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❖Чи порушуються права підлітків в 
Україні? 

❖Як виявити можливі порушення? 
❖Як допомогти підлітку захистити 
власні права?



Чому ми говоримо про захист прав підлітків?

 Особливість підліткового віку: 
розширення можливостей та обов'язків

 Зміна правового статусу: малолітня, неповнолітня та 
повнолітня особа

 Отримання додаткових документів: паспорт, 
ідентифікаційний код, атестат про загальну 
середню освіту освіту

 Брак знань та досвіду, але водночас бажання 
до самостійних дій



Правопорушення чи порушення прав?

❑ Хто може порушувати 
права підлітків?

❑ Чому порушують 
права підлітків?

❑ Чи знають підлітки 
про те, що їх права 
порушують?

❑ Хто ж може допомогти 
підлітку захистити 
свої права?



Приклади порушення прав підлітка

Правопорушення?Порушення права?  чи 



Інструмент моніторингу 
порушення прав підлітків 

Моніторинговий інструмент було 
спеціально розроблено для використання 
соціальними працівниками, психологами, 
викладачами, медичними працівниками, 
юристами та іншими фахівцями, які 
працюють з підлітками.
Моніторинговий інструмент дозволяє не 
тільки виявляти факти порушення прав та 
надавати швидку відповідь, але й 
аналізувати отриману інформацію.
Моніторинговий інструмент є невід’ємною 
частиною міжсекторальної співпраці та 
дозволяє налагодити партнерство між 
різними надавачами послуг.

МОНІТОРИНГ, 
ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА 
ЕФЕКТИВНА 
ВІДПОВІДЬ НА 
ПОРУШЕННЯ ПРАВ 
ПІДЛІТКІВ 



Компоненти 
Моніторингового 
Інструменту:

❑ Інструкція по роботі з 
Інструментом

❑ Скринінгова анкета для 
спеціалістів

❑ Форма заяви до юриста
❑ Онлайн форма реєстрації 

випадків порушення прав
❑ Стандарти роботи за 

компонентом захисту прав ПГР
❑ http://afew.org.ua/monitoring-pra

v/ 

http://afew.org.ua/monitoring-prav/
http://afew.org.ua/monitoring-prav/




СКРИНІНГОВА АНКЕТА 
ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

11 скринінгових запитань допомагають 
зрозуміти чи порушувались права 
підлітка:

• на житло;
• на сім’ю;
• на достатній життєвий рівень;
• на освіту;
• на працю;
• на охорону здоров'я, медичну допомогу 

та медичне страхування;
• на захист судом, уповноваженим на це 

державним органом або посадовою 
особою;

• на добровільність статевих відносин;
• на презумпцію невинуватості;
• на захист від стигми та дискримінації;

на володіння документами, які 
посвідчують особу громадянина України 
(свідоцтво про народження, паспорт, 
ідентифікаційний код)



Онлайн форма реєстрації випадків порушення прав



Результати пілотування Інструменту 
моніторингу в 2017 році



Результати пілотування Інструменту 
моніторингу в 2018 році



Як підлітку захистити 
свої права?

Знати: що таке права людини і громадянина, які права 
має підліток, куди звертатись у разі порушення прав

Діяти: розповідати, збирати докази, звертатись по 
допомогу

Гарячі лінії:

• Гаряча лінія системи безоплатної правової 
допомоги 0 800 213 103

• Національна дитяча "гаряча" лінія Ла Страда 0 800 
500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 
(з мобільного)

Місцеві правозахисні організації:

• Українська Гельсінська спілка з прав людини

• Amnesty International



Пілотний проект – результати дослідження
                          Брошура по правам для підлітків
                                           Онлайн-курс із захисту прав
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