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1. Визначення 

 

Дитина 

Особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, 

вона не набуває прав повнолітньої раніше. 

Малолітньою є особа, яка не досягла чотирнадцяти років. 

Неповнолітньою є фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 

 

Сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; вразливі діти 

 

Дитина-сирота - дитина, в якої померли чи загинули батьки. 

 

Діти, позбавлені батьківського піклування, - діти-сироти, діти,  які залишилися без 

піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських   прав,   відібранням у 

батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або 

недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях 

позбавлення волі та  перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх 

органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю 

відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм 

виконувати свої батьківські обов'язки, а  також підкинуті діти, діти, батьки яких 

невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні діти. 

 

Вразливі діти - це ті діти, чиє життя, догляд, захист або розвиток можуть бути 

поставлені під загрозу через певні умови, ситуацію або обставини, які заважають 

реалізувати права цих дітей. Нестача піклування, любові, помешкання, освіти, 

харчування та психологічної підтримки є важливими факторами, що підвищують 

вразливість дітей. 

 

Опіка та піклування 

1. Опіка встановлюється над малолітніми особами, які позбавлені батьківського 

піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними.  

 

2. Піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які позбавлені 

батьківського піклування, та фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена.  

 



 
Батьки 

Біологічні батько та/або матір дитини, опікун або піклувальник, усиновлювач. 

Працівники  

Фізичні особи, працівники Всеукраїнської мережі ЛЖВ та партнерських організацій, що 

реалізують проекти за фінансової підтримки Всеукраїнської мережі ЛЖВ, які прямо або 

опосередковано працюють з дітьми. 

 

Особи, що забезпечують права дітей 

Батьки, опікуни, піклувальники або працівники. 

 

Координатор з питань вирішення спірних ситуацій 

Один з працівників організації, який є відповідальний за розгляд та вирішення випадків 

зловживань щодо дітей або порушення цієї Політики. Ним може бути - регіональний 

представник Мережі, директор обласного відділення Мережі, керівник організації, що 

реалізує програму або проект,  керівник програми або проекту у відповідному регіоні.  

 

Проект 

Будь-яка програма чи проект, яка здійснюється Всеукраїнською мережею ЛЖВ та її 

партнерами. 

 

Мережа 

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

 

Політика 

Політика щодо захисту дітей ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» 

 

Зловживання, пов’язані з дітьми 

Існує багато форм зловживань. Дитина, як кожна людина, може стати жертвою кожної 

з форм зловживань. 

Фізичне насильство, або умисне нанесення тілесної шкоди, може бути визначене як 

нанесення тілесної шкоди, заподіяне одним з батьків, опікуном, піклувальником, 

усиновлювачем, працівником або дитиною. Такі дії часто розрізняють як нанесення 

легкої, середньої або тяжкої тілесної шкоди. 

 



 
Сексуальне насильство над дітьми – це використання дитини для задоволення 

сексуальних потреб. Цей термін є ширшим, ніж «зґвалтування дитини».  

 

Психологічне насильство це дії спрямовані на навмисне приниження дитини, які 

наносять образу, викликають страх та емоційну невпевненість у собі. Виділяють також 

словесне та емоційне насильство. Словесне насильство відбувається, коли докоряють 

буквально за кожен учинок, критикують особистість або ображають грубою лайкою. 

Емоційне насильство може відбуватись без слів, за допомогою міміки, поз, поглядів. 

 

Економічне насильство (експлуатація) – умисне переміщення, експлуатація або 

невиправдане тимчасове чи постійне використання дитячої праці, грошей та/або речей 

дитини. 

 

Недбале поводження – дії, або бездіяльність батьків/опікунів/піклувальників/ 

усиновлювачів/працівників в наслідок яких погіршується стан дитини.  

Визначають недбале ставлення щодо харчування, медичного догляду та безпеки. 

 

Недбалість щодо медичного догляду трапляється через погіршення стану дитини 

спричиненого захворюванням (хронічним) внаслідок ігнорування батьками цієї ситуації.  

Якість медичного догляду найчастіше залежить від адекватного ставлення батьків. 

 

Недбалість щодо безпеки  трапляється через відчутний брак нагляду за дітьми, 

особливо молодшої вікової категорії. 

 

Умисні наркотизація або отруєння трапляються, коли батьки дають свідомо дитині 

препарати, які шкідливі і не призначені для дітей. 

