
ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
Жіночий консорціум України прагне забезпечити захист усіх дітей, 

з якими ми працюємо.

Ми прагнемо просувати права дитини, включаючи участь дитини 
в питаннях, які стосуються її інтересів.

Розвивати із дітьми відносини, 
які будь-яким чином можна 
вважати зловживанням з боку 
дорослих або такими, що 
принижують гідність.

Використовувати образливу 
мову, робити пропозиції або 
пропонувати поради, які є 
неприйнятними, образливими 
або жорстокими. 

Діяти у спосіб, який 
спрямований принижувати, 
соромити, занижувати 
самооцінку та гідність дитини, 
або в будь-який інший спосіб 
здійснювати будь-які форми 
психологічного/емоційного 
насильства.

Бити або у будь-який інший 
спосіб жорстоко поводитися із 
дитиною.

Поводитися фізично 
неприйнятним або сексуально 
провокаційним способом; 
залучати до сексуальної 
активності або стосунків будь-
яку особу віком до 18 років.

Дискримінувати, проявляти 
несправедливе, нерівне 
ставлення до окремих дітей, 
в тому числі за ознакою статі, 
походження тощо.

Поширювати приватну 
інформацію без згоди дитини.

Розроблено за підтримки 
BICE (Міжнародне 
католицьке бюро дитини) 
та OAK Foundation.

НАБІР КЕРІВНИХ ПРИНЦИПІВ 
були введені в ЖКУ і всі працівники та волонтери, які беруть участь у будь-
якому контакті з дітьми домовились дотримуватися цих принципів, а саме:

Поважати права дитини та ставитися до дітей 
справедливо, чесно, з гідністю та повагою.

Поважати особистий простір дитини та забезпечувати 
конфіденційність інформації про дитину як гарантія її 
безпеки.

Враховувати потреби дитини і діяти в найкращих її 
інтересах. 

Демонструвати послідовність, щирість та відвертість у 
комунікації з дітьми, надавати підтримку дітям.

Попереджати та обговорювати ризики, пов’язані із 
участю дітей.

Повідомляти у відповідні органи та служби про 
будь-які випадки або підозру щодо жорстокого 
або принизливого гідність поводження з дітьми, в 
т.ч. сексуальної експлуатації з боку представників/
представниць ЖКУ чи партнерської організації.

Заохочувати практику спільної роботи з дітьми, яка 
розвиватиме їх власну здатність захищати себе та свої 
права.

Зміцнювати віру дітей у власні сили та успіх через 
забезпечення можливостей їх повноцінної участі.
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Якщо ти стикнувся/лась з порушенням своїх прав з боку працівників/ць 
Жіночого консорціуму України, будь ласка, повідом нам про це. 

Зав’язатись з нами можна за номером телефону + 38 066 444 05 11 
або через електронну скриньку: oksana@wcu-network.org.ua


