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Презентація Пакту
Про що йде мова?
Наявні дані показують, що приблизно одна дитина з п’яти в
Європі є жертвою тієї чи іншій формі сексуального насильства однієї з найгірших форм насильства щодо дітей. Сексуальне
насильство може приймати різні форми, включаючи інцест,
порнографію, проституцію, торгівлю людьми, корупцію,
здирництво через Інтернет, сексуальну експлуатацію та
сексуальне спокушання. Все це може завдати і завдає серйозної
шкоди психічному і фізичному здоров’ю дітей. Наслідки
сексуального насильства переслідують дітей у їх дорослому
житті - житті, яке перші особи часто описують як життя в
прихованій печалі і болі.
У 2010 році Рада Європи розпочала кампанію з вирішення
проблеми сексуального насильства щодо дітей. Ця кампанія під
назвою «Один з п’яти» для відображення масштабів проблеми,
спрямована на досягнення подальшого підписання, ратифікації та
реалізації Конвенції Ради Європи про захист дітей від
сексуальної експлуатації та сексуального насильства (надалі –
«Конвенція Лансароте»), а також оснастити дітей, їх сім’ї /
опікунів і суспільство, в цілому, інформацією і засобами для
попередження та захисту дітей від сексуального насильства та
жорстокого поводження, тим самим підвищуючи обізнаність його
масштабів.

Для чого залучати місцеві і регіональні органи
влади?
Місцеві та регіональні влади несуть відповідальність за
забезпечення захисту, безпеки і благополуччя дітей і молодих
людей, що живуть в своїх областях, працюючи разом з такими
партнерами, як третій сектор, громадські організації та приватний
сектор. Вони повинні прийняти підхід з чотирма напрямками:
запобігання, захист, переслідування і участь - чотири принципи.
Завдання міст і регіонів Європи, маючи справу з випадками
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сексуального насильства і жорстокого поводження щодо дітей, є
підвищення обізнаності про проблему, розробка та реалізація
планів дій на рівні громад і стратегій для виконання чотирьох
принципів, і інвестувати в більш кращі послуги. Всі послуги та
дії мають відповідати принципам прав дітей, ставити найкращі
інтереси дитини на перше місце, а давати можливість почути
дітей з тим, щоб донести на місцевому рівні, що діти і сім’ї
мають зробити, щоб припинити сексуальне насильство, а також
притягнути винних до відповідальності.

Що пропонує Конгрес?
Для встановлення місцевих і регіональних розмірів кампанії
«Один з п’яти», Конгрес місцевих і регіональних влад Ради
Європи прийняв Стратегічний план дій, конкретними цілями
якого є:
1.

2.

3.

4.

5.
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підвищити обізнаність членів Конгресу, місцевих та
регіональних органів влади, асоціацій місцевих та
регіональних органів влади та інших партнерів з цілями
кампанії;
сприяти використанню правових норм й інструментів Ради
Європи (Конвенції Лансароте і Керівних принципів
судочинства, дружнього до дітей) при встановленні структур
і механізмів для захисту дітей від усіх форм насильства;
заохочувати місцеві та регіональні органи влади розпочинати
кампанії,
розробляти
інформаційно-просвітницькі
інструменти для запобігання сексуального насильства щодо
дітей, зокрема поширювати і схвалювати матеріали кампанії
з підвищення обізнаності (правило «нижньої білизни») для
надання допомоги батькам та опікунам у бесідах з дітьми
про сексуальне насильство дружнім до дітей чином;
сприяти підходу участі багатьох зацікавлених сторін і
заохочувати місцеві та регіональні влади виробляти
узгоджені міждисциплінарні структури, процеси та
механізми по боротьбі з сексуальним насильством щодо
дітей;
розвивати культуру, у якій міста і райони більш дружні до
дитини і яка надає можливість дітям і молоді реально брати

участь у розробці безпечних
сексуального насильства.