 

У більшості випадків насильства над дітьми суб’єкт насильства пов’язаний або 

принаймні знайомий з дитиною. Дорослі, які працюють з дітьми, мають пам’ятати, що 

діти можуть чинити насильство над іншими дітьми, тому працівникам варто стежити за 

цим та попереджувати агресивність, обзивання і т.д. 

 



 
2. Принципи здійснення політики щодо захисту прав дітей 

 

2.1. Принципи політики 

 

Ефективна політика щодо захисту дітей є важливою для забезпечення здорового 

розвитку дітей і для встановлення безпечного оточення. 

 

Ця політика визнає важливість прав та обов’язків усіх дітей та осіб, що забезпечують 

права дітей. Успіх дотримання політики залежить від партнерства між цими особами та 

від їх зобов’язання пропагувати здоров’я та розвиток дітей. 

 

Політика базується на положеннях законодавства України, зокрема Конституції 

України, Конвенції ООН про права дитини, Сімейного кодексу України, Закону України 

«Про охорону дитинства», Кримінального Кодексу України.  

 

2.2. Мета політики 

 

Забезпечити: 

- доброзичливе, безпечне та стимулююче оточення, що не спричиняє шкоди та 

дозволяє дітям повністю розвивати свій потенціал; 

- оточення, яке визнає права дитини, дозволяє усім особам, що забезпечують права 

дитини, визнавати права дитини, враховуючи право на конфіденційність; 

- оточення, в якому прислухаються до думки усіх зацікавлених осіб і яке враховує 

думку дитини в будь-яких обставинах; 

- інформування завдяки якому діти будуть обізнані про своє право на доброзичливе та 

стимулююче оточення; 

- захист від отримання дітьми шкідливого та болісного досвіду та підтримку дітей, що 

могли мати шкідливий та болісний досвід, щоб безпечно повернути їх у соціум. 

 

Дати можливість: 

- дітям бути обізнаними щодо власної безпеки та просити допомоги тоді, коли вони її 

потребують; 

- усім зацікавленим особам бути обізнаним щодо своїх потреб у допомозі з боку 

зовнішніх організацій та мати доступ до допомоги; 



 
- усім виконавцям політики визнавати та пропагувати безпечне середовище, відповідні 

правила поведінки, сприяти іншим у дотриманні відповідних правил поведінки. 

 

2.3. Обов’язки працівників 

Працівники гарантують, що потреби та права дітей будуть враховані у першу чергу для 

визначення того, що потрібно зробити, хто має бути залучений  і коли це має 

трапитися для вирішення проблеми.  

 

Працівники здійснюють заходи для того, щоб усі особи, які забезпечують права 

дитини, були повідомлені щодо їх завдань та зобов’язань щодо забезпечення 

безпечного оточення, де думка кожної зацікавленої особи буде врахована. 

 

Працівники впроваджують нагляд та консультування щодо захисту дітей, надають 

можливість особам, які забезпечують права дітей,  створювати позитивне, безпечне 

оточення, яке є вільним від насильства  та надає можливість дітям реалізовувати їх 

потенціал. 

 

Працівники спрямовують осіб, що забезпечують права дітей, розглядати поведінку 

дітей не з позиції управління нею, а з позиції значення цієї поведінки для дитини. 

 

2.4. Умови здійснення роботи з дітьми  

 

Ці умови здійснення роботи з дітьми мають на меті допомогти особам, що працюють з 

дітьми (та відповідно забезпечують їх права)  у слідкуванні та нагляді за  поводженням 

з дітьми з тим, щоб попередити поводження, яке може бути небезпечним для дітей, а 

також попередити виникнення умов, за яких таке поводження може виникнути. Ці 

умови варто також використовувати для прийняття рішень про взаємодію з дітьми при 

написанні Проектів. Якщо необхідно застосувати певні винятки з цих умов, то про них 

необхідно повідомити безпосередньому керівництву настільки швидко, наскільки це 

можливо. 

 

Усі Працівники проекту, які працюють з дітьми, повинні погодитися з інформацією, яка 

надається у Додатку 1 «Основні вказівки щодо роботи з дітьми». 

 



 
Жодній особі не буде дозволено працювати у постійному контакті з дітьми на 

волонтерській основі до тих пір, поки ця людина не буде знайома організації чи будь-

кому з працівників щонайменше 1 місяць. 

