Жодна дитина не може бути піддана
катуванню або тортурам, жорстоким
або принижуючим гідність видам
поводження чи покарання, а також не
може
бути
позбавлена
волі
незаконним або свавільним чином

Відповідно