
ЗАХИСТ ДІТЕЙ —
СПРАВА КОЖНОГО
Стислий виклад Політики захисту дітей організації СОС Дитячі Містечка Україна



Дорогі друзі!
Цей документ є дуже важливим для нашої організації. 
Він розповідає про те, чим ми керуємося, оберігаючи дітей, і яким 
чином ми працюємо, захищаючи права дітей.  

Він називається «політикою», тому всі – і діти, і дорослі, – повинні 
поважати те, про що тут йде мова. 

Всі ми повинні поводитися саме так для того, щоб розумітися один 
з одним і почуватися захищеними.

Політика захисту дітей СОС Дитячі 
Містечка стверджує: 

Будь-який прояв насилля та нехтування 
потребами дітей є неприпустимим!
Захист дітей  — це справа, 
що стосується кожного! 

У документі пояснюється:
   що ми розуміємо під поняттям «жорстоке поводження/насилля» та 
«нехтування»;

   що організація СОС Дитячі Містечка прагне зробити для того, щоб 
забезпечити захист дітей від усіх видів жорстокого поводження;

   яких заходів необхідно вжити у випадку, якщо дитині завдано шкоду 
чи існує ризик щодо цього.



•  будь-яка дитина може опинитися під загрозою насилля та 
нехтування;

•  деякі дівчата і хлопці більше наражаються на небезпеку насилля 
через те, що вони більш вразливі за інших;

•  часто насилля вчиняють ті, кому діти довіряють;

•  травми, завдані насиллям, не завжди можна пробачити, але їх 
необхідно зцілити, щоб мати змогу жити щасливо.

Політика захисту дітей необхідна 
організації СОС Дитячі Містечка через те, 
що:



На жаль, деякі діти стикаються з випадками побиття або 
іншими видами жорстокого поводження. Однак ніхто не має 
права завдавати болю іншим людям, а тим паче – меншим 
і слабшим за них. 

Так само неприпустимо, щоб батьки або інші дорослі, що 
несуть відповідальність за дітей, дозволяли комусь погано 
з ними поводитись.

Фізичне насилля

Сексуальне насилля

Якого б віку Ви не були – чи то дитиною, чи дорослим, – лише Ви 
вирішуєте, чи може хтось інший Вас цілувати, обіймати чи 
доторкатися до Вас.

Чи знаєте Ви, що розрізняють декілька 
видів насилля над дітьми?

Чи розумієте, що саме ми вкладаємо 
у поняття «нехтування»?



Нехтування

Дорослішання не завжди відбувається легко. Для гармонійного, 
нормального розвитку дітям необхідна підтримка. 
Підтримувати дітей – це обовя’зок дорослих, батьків та інших 
дорослих, які несуть відповідальність за дітей. 

Це означає піклуватися про дітей так, щоб з ними не траплялось 
нічого поганого, добре і достатньо їх годувати, забезпечувати дітям 
можливість відвідувати школу і ставитися до них з турботою та 
любов’ю. Якщо ж дорослі неналежним чином піклуються про дітей, 
це називається нехтуванням.

Емоційне насилля:

Дорослі не повинні створювати у дитини відчуття, що вона не 
потрібна або ж, що не варта любові. Неприпустимими є 
залякування дітей,  зневажливе ставлення до них і приниження. 
Ніхто не повинен змушувати дітей робити те, для чого вони 
недостатньо дорослі.

Насилля дітей над дітьми: 

Насилля трапляється не тільки між дорослимим та дітьми, а також 
і поміж самих дітей. Деякі з них не розуміють, що те, як вони чинять 
з іншими дітьми є неприпустимим. Хтось повинен пояснити, чого 
робити не можна. І це – завдання дорослих.

Чи знаєте Ви, що розрізняють декілька 
видів насилля над дітьми?

Чи розумієте, що саме ми вкладаємо 
у поняття «нехтування»?

Жодна людина не має права змушувати когось іншого торкатися 
її тим чи іншим чином. Якщо Вам не подобається те, як хтось Вас 
торкається або ж навіть дивиться на Вас, Ви можете і повинні 
сказати «Ні». 

Ніхто не зобов’язаний дивитися на відразливі фотографії чи фільми 
з оголеними людьми.



•  Ретельно аналізує наявні ризики у кожній з програм та вживає 
вичерпних заходів щодо їх мінімізації;

•  Проводить навчання для дітей, молоді, спеціалістів з питань 
забезпечення безпеки та захисту;

•  Реагує на випадки неприйнятної поведінки фахівців, підвищуючи 
їх компетенції; 

•  Реєструє всі скарги щодо можливого вчинення насильства 
відповідно до чітких і зрозумілих всім співробітникам процедур 
реєстрації та реагування;

•  Реагує на випадки насильства, у тому числі, повідомляючи 
повноважні органи;

Що робить СОС Дитячі містечка задля 
захисту дітей від насилля та нехтування



• Усі люди, і звісно ж, усі діти прагнуть відчувати любов і турботу. Для нас 
є дуже важливим мати можливість будувати добрі відносини з людьми в 
нашому житті. Люблячі обійми не є насиллям.

• Програми СОС Дитячі Містечка допомагають виховувати дітей в 
атмосфері без насилля.

• У випадку насилля ми не залишимо вас наодинці з проблемою.

• Права і благаполуччя дітей – наш пріоритет.

• Будьте пильними і сприймайте серйозно навіть найнезначніші прояви 
насилля і завжди допомагайте дітям.

• Кожен спеціаліст СОС знає, як діяти у випадку насилля, він поговорить 
з вами і разом з вами вирішить, які заходи необхідно вжити. 

• Спеціалісти СОС зроблять все, щоб  дитина, яка зазнала насилля, 
відчула себе краще.

• Буде зроблено все можливе, щоб захистити дитину від подальшого 
завдання  шкоди.

Що СОС бажає сказати дорослим, 
що живуть і працюють з дітьми



•  У вас є права, в тому числі й право сказати «Ні».

•  Жорстокість і насилля – неприпустимі.

•  Ми до вас дослухаємось і сприймаємо вас серйозно.

•  Якщо вас щось турбує і ви бажаєте про це поговорити;

•  Якщо ви потрапили у складну ситуацію, зазанаєте насилля або ж 
стали свідком насилля;

•  Якщо у вас виникають будь-які запитання чи проблеми

Що робити у випадку насилля: 
куди звернутися

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО БУДЬ-КОГО З ПРАЦІВНИКІВ 
СОС ДИТЯЧІ МІСТЕЧКА, КОМУ ВИ ДОВІРЯЄТЕ!
Або напишіть про те, що вас турбує, на електронну скриньку: 
stop@sos-ukraine.org

Що СОС бажає сказати дітям



Дякуємо Вам!

Найкращий шлях запобігти насиллю та 
нехтуванню -  це знати, що робити у 
випадку завдання шкоди дітям. Ми хотіли б, 
щоб усі говорили відкрито про захист дітей, 
навіть якщо іноді це буває непросто. 
Це допоможе краще зрозуміти, що 
необхідно для того, щоб захистити кожну 
дитину.