 

Учасникам проекту забороняється використовувати, володіти, реалізовувати, зокрема 

пропонувати дітям алкоголь та наркотики, а також бути в стані алкогольного або 

наркотичного сп’яніння під час участі чи допомоги у  Проекті. 

 

Працівники повинні ставитися до дітей рівноправно, ввічливо, з повагою незалежно від 

статі, раси, релігійних переконань, сексуальної орієнтації, культурного або соціально-

економічного статусу. Вони повинні демонструвати дітям позитивну модель поведінки, 

яка базується на повазі, терпінні та зрілості. Також вони повинні уникати вибору 

фаворитів.  

 

Рекомендовано щоб взаємодія з дітьми (індивідуальна, групова) відбувалася на 

відкритому просторі або в іншому місці, де приватні розмови можливі, але є 

доступними для загального споглядання.    

 

 Якщо взаємодія відбувається в кімнаті, то ця кімната не повинна бути ізольованою та 

має відповідати наступним вимогам: наявність великих вікон, відсутність в кімнаті 

внутрішнього замка, обладнання кімнат дверима з напівпрозорими вікнами. 

 

Працівникам заборонено зустрічатися та мати романтичні або сексуальні стосунки з 

дітьми. 

 

Працівникам заборонено володіти будь-якими сексуально орієнтованими матеріалами 

(журналами, картинками, відео, одягом тощо) на робочому місці або в присутності 

дитини, за винятком, якщо це дозволено як частина освітньої програми.  

 

Працівникам заборонено переглядати або скачувати через Інтернет матеріали 

сексуально орієнтованого характеру на робочому місці або в присутності дітей. 

 

Працівникам заборонено обговорювати з дітьми свою сексуальну активність, 

включаючи мрії чи фантазії, а також обговорення сексуально орієнтованих матеріалів.  

 



 
Працівникам заборонено обговорювати з дітьми їхню сексуальну активність та погляди 

включаючи мрії чи фантазії, сексуально орієнтовані матеріали, якщо це не є частиною 

відповідної програми і не передбачено обов’язками відповідного фахівця.  

 

Працівникам заборонено спати в одному ліжку, спальному мішку, наметі, кімнаті 

готелю або іншій кімнаті з дітьми, за винятком, якщо вони є безпосередніми членами 

родини усіх цих дітей. Прийнятним є присутність кількох дорослих в одній кімнаті з 

дітьми, які знаходяться у таборі. 

 

Працівникам заборонено вдягатися, роздягатися, приймати ванну або душ в 

присутності дітей. 

 

Працівникам заборонене використання будь-якого виду фізичного покарання дітей з 

метою управління поведінкою дітей. Жодна форма фізичного покарання не є 

прийнятною. Ця заборона включає шльопання, ляпаси, удари, штурхання. Фізичний 

вплив може бути застосований лише з метою зупинити поведінку, яка може 

спричинити шкоду іншим. 

 

Працівникам заборонене використання емоційного тиску, маніпулятивних технік, 

ненормативної лексики, принизливих покарань, механічних обмежень, наприклад 

мотузки, з метою управління поведінкою.  

 

Працівникам заборонено здійснювати або дозволяти будь-яку діяльність, яка може 

загрожувати дітям. 

2.5. Відбір працівників 

 

Відбір працівників відбувається за такою схемою: 

 

 Оголошення конкурсу. 

 Подання резюме разом з рекомендаціями  

 Проходження співбесіди 

 Ознайомлення з основними вказівками щодо роботи з дітьми та  основними 

ознаками зловживань.  (Додатки 1, 2)  

 Підписання документу з питань особистих зобов’язань щодо захисту дітей 

(Додаток 3 ). 



 
Уся інформація, яка стосується особи, яка надає резюме, буде вивчена та оцінена для 

того, щоб визначити відповідність особи для роботи з дітьми. 

2.6. Кваліфікаційні вимоги до працівників 

 

 Відповідно до практики роботи денних дитячих центрів з дітьми можуть 

працювати такі фахівці, як соціальний працівник, психолог, педагог, юрист.  Усі ці 

спеціалісти повинні мати відповідну кваліфікацію та навички роботи з дітьми.  

