
МІста та РегІони: 
паКт дЛя зупинення 

СеКСуаЛьнОгО 
наСиЛьСтВа 
щОдО дітей 

За оцінками, одна дитина з п’яти в Європі є жертвою 
тієї чи іншої форми сексуального насильства. 

враховуючи масштаби проблеми, рада Європи 
розпочала кампанію «один з п’яти» з підвищення 

рівня інформованості всіх - дітей, батьків і тих, хто 
прибуває в контакті з дітьми, і сприяти здійсненню 

Конвенції ради Європи про захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства - Конвенції 

Лансароте – 47 державами-членами ради Європи та 
за її межами.

У рамках свого вкладу у кампанію Ради Європи «один з 
п’яти», Конгрес місцевих і регіональних влад розробив 

пакт міст і регіонів для зупинення сексуального 
насильства над дітьми і закликає місцеві та регіональні 

влади, виборних представників, а також національні асоціації 
місцевих та регіональних влад та інші організації підписати 

його в масовому порядку.
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учаСть 
в Кампанії  

«один З п’яти»

Міста і регіони, місцеві та регіональні 
виборні представники й асоціації місцевих 
та регіональних влад та інші організації 
запрошуються до участі в кампанії «Один 
з п’яти» і продемонструвати політики та 
ініціативи, які вони реалізують.

Місцеві та регіональні влади мають ключову відповідальність, разом з національними урядами, для захисту 
і заохочення прав людини громадян, що включає в себе захист і сприяння безпеці і благополуччю дітей 
і молодих людей, що живуть в їх районах. Послуги, які необхідні, щоб допомогти жертвам сексуального 
насильства і жорстокого поводження, надаються, в основному, на місцевому рівні. на цьому рівні 
профілактичні та інформаційно-просвітницькі заходи можуть бути найбільш ефективними. Місцеві та 
регіональні влади, таким чином, на знаходяться передовій боротьби із сексуальним насильством над дітьми 
і повинні розробити і реалізувати плани дій та стратегії, щоб справлятися і запобігати майбутнім випадкам.

Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи розробив цей Пакт міст і регіонів, щоб зупинити 
сексуальне насильство над дітьми, щоб надавати вказівки органам влади в їх боротьбі проти сексуальної 
експлуатації та наруги. Він надає перелік практичних ініціатив і стратегій, які будуть реалізовані на місцевому 
та регіональному рівнях з метою розвитку послуг, дружніх до дітей, захисту дітей і допомогти запобігти 
сексуальному насильству в суспільстві.

Ці пропозиції засновані на чотирьох принципах: запобігання насильства, захист жертв, кримінальне 
переслідування порушників і участь дітей протягом всієї процедури

деякі приклади ініціатив:

СПРИЯННЯ
кампанії «один з п’яти» на місцевому та регіональному рівнях

ПОЛЕГШЕННЯ
доступу до служб підтримки

СТВОРЕННЯ
багатопрофільних центрів

ПІДВИЩЕННЯ
обізнаності дітей у школах та інших установах

НАВЧАННЯ
зацікавлених сторін, що працюють з дітьми

ОРГАНІЗАЦІЯ 
дискусій та інформаційних зустрічей

СПІВПРАЦЯ
з нУо, ЗМІ та приватним сектором

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
інформаційних матеріалів 



підпиСКа 
під паКтом  

череЗ інтернет

Он-лайн - платформа була спеціально 
розроблена, щоб полегшити обмін 
інформацією та забезпечити 
загальноєвропейське сприяння зусиллям 
місцевих і регіональних влад, щоб зупинити 
сексуальне насильство щодо дітей.

Індивідуалізований обліковий запис дозволяє місцевим і регіональним органам влади, виборним 
представникам та асоціаціям розміщувати свою інформацію в Інтернеті і ділитися своїми ініціативами. 
таким чином, вони мають зручну для користувача веб-сторінку для публікації інформації про свою діяльність 
для їх сприяння на європейському рівні.

оберіть профіль - місцеві/регіональні 
влади або асоціації/організації - і 
заповніть реєстраційну форму, яка 
автоматично створить акаунт з логіном, 
що складається з вашої адреси 
електронної пошти та пароля.

Розмістіть, через цей акаунт, інформацію 
про ваші ініціативи та заходи, яка буде 
опублікована на спеціальній веб-сторінці.



Сприяння  
Конвенції 

Лансароте

Всім зацікавленим сторонам, що беруть 
участь в кампанії «Один з п’яти», 
пропонується сприяти Конвенції ради 
Європи про захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства, 
також відомої як Конвенція Лансароте, серед 
своїх національних органів для досягнення 
якомога більшої кількості підписів і 
ратифікації цього правового документа.

Метою Конвенції Лансароте є забезпечення узгодженості в Європі і рівний захист всіх дітей шляхом 
встановлення чітких загальних стандартів та визначень, що застосовуються у всіх європейських країнах, 
зокрема, шляхом узгодження кримінального законодавства та інших відповідних заходів.

Конвенція Лансароте була відкрита для підписання 25 жовтня 2007 року в місті Лансароте, Іспанія, і набула 
чинності 1 липня 2010 року. Її положення спрямовані на запобігання сексуальній експлуатації та сексуальних 
знущань над дітьми, захищаючи дітей, які стали жертвами сексуальних злочинів, і переслідуючи винних.

З акцентом на першочерговому збереженні інтересів дітей, Конвенція охоплює наступні основні аспекти:

• захисні і профілактичні заходи; 
• допомога дітям-жертвам та їх сім’ям; 
• програми втручання або заходи щодо злочинців; 
•  кримінальні злочини, в тому числі кілька зовсім нових злочинів, таких, як підготовка дітей до 

сексуальної експлуатації; 
• процедури розслідування і кримінального переслідування, дружні до дітей; 
• ведення і зберігання даних про засуджених сексуальних злочинців; 
• міжнародне співробітництво; 
• механізм моніторингу.

Більш детальна інформація про Конвенцію Лансароте: www.coe.int/lanzarote 

Рада Європи, політична організація, створена в 1949 році, працює над просуванням демократії та прав людини в 
континентальному масштабі. Вона також розробляє загальні відповіді на соціальні, культурні і правові проблеми в 47 
державах-членах. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи представляє місцеві та регіональні влади і сприяє 
низовій демократії. Вона складається з двох палат: Палати місцевих влад і Палати регіонів, і об’єднує 318 повних членів і 318 
заступників членів, що представляють більше 200 тисяч європейських територіальних громад.
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