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Ласкаво просимо до інструментарію Конгресу місцевих і регіональних влад для зупинення 
сексуального насильство щодо дітей. 
 
Наявні дані показують, що приблизно одна дитина з п’яти в Європі є жертвою тієї чи іншої форми 
сексуального насильства, однієї з найгірших форм насильства щодо дітей. 
 
Кампанія Ради Європи «Один з п’яти» спрямована на вирішення цієї проблеми шляхом підвищення 
обізнаності та просування політики і стратегій для оснащення дітей, їх сімей/опікунів, урядів і 
місцевих та регіональних влад знаннями та інструментами для запобігання і захисту дітей від 
сексуального насильства та жорстокого поводження . Держави-члени Ради Європи, Парламентська 
асамблея і Конгрес місцевих і регіональних влад співпрацюють, щоб забезпечити зміни до 
законодавства і в політиці із захисту дітей. 
 
Місцеві та регіональні влади несуть відповідальність за забезпечення захисту та реалізацію 
безпеки та добробуту дітей та молоді, спільно з такими партнерами, як третій сектор, громадські 
організації та приватний сектор. Завданням міст і регіонів Європи є підвищення обізнаності про 
проблему, розробка та реалізація планів дій і стратегій на рівні громад, і інвестування в більш якісні 
послуги. 
 
Конгрес розробив «Пакт міст і регіонів для зупинення сексуального насильства над дітьми», у якому 
пропонуються заходи і стратегії, від простих, економічних ініціатив до комплексної політики, яка з 
користю може бути реалізована для досягнення цілей кампанії. Одним з пропонованих заходів є те, 
що місцеві та регіональні влади повинні створити багатопрофільні центри захисту дітей, приклади 
яких існують вже в декількох містах. 
 
Конгрес підготував цей інструментарій, який пропонує місцевим та регіональним владі, асоціаціям, 
неурядовим організаціям та іншим зацікавленим сторонам пропозиції щодо політики, стратегій та 
інструментів запобігання зловживань, захисту жертв, переслідування винних і забезпечити повну 
участь дітей протягом всього процесу. Інструментарій не є вичерпним, а радше введенням, який 
містить ряд корисних ідей, які допоможуть захистити дітей від сексуальної експлуатації та наруги.  
 
Дивіться інструментарій, щоб дізнатися більше про заходи, які можуть бути прийняті для боротьби з 
сексуальним насильством щодо дітей, і не соромтеся ділитися інформацією з іншими! 
 
Я запрошую вас залучитися у боротьбу із сексуальною експлуатацією та наругою над дітьми, 
підписавшись на «Пакт Конгресу міст і регіонів для зупинення сексуального насильства над дітьми» 
в Інтернеті: www.coe.int/congress-pact. 
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