Психолог та педагог повинні мати вищу освіту у сфері психології чи педагогіки та 

досвід роботи з дітьми. Юрист повинен мати вищу освіту. Соціальний працівник може 

мати вищу або спеціальну освіту ( модульні курси, проходження щонайменше трьох 

тренінгів) з соціальної роботи та мати досвід роботи з дітьми. Заохочується робота 

осіб, які мають досвід догляду та виховання ВІЛ-позитивних дітей.  

 Усі працівники повинні пройти тренінг з питань попередження зловживань по 

відношенню до дітей.   

 

2.7. Засоби захисту дітей 

 

Батьки, опікуни, піклувальники або учиновлювачі повинні надати письмову згоду на 

кожне транспортування їхньої дитини. Особа, яка здійснює транспортування 

дитини повинна мати при собі цей письмовий дозвіл від початку до закінчення 

транспортування.  (див. додаток.4)  

 

Уся персональна інформація про дитину / сім`ю повинна зберігатися у безпечному 

місці з дотриманням принципу конфіденційності.  (див. додаток 5)  

 

Для використання зображень та оприлюднення ВІЛ-статусу дитини потрібна 

письмова згода однієї з осіб: батьків / опікунів / піклувальників / усиновлювачів.  

(див. додаток 6)  

 

 



 
 

3. Реагування на проблеми 

 

3.1. Повідомлення про неналежне поводження або порушення 

положень політики 

 

Конфліктні ситуації, включаючи порушення Політики, розв’язуються усіма 

працівниками організації.   

 

Якщо Працівник вичерпав всі можливості припинити зловживання щодо дитини або 

вирішити конфліктну ситуацію, яка виникає під час роботи з дітьми, він повинен 

письмово звернутися до Координатор з питань вирішення спірних ситуацій (далі - 

Координатор). 

 

В кожному регіоні, в якому реалізується дитяча програма чи проект, загальними 

зборами організації офіційно призначається Координатор щодо вирішення спірних 

ситуацій. Ним може бути регіональний представник Мережі, директор обласного 

відділення Мережі, керівник організації, що реалізує програму або проект,  керівник 

програми або проекту у відповідному регіоні. Його функціями є розгляд та вирішення 

випадків зловживань щодо дітей або порушення цієї Політики. У разі відсутності 

Координатора на робочому місці з приводу відрядження, хвороби, відпустки, або з 

інших причин, з відома керівника призначається особа, яка тимчасового його замінює.  

 

Всі повідомлення про неналежне поводження або порушення положень Політики 

повинні розглядатися повно та всебічно. 

 

Будь-яка дитина – учасник Проекту, повинна мати можливість звернутися з приводу 

проблем, що її турбують, безпосередньо до Координатора. На початку реалізації 

проекту усім дітям повинно бути роз’яснено про їхнє право безпосередньо звертатися 

до Координатора тоді, коли вони вважають, що їхні права порушені або коли їх 

турбують інші питання. Інформування дітей щодо їх прав та обов’язків, а також з 

питань пов’язаних з можливими зловживаннями, повинно проводитись індивідуально з 

кожною дитиною. 

  



 
В кожному приміщенні, в якому здійснюється робота з дітьми, повинна бути розміщена 

інформація про контакти Координатора. Інформація повинна містити такі дані: 

прізвище та ім’я, робочий та мобільний телефони координатора. Інформація повинна 

бути написана розбірливо, чітко, великими буквами (не менше 25 шрифту Word), бути 

доступною для невисоких дітей. 

 

3.2. Повідомлення про можливі зловживання щодо дітей  

 

Всі особи, що забезпечують права дітей, зобов’язані повідомляти про відомі або 

підозрювані випадки зловживань щодо дітей належним державним органам (див. 

додаток 7). В цих випадках обов’язком юриста організації є вирішення конкретно взятої 

проблеми.  

 

Додатково до інформування державних органів Працівник зобов’язаний 

поінформувати Координатора для того, щоб було вжито негайних необхідних заходів 

для захисту можливої жертви. 

 

Координатор та Працівники  повинні повною мірою взаємодіяти з державними 

органами щодо розслідування будь-якого інциденту та повідомляти ці органи про 

проведення власного альтернативного розслідування.  

Перегляд політики 

 

Ця політика буде постійно переглядатися  відповідно до змін у законодавстві та 

принципів захисту дітей. 



 
Додаток 1.  