громад,

вільних

від

Що Конгрес Ради Європи хоче, щоб місцеві та
регіональні влади зробили?
Дії на місцевому рівні, як видається, обмежені; дійсно,
дослідження, що проводилося у Великобританії з 2010 року,
показує, що менше чверті місцевих органів влади в державі-члені
мають стратегію щодо захисту дітей від сексуальної
експлуатації.1 Проте, наявні результати досліджень і докази
вказують, що сексуальна експлуатація дітей відбувається не
тільки у Великобританії, але і в кожній області кожної з 47
держав-членів Ради Європи, хоча методи збору даних не завжди
досить добре розвинені, щоб підтримати цей аргумент.
Таким чином, метою Конгресу є сприяння кампанії «Один з
п’яти» і підвищення поінформованості про Конвенцію Лансароте
серед місцевих і регіональних влад з тим, щоб домогтися
створення місцевих і регіональних послуг, дружніх до дітей,
захистити дітей і допомогти запобігти сексуальному насильству в
суспільстві.
Таким чином, Конгрес Ради Європи закликає всі міста та регіони
приєднатися до кампанії «Один з п'яти», підписавши Пакт
Конгресу міст і районів для зупинення сексуального
насильства щодо дітей.

Що таке «Пакт Конгресу міст і регіонів для
зупинення сексуального насильства щодо
дітей»?
Дії є бажаними, дійсно необхідними, у всіх чотирьох принципах,
описаних вище. Конгрес склав перелік можливих дій, починаючи
з тих, які потребують дуже мало державних витрат, якщо взагалі
потребують, наближуючись до інших, що потребують значних
інвестицій у зв’язку з необхідністю визначення конкретних
1

Що робиться для захисту дітей та молоді від сексуальної експлуатації?
Яго та ін., жовтень 2011 року.
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стратегій і створення спеціалізованих структур. Як би там не
були витрати, заходи для зупинення дитячого сексуального
насильства завжди будуть рентабельними, оскільки вони є
інвестиціями в здорове суспільство на основі поваги прав
людини.
Хоча кінцевою метою Конгресу є розробка узгоджених
міждисциплінарних структур, процесів та механізмів для
боротьби з сексуальним насильством щодо дітей якомога
більшою кількістю місцевих і регіональні рад та парламентів,
спочатку міста і регіони можуть сприяти, крок за кроком,
кампанії «Один з п’яти», починаючи на набагато скромнішому
рівні, наприклад, шляхом підвищення обізнаності про кампанію
за допомогою посилання на свою домашню сторінку.
Конгрес закликає місцеві та регіональні влади з усіх 47 державчленів підписати Пакт і почати з реалізації принаймні однієї з дій
нашого переліку і просуватися вперед у боротьбі з сексуальним
насильством щодо дітей, прийнявши в якості кінцевої мети
створення узгоджених міждисциплінарних структур, процесів і
механізмів.

Що треба для підписання Пакту?
Міста і регіони, які беруть участь, приєднаються до мети
Конгресу підвищити обізнаність і створити структури, необхідні
для вирішення питання про сексуальне насильство щодо дітей,
реалізуючи якомога більше з дій, перелічених у цій брошурі, та й
взагалі будь-які інші дії, що допоможуть Конгресу досягти своєї
мети.

Хто є основними партнерами?
Рада Європи створила мережу координаторів, призначених
урядом, в 47 державах-членах, які можуть проконсультувати і
допомогти місцевим органам влади об’єднати зусилля з
міріадами НУО та групами громадянського суспільства, які вже
активно працюють в рамках кампанії. Національні штаби були
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створені в ряді держав-членів, які координують і здійснюють
роботу рамках кампанії і можуть надати рекомендації для
регіонального та муніципального рівнів. Муніципалітети та
регіони можуть також підтримувати зв’язок з відповідними
національними міністерствами.
Парламентська Асамблея Ради Європи створила Мережу
відповідальних парламентаріїв для координації національної,
європейської та міжнародної парламентської діяльності для
боротьби з сексуальним насильством щодо дітей. Мережа, яка в
даний час налічує 49 членів, сприяє обміну передовим досвідом у
законодавчій і політичній діяльності, реалізованої в кожній
державі-члені.