Основні вказівки щодо роботи з дітьми 

 

Мережа віддана ідеї створення і пропаганди позитивного, виховного середовища для 

захисту дітей.  Мережа спрямовує свої зусилля на те, щоб її працівники правильно 

розуміли суть своєї роботи. Для встановлення чітких меж поведінки з дитиною 

необхідно розуміти, які типи взаємодії є допустимими, а які – недопустимими. 

Встановлення відповідних і невідповідних типів взаємодії допомагатиме працівникам 

вільно виявляти своє позитивне ставлення і розпізнавати поводження, в якому межі 

поведінки не дотримані. 

 

Деякі позитивні та прийнятні форми взаємодії з дітьми наведені нижче: 

 

- Короткі обійми 

- Поплескування по спині та плечах 

- Потискування руки 

- Дружні поплескування по долонях (наприклад, «Дай п’ять!») 

- Словесне спілкування 

- Доторки до долонь, рук, плечей та обличчя дитини 

- Сидіння поруч 

- Згинання або ставання на коліна, щоб обняти маленьку дитину 

- Тримання за руки під час молитви 

- Легеньке поплескування по голові, коли це доречно 

 

Нижче наведені форми взаємодії з дітьми неприйнятні, оскільки натякають на 

подальші домагання або самі по собі є сексуальними домаганнями: 

 

- Недоречні або довгі обійми 

- Поцілунки в губи 

- Торкання до грудей або статевих органів, крім випадків сповивання або миття 

немовлят або дітей до трьох років  

- Лежання з дитиною на ліжку 

- Боротьба та лоскотання дитини що можуть призвести до фізичних пошкоджень та 

емоційних травм. 



 
- Застібання бюстгальтера або будь-які інші доторки до спідньої білизни працівником 

іншої статі незалежно від того, прикрита така білизна одягом чи ні. 

- Дарування подарунків чи грошей певній дитині. 

- Приватні обіди з певною дитиною. 

- Будь-які дії, які є неприємними дитині, враховуючи особисті вподобання. 

 

Додаток 2.  

Основні ознаки зловживань 

 

ПАМ’ЯТАЙТЕ, що нижче наведений список – не вичерпний, деякі з цих ознак повинні 

розглядатися в контексті ситуації конкретної дитини, разом з іншою інформацією щодо 

дитини та її обставин. Різні форми зловживань можуть накладатися. Цей список 

призначений для того, щоб привернути увагу осіб, що забезпечують права дитини на 

можливі порушення. Варто знати, що цей перелік не є переліком контрольних питань. 

 

Можливі ознаки фізичного зловживання: 

- Незрозумілі ушкодження або опіки, зокрема якщо вони періодичні 

- Неправдоподібні пояснення ушкоджень 

- Відмова обговорювати ушкодження 

- Ушкодження, які ніхто не лікує, або затримка з повідомленням про 

ушкодження 

- Руки і ноги під одягом в теплу погоду 

- Відмова від купання, уроків фізичного виховання і т.д. 

- Страх повертатися додому 

- Втечі 

 

Розглядаючи можливість навмисного ушкодження,  важливо пам’ятати, що 

ушкодження могли трапитися з інших причин. Серед найважливіших такі: 

 

- Справді випадкові ушкодження, які трапляються досить часто. Тип і 

розміщення синяків важливо співвідносити з віком дитини 

- Кровотечі і пошкоджений одяг 

- Пошкодження шкіри, наприклад синці та подряпини 

- В деяких випадках – хвороби кісток, наприклад їх ламкість 

- Хвороби, пов’язані з пухлинами на очах 



 
- Недіагностовані травми, отримані при народженні, наприклад перелом 

ключиці 

 

В будь-якому з подібних випадків потрібна консультація лікаря 

 

Можливі ознаки недбалості щодо фізичного стану дитини: 

- Періодичний або постійний голод 

- Низький рівень гігієни дитини 

- Періодична або постійна втома 

- Неохайний одяг 

- Крадіжки їжи 

- Очевидна недорозвиненість 

- Втрата ваги 

- Втрата волосся 

- Нездоровий колір шкіри 

 

Можливі ознаки емоційних зловживань: 

- Тривога або депресія 

- Непідтримування стосунків з однолітками 

- Низька самоповага 

- Постійні запізнення або немотивоване невідвідування школи 

- Постійні самозвинувачення 

- Раптові розлади мовлення 

- Відчутні зниження концентрації уваги 

- Психологічна незрілість 

- Невротична поведінка 

- Ушкодження себе самого 

- Непереборна тяга до крадіжок 

- Крайні пасивність або агресія 

- Надмірна довіра або недовіра до однолітків та дорослих 

 

Ознаки сексуальних зловживань 

 

Не всі діти здатні зізнатися в тому, що вони піддались сексуальним зловживанням. 

Зміни в поведінці дитини можуть бути сигналом того, що щось сталось. Важливо 

пам’ятати, що після сексуального  зловживань ознаки можуть з`явитися не відразу. 



 
ПАМ’ЯТАЙТЕ: Дитина, яка була піддана сексуальному насиллю, може мати деякі з 

нижче наведених ознак. Вони повинні змусити Вас запідозрити, що щось не так. На 

сексуальне насилля можуть також вказувати комбінація або частота нижче наведених 

ознак. Намагайтесь помічати будь-які зміни в поведінці. 

 

Можливі поведінкові ознаки сексуальних зловживань: 

- Недовіра дорослим або надмірна фамільярність з дорослими 

- Страх певних людей 

- Соціальна ізоляція – відмова або обмеження у спілкуванні з іншими 

- Розлади сну – нічні кошмари, мочіння в ліжко, страх спати самому, страх 

спати без світла) 

- Втеча з дому 

- Дівчатка беруть на себе роль матері 

- Несподівані шкільні проблеми, наприклад недотримання стандартів, 

невідвідування школи і таке інше. 

- Небажання або відмова брати участь в уроках фізичного виховання, 

перевдягатися для ігор або брати участь в плаванні 

- Низька самоповага 

- Зловживання алкоголем, наркотичними та токсичними речовинами. 

- Демонстрація сексуальних знань іншим дітям. 

- Незвичайний інтерес до статевих органів дорослих, дітей або тварин 

- Боязнь ванн, душів, закритих дверей 

- Неадекватні малюнки сексуального характеру 

- Непідтримання стосунків з однолітками 

- Надмірна сексуальність в поведінці 

- Нав’язлива мастурбація 

- Нераціональні страхи 

- Психосоматичні фактори 

- Невпорядковані сексуальні зв’язки 

 

Можливі фізичні ознаки сексуальних зловживань та розлади: 

- Синяки, подряпини, сліди укусів на стегнах біля статевих органів 

- Розлади травлення, наприклад невротична анорексія або булімія 

- Дискомфорт або тяжкість при ходінні або сидінні 

- Вагітність, особливо коли дитина не хоче розповідати про те, хто батько 



 
- Біль при сечовипусканні, постійні проблеми з сечовидільною системою, 

інфекції або пошкодження статевих органів 

- Хвороби, які передаються статевим шляхом 

- Самоушкодження або спроби самогубства 

- Свербіння, подразнення, виділення, незрозумілі кровотечі з ануса, вагіни, 

пеніса. 

- Плями на спідній білизні 

- Нетиповий запах статевих органів 

 

Синдром Мюнхаузена    

Це тип зловживань щодо дітей, коли батьки, опікуни або піклувальники придумують,  

підроблюють симптоми або навмисно провокують хвороби у дітей з метою викликати у 

оточуючих співчуття або повагу за те, що особа самовіддано піклується про дитину.



 
Додаток 3. 

Особисті зобов’язання  щодо захисту дітей 

 

 

 

Я, 

………………………………………………………………………………………………………….,  

погоджуюсь робити все, що від мене залежить, щоб попередити зловживання та 

недбалість щодо дітей, охоплених Проектом 

«…………………………………………………………………………………………………………

…». 

Я погоджуюсь не нехтувати та не зловживати правами дитини сексуально, 

психологічно або фізично. 

Я погоджуюсь дотримуватись всіх положень Політики щодо захисту дітей. 

Я визнаю свій обов’язок захищати дітей та відповідальність за нездійснення цього 

обов’язку. 

Я зобов’язуюсь негайно повідомляти, якщо я помічу якесь явне чи підозрюване 

порушення положень цієї Політики або будь-яке інше порушення прав дитини, 

повідомити про це державним органам та іншим особам відповідно до положень цієї 

політики. 

Я розумію, що інші Працівники не будуть безкарно допускати зловживань щодо дітей і 

погоджуюсь відповідати цій позиції в своїх  діях.  



 
Додаток 4.  