Які основні чотири принципи?
Кінцевою метою місцевих і регіональних влад має бути протидія
експлуатації дітей. Для цього вони повинні вирішити, як краще
використовувати установи державного сектора того, щоб діти і
молоді люди були захищені і підтримані, активно підтримуючи
судове переслідування винних. Місцеві та регіональні влади
повинні прийняти підхід з чотирьох напрямків: запобігання,
захист, переслідування і участь - чотири принципи: для
запобігання
сексуального
насильства,
захисту
жертв,
переслідування винних і забезпечення повної участі дітей у
всьому процесі.
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У цьому розділі ви знайдете інформацію про дії, які повинні бути
прийняті і чому це необхідно.

Чотири
принципи:
запобігання
Існує
цілий
ряд
профілактичних заходів, які
можуть бути прийняті на
місцевому та регіональному
рівнях,
щоб
допомогти
запобігти
сексуальній
експлуатацію і насильству над
дітьми.
Підвищення обізнаності
Місцеві та регіональні влади
повинні створити програми і
політики
із
запобігання
сексуальній експлуатації та
насильству для підвищення
обізнаності дітей, осіб, що
працюють з дітьми, батьків,
родин, вихователів і широкої
громадськості.
Підвищення
обізнаності може допомогти
добитися соціальних змін з
тим, щоб підтримати заходи з
профілактики.

Пропозиції для дій
 Розмістить посилання на вебсайт кампанії «Один з п’яти»
Ради Європи на домашніх
сторінках міста і регіону
 Організуйте інформаційні
сесії в школах та молодіжних
центрах для дітей та
персоналу
 Розповсюдьте листівки, що
містять інформацію і керівні
принципи
 Забезпечте підготовку
місцевих та регіональних
фахівців
 Організуйте дискусії та
семінари як для спеціалістів,
так і для громадськості
 Використовуйте
Європейський місцевий
тиждень демократії, щоб
висвітлити питання
 Співпрацюйте з НУО, ЗМІ та
приватним сектором

Програми і стратегії із запобігання повинні забезпечувати, що всі
зацікавлені сторони отримують адекватну, якісну професійну
підготовку для забезпечення ефективного і безпечного надання
послуг. Зацікавлені сторони включають усіх осіб, які мають
регулярні контакти з дітьми, наприклад соціальні працівники,
фахівці в області охорони здоров’я, вчителі (на всіх рівнях від
дошкільної до середньої освіти), поліція, співробітники
культурних, розважальних і спортивних комплексів, церков,
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молодіжних центрів, співробітники правоохоронних органів
тощо.
Так як раннє виявлення дітей
групи ризику повинно бути
частиною будь-якої стратегії,
повинні
бути
отримані
відповідні
знання
сексуальної експлуатації та
сексуальних знущань над
дітьми,
а
рівень
інформованості про те, як
визначити
ознаки,
які
можуть
вказувати
на
сексуальне
насильство,
наприклад,
зміни
в
поведінці, підвищено.
Батьки, сім’ї та опікуни
повинні також дізнатися про
те, як розпізнати показники
дитячої
сексуальної
експлуатації та наруги, курс
дій, які необхідно вжити, і
про її вплив на дітей і сім’ї.

Пропозиції для дій
 Забезпечте легку доступність
номерів національних і
європейських служб
допомоги дітям
 Розмістить посилання в на
домашній сторінці міста або
регіону для швидкої
допомоги та консультацій
 Розробіть і поширте невеликі
пам’ятні картки, які легко
носити з собою, що містять
корисні номери і адреси для
всіх школярів
 Виробіть магніти на
холодильник, що містять
корисні номери і адреси для
кожного домогосподарства
 Розміщуйте в районах,
відвідуваних дітьми, плакати,
що містять інформацію про
те, куди піти за допомогою
 Зробіть доступними
навчальні матеріали, дружні
до дітей, в школах та
молодіжних клубах
 Розповсюдьте листівки з
безпечного поводження в
Інтернеті
 Сприяйте повідомленню про
незаконну діяльність в
Інтернеті