Дозвіл на одноразове транспортування 

 

 

 

Я, ПІБ ……………………………………………………………………………….., доручаю 

свою дитину ПІБ 

……………………………………………………………………………………………….. з 

…..години по ….. годину,  працівнику  

ПІБ……………………………………….. …………………..з метою, здійснення супроводу. 

 

 

 

 

 

 

«…»………………20__ р.                                                       Підпис……………….. 

 

 



 
Додаток 5. 

Положення про конфіденційність 

 

В жодному разі не можна вимагати від клієнта, який підписав договір про 

отримання послуг, надання довідки про ВІЛ- статус. Виключення можуть бути якщо 

клієнту надається матеріальна допомога.  

 

 Батьки, опікуни / піклувальники та усиновлювачі повинні надавати письмовий 

дозвіл щодо розкриття ВІЛ-статусу клієнта до того, як працівники будуть 

використовувати інформацію наприклад під час візитів до СНІД-Центру або при 

спілкуванні з членами сім`ї та родичами. 

 

 Уся персональна інформація про дитину / сім`ю повинна зберігатися у сейфі 

(шафа з замком) у кімнаті, яка закривається на ключ.  При роботі з даними клієнта 

повинен вестись журнал обліку часу використання даних. Наприклад  в журналі чітко 

прописується дата та час взяття документів (карток клієнтів), а також дата та час 

повернення. 

 

 Доступ до конфіденційної інформації мають працівники, або особа, яка здійснює 

моніторинг чи іншу проектні діяльність. 

 

 Забороняється зобов’язувати клієнтів надавати конфіденційні відомості про 

інших осіб - клієнтів центру.  

 

 Комп’ютери працівників, які працюють з конфіденційною інформацією повинні 

бути відвернутим від дверей з метою запобігання її випадкового перегляду.  

 

Факс повинен бути в кімнаті, яка закривається на ключ. 



 
Додаток 6. 

Інформована згода  

на одноразове використання зображень та оприлюднення ВІЛ-статусу дитини 

 

 

Я, 

_________________________________________________________________________

_ 

(батько, мати, усиновлювач, опікун, піклувальник – потрібне підкреслити) дитини 

________ 

_________________________________________________________________________

___ 

 (прізвище, ім’я, по-батькові дитини)______________________________ (дата 

народження), що мешкає за адресою: 

____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______, даю свою згоду на використання зображення останнього, (на відео-, фото-, 

кіно носіях, електронних носіях, голограмах та на інших можливих видах носіїв) у таких 

матеріалах: 

1. ______________________________________________________________________

___ 

2. ______________________________________________________________________

___ 

3. ______________________________________________________________________

___ 

 

 

 

Не заперечую проти оприлюднення ВІЛ-статусу дитини. 



 
 

Додаткові умови: 

_____________________________________________________________ 

 

 

____________                                              

_________________________________________ 

дата                  підпис (прізвище, ім’я, по-батькові) 



 
 

Додаток 7. 

Повідомлення про порушення 

 

Особи, що мають відношення до порушення: 

 

 

Дата та час порушення: 

Тип порушення (обрати відповідні): 

o Фізичне насильство  

o Сексуальне насильство над дітьми  

o Психологічне насильство  

o Економічне насильство (експлуатація)  

o Недбале поводження  

o Недбалість щодо медичного догляду  

o Недбалість щодо безпеки 

o Умисні наркотизація або отруєння 

 

Опишіть ситуацію. Що сталося? Коли це сталося? Хто був залучений? Хто був 

присутній? Хто був повідомлений? Якщо повідомлялось державним органам, якими 

були їх рекомендації щодо подальшого розслідування? Чи траплялась ця ситуація 

раніше?  

(якщо не вистачає місця, використайте додатковий листок паперу) 

 

 

 

 

Яких заходів було вжито? Як вирішувалась ситуація? Хто був залучений? Хто 

опитаний? Чи була викликана міліція?  

(якщо не вистачає місця, використайте додатковий листок паперу) 

 

 

 

 

 



 
Який наступний план дій? Чи потрібно ще когось повідомити? Чи потрібно детальніше 

дослідити ситуацію? Можливо, Ви хотіли б додатково з кимось обговорити цю 

ситуацію? (якщо не вистачає місця, використайте додатковий листок паперу) 

 

 

 

Подано:  

ПІБ  

 

 

Телефон: 

Адреса: 

Підпис: 

 

Розглянуто: (ПІБ) 

Дата: 

 