Також повинне бути надане
навчання з превентивних
заходів, таких як моніторинг
Інтернет - простору, і
необхідно допомогти дітям
захистити себе, наприклад,
визнавши шкідливим вміст в
Інтернеті або недоречними
контакти з незнайомими
людьми, які можуть запитати
їх надати персональну інформацію, щоб подружитися з ними
(підготувати до сексуальної експлуатації). Така підготовка
повинна бути надана батькам, які повинні бути навчені, як
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відстежувати і контролювати доступ до мережі Інтернет, і дітям,
які повинні дізнатися про ризики та небезпеки Інтернету. Онлайнові інструменти безпеки Інтернет для дітей, батьків,
вчителів, сім’ї можуть бути розроблені у співпраці з НУО та
іншими організаціями, або використовувати існуючі інструменти
з підвищення обізнаності.
Дії з підвищення обізнаності також мають бути спрямовані на
широку громадськість, які мають отримувати інформацію про
явища і про запобіжні заходи, які можуть бути вжиті. Посилання
з домашньої сторінки міста і регіону на сайт кампанії «Один з
п’яти» Ради Європи є одним із способів досягнення цієї мети.
Національні і європейські гарячі лінії та телефони довіри можуть
сприяти на місцевому рівні.
Підвищення обізнаності та навчальні матеріали
Рада Європи розробила матеріали для глибшого розуміння
питання сексуального насильства і експлуатації щодо дітей та
поширення повідомлень кампанії. Матеріал був розроблений для
використання особами, що приймають рішення, правозахисними
організаціями і фахівцями, що працюють з дітьми. Специфічні
інформаційні матеріали, перекладені на 36 європейських мов,
була розроблені для розширення можливостей батьків і дітей з
метою запобігання і повідомлення про сексуальне насильство
(www.underwearrule.org). Місцеві і регіональні влади повинні
друкувати і широко розповсюджувати агітаційні матеріали
кампанії «Один з п’яти» у школах, дитячих садка та інших
установах, що приймають дітей (молодіжні клуби, молодіжні
об’єднання, такі як об’єднання провідників, скаутів і т.д.).
(Контактна особа: 1in5@coe.int).
Виховання дітей
Вивчаючи сексуальні знущання і насильство, у тому числі різні
види насильства і ризикованих ситуацій, діти розвивають знання
та навички для прийняття обґрунтованого, безпечного і здорового
вибору, щоб уникнути ризику сексуальної експлуатації і
насильства, і, таким чином, мають можливість розвивати здорові
і позитивні відносини.
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Ефективні навчальні матеріали, що відповідають віку дитини,
адаптовані до особливих дитячих потреб і почуттів, в тому числі
інформація з урахуванням культурних особливостей та
доброзичливою до дитини мовою, повинні бути використані в
початковій і середній школі. Діти, таким чином, отримають
повідомлення про те, що сексуальне насильство є і як його
розпізнати, що підтримує функцію запобігання за допомогою
пропаганди безпечних методів. Інформація про нові
комунікаційні технології та ризики, пов’язані з он-лайн –
поведінкою, і про те, як повідомити про незаконний он-лайн –
контент, повинна бути включена.
Будь-яка освітня та інформаційна кампанія повинна включати
посилання на джерело консультативної допомоги і підтримки,
наприклад, відведені телефонні лінії або лінії допомоги, зокрема
національні і європейські номери, які також працюють за межами
звичайних робочих годин, для того, щоб діти знали, до кого
звернутися. Маленькі, зручні для носіння карти пам’яті, брелоки
або кришки для мобільних телефонів, що містять корисні номери
і адреси, можуть бути поширені серед всіх школярів, щоб вони
тримали під рукою в своїх шкільних сумках. Місцеві та
регіональні влади могли б виробляти магніти на холодильник з
такою інформацією, щоб забезпечити, що кожна дитина в
кожному домашньому господарстві має вільний доступ до такої
інформації. Місцеві та регіональні влади мають забезпечити, щоб
інформація і допомога були легкодоступними, а чітке посилання
на веб-сайті міста/регіону, що приводить дітей до допомогти і
консультацій, можна було легко налаштувати. Інформація про те,
куди піти і до кого звернутися, повинна відображатися в усіх
містах, відвідуваних дітьми: в школах, ігрових групах,
молодіжних центрах, цетрах здоров’я, публічних бібліотеках,
екстрених службах та аварійних службах, поліклініках
сексуального здоров’я, локальних веб-сайтах органів влади,
церкви і т.д.
Партнери в діяльності із запобігання
Конвенція Лансароте заохочує влади створити незалежні
інститути для заохочення та захисту прав дітей. Це також
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передбачає призначення особи або органу для підвищення
обізнаності громадськості про сексуальну експлуатацію дітей і
зловживань, таких як дитячий омбудсмен, дитячий адвокат або
уповноважений з прав дітей. Такі посади можуть бути засновані
на місцевому та/або регіональному рівнях.
Багато
організацій
та
об’єднань
на
міжнародному,
європейському, національному, регіональному та місцевому
рівнях дуже активні в боротьбі з сексуальним насильством і
експлуатацією щодо дітей. Багато хто з них розробив
інформаційно-просвітницькі та інформаційні документи і
матеріали, які можуть бути широко поширені. Національні
асоціації місцевих та регіональних влад, і сама влада, повинні
працювати з цими організаціями для забезпечення широкого
використання цих матеріалів.
Сексуальна експлуатація і насильство щодо дітей відомі як
таємний злочин через те, що діти-жертви, як правило, стикаються
з великими труднощами в його розкритті. Це і відсутність
стандартизованих і порівнянних методів збору даних означає, що
отримати ясну картину про масштаби проблеми важко. Важливо,
щоб місцеві та/або регіональні влади створили механізми для
збору
даних,
щоб
Пропозиції для дій
спостерігати і оцінювати
ситуацію в своїх районах.
 Призначте особу або орган на
Завдяки зібраним даним,
місцевому / регіональному
влади
можуть
оцінити
рівні для підвищення
ризики, ступінь і характер
обізнаності про сексуальне
насильство над дітьми
сексуальної
експлуатації
 Співпрацюйте з
дітей у своїх районах і
громадянським суспільством з
розробити
обґрунтовані
метою збору інформації про
відповіді на проблеми.
конкретні місцеві умови для
обґрунтування політики і дій
 Співпрацюйте зі ЗМІ
 Співпрацюйте з іншими
містами і регіонами

14

Організації громадянського суспільства можуть працювати з
місцевими та регіональними органами влади над проектами та
програми, спрямованими на запобігання та захист дітей, так само
як з приватним сектором,
Пропозиції для дій
зокрема,
з
інформаційним
сектором і сектором технологій
 Створіть міжвідомчі,
зв’язку та засобами масової
багатопрофільні дома,
інформації.
Співпраця
на
дружні до дітей
регіональному рівні може бути
 Введіть в дію практику
ефективною у виявленні винних,
звітування на місцевих /
які перетинають міські межі,
регіональних рівнях
наприклад у випадках торгівлі
 Опублікуйте
дітьми.
національний та

Чотири
захист

принципи:

європейський телефон
або он-лайн телефон
довіри
 Розробіть чіткі керівні
принципи для звітності
для всіх фахівців, що
працюють з дітьми

Через те, що рівень управління є
найближчим
до
жертв
сексуальної
експлуатації
і
зловживань,
місцеві
та
регіональні влади мають всі
можливості, щоб створити структури, які залучають всіх
учасників в систему догляду та забезпечити, що найкраща
підтримка і допомога може бути надана дітям. Вони також
зобов’язані обслуговувати не тільки потреби дітей-жертв, а й
сімейну систему і спільноти в цілому. Місцеві та регіональні
влади повинні сприяти підходу за участю багатьох зацікавлених
сторін і виробити узгоджені міждисциплінарні структури,
процеси та механізми для вирішення сексуального насильства
щодо дітей.
Багатопрофільні центри
Міста і регіони повинні прийняти цілісний, комплексний підхід,
заснований на міжвідомчій стратегії, і створити спеціалізовані,
спеціальні органи з чітким розподілом ролей та обов’язків, які
об’єднують всі місцеві служби, що виступають на захист дітей та
поліпшення їх добробуту і благополуччя. Місцеві стратегії
захисту повинні бути розроблені охоплюючи конкретні місцеві
процедури і системи.
15

У більшості європейських країн, відповідальність за справу з
розбещення неповнолітніх лежить на різних агентствах, всі з яких
повинні розслідувати випадки. Діти піддаються повторним
допитам, що призводять до повторної віктимізації дитини, яка
може бути навіть більш шкідливою, ніж саме насильство.
Конвенція Лансароте сприяє створенню міжвідомчих,
міждисциплінарних , універсальних центрів, де всі фахівці, що
беруть участь у розслідуванні випадків насильства над дітьми,
служби охорони дитинства та охорони здоров’я, правоохоронні
органи, судові органи, і т.д., роботають під одним дахом, щоб
гарантувати, що діти, що стали жертвами сексуального
насильства, не підлягають подальшому насиллю (концепція дому,
дружнього до дітей). Важливо, щоб діти мали місце куди піти, де
вони можуть проявити себе зі впевненістю, вільно і довірливо, і
де вони повинні відчувати себе в безпеці. Такі центри дають таку
можливість: діти можуть бути опитані і пройти медичне
обстеження для судово-медичних цілей, всебічно оцінені і
отримати всі відповідні терапевтичні послуги від певних
фахівців, уникаючи при цьому повторні допити і повторну
віктимізацію.
Більше дітей можуть бути захищені, якщо обов’язок повідомляти
про підозри буде обов’язковим, без такого зобов’язання
порушуючи існуючі правила конфіденційності або впевненість
дитини. Чіткі інструкції повинні видаватися всім фахівцям, що
працюють з дітьми, щодо направлення своїх претензій
відповідній установі, місцева та регіональна влада повинні
зробити запити для з’ясування, чи є підстави підозрювати
насильство. Зацікавлені сторони також повинні бути
поінформовані про захист і права дітей, а також про важливість
ставити найкращі інтереси дитини на перше місце.
Якщо цього не існує на національному рівні, телефон або он-лайн
гаряча лінія мають бути створені для забезпечення легкого
доступу дітей до анонімного консультування.
Партнери в діяльності із захисту
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НУО та інші організації громадянського суспільства є важливими
партнерами, особливо ті, що займаються наданням допомоги
жертвам.

Чотири принципи: переслідування
Конвенція Лансароте передбачає кримінальну відповідальність за
серію дій, і, хоча й процедури розслідування і кримінального
переслідування винних в основному будуть визначені в
національному кримінальному законодавстві, місцеві та
регіональні влади відіграють важливу роль у цій галузі. В усіх
діях на даному етапі, в тому числі в ході слідства і судового
розгляду, в найкращі інтереси дитини, її права та вразливість
повинні бути першочерговими.
Допомога жертвам
Влада повинна забезпечити, в тому числі у співпраці з НУО,
вжиття конкретних заходів, таких як надання безкоштовної
допомоги в ході судового розгляду, консультування батьків,
братів і сестер, і терапевтична допомога.
Робота з винними
Місцеві та регіональні влади можуть забезпечити надання
відповідних послуг з підтримки, зокрема, з тим, щоб уникнути
повторних правопорушень. Вони також можуть забезпечити, щоб
винні отримували інформацію про свої права і послуги, доступні
для них.

Чотири принципи: участь
Рада Європи вважає, що право бути вислуханим і сприйнятим
серйозно має фундаментальне значення для людської гідності і
здорового розвитку кожної дитини і молодої людини.
Вислуховування дітей та молодих людей і надання належної
уваги поглядам відповідно до їх віку і зрілості необхідні для
ефективного здійснення їх права, щоб їх найкращім інтересам
надавали першочергову увагу у всіх питаннях, які зачіпають їх, і
на захист від насильства, бездоглядності та жорстокого
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поводження.2 Всі дії місцевих і регіональних влад повинні
керуватися цим принципом.

Які конкретні заходи можуть бути прийняті
на регіональному рівні?
Хоча багато заходів, які відстоює Конвенція Лансароте, мають
бути перенесені в кримінальні і цивільні закони, що зазвичай є
відповідальністю держави, деякі важливі питання в області
захисту дітей можуть підпадати під сферу компетенції регіонів,
такі як регулювання та організація соціально-культурних,
соціальних та медичних послуг, а також прийняття конкретних
заходів і структур щодо запобігання та захисту дітей від
сексуальної експлуатації та наруги. Регіональні влади і
парламенти повинні вивчити, які заходи, як законодавчі та
адміністративні, вони можуть прийняти з метою реалізації
положень Конвенції Лансароте.

Як працюватиме Пакт на практиці?
Місцевим
та
регіональним
виборним
представникам
пропонується довести Пакт до відома своїх відповідальних колег
і відомств у своїх містах та регіонах для здоров’я, благополуччя
та безпеки дітей, для того, щоб вони могли агітувати за
реалізацію ініціатив, запропонованих в ньому.

Он-лайн платформа для ресторації для Пакту
Місцеві та регіональні виборні представники можуть
зареєструватися
на
платформі
пакту
Конгресу
(www.coe.int/congress-pact).
Містам і регіонам, бажаючим
впровадити пакт, або які вже приступили до реалізації ініціатив,
також пропонується зареєструватися.

2

Рекомендація CM / Rec (2012) 2 Комітету міністрів державам-членам
про участь дітей та молоді у віці до 18 років.
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На цій платформі кожен матиме можливість представити
інформацію про нові ініціативи та структури, а також існуючі
заходи, і може повернутися на платформу щоразу нові види
діяльності реалізуються. Ця інформація передбачає вимірювання
прогресу кампанії «Один з п’яти» на місцевому та регіональному
рівнях.
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Контрольний перелік дій місцевих і
регіональних влад
Запобігання
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Встановіть посилання на сайт кампаніє Один з п’яти»
Ради Європи на домашніх сторінках міст і регіонів
Організуйте інформаційні сесії в дитячих садах, школах
та молодіжних центрах для дітей та персоналу
Розповсюджуйте інформаційні листки і листівки, що
містять інформацію і керівні принципи
Проводьте тренінги для місцевих та регіональних
фахівців
Організуйте дискусії та семінари як для фахівців, так і для
громадськості
Використовуйте європейські місцеві тижні демократії,
щоб висвітлити питання
Співпрацюйте з НУО, ЗМІ та приватним сектором
Призначте особу або орган на місцевому/регіональному
рівнях для підвищення обізнаності про сексуальне
насильство і експлуатацію дітей
Співпрацюйте з громадянським суспільством з метою
збору інформації про конкретні місцеві умови для
обґрунтування політики і дій
Співпрацюйте з іншими містами і регіонами
Сприяйте створенню національних та європейських
гарячих ліній допомоги дітям
Створюйте посилання на домашню сторінку міста або
регіону для швидкого доступу до допомогти і
консультацій
Розробіть і поширюйте невеликі карти пам’яті, які легко
носити з собою, що містять корисні номери і адреси для
всіх школярів
Робіть магніти на холодильник з важливими номерами
для кожного домогосподарства
Розміщуйте плакати, що містять інформацію про те, куди
піти в районах, відвідуваних дітьми
Зробіть доступними навчальні матеріали, дружні до дітей,
в школах та молодіжних клубах




Розповсюджуйте інформаційні листки або листівки з
безпечного поводження в Інтернеті
Сприяти реєстрації незаконної он-лайн діяльності

Захист




Створюйте міжвідомчі, багатопрофільні дома, дружні до
дітей
Введіть
в
дію
зобов’язання
повідомляти
на
місцевому/регіональному рівнях
Просувайте керівні принципи зі звітності для фахівців, що
працюють з дітьми
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Документи і довідкові сайти
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«Один з п'яти», кампанія Ради Європи для зупинення
сексуального насильства над дітьми



Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної
експлуатації та сексуального насильства



Стратегія Ради Європи щодо прав дитини на 2012-2015
роки



Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми



Конвенція про кіберзлочинність



Європейська конвенція щодо здійснення прав дітей



Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи про
правосуддя, дружнє до дитини



Рекомендація про участь дітей та молоді у віці до 18 років



Відкрийте для себе права дітей!



Руки геть від дітей!



Дикий ліс Інтернету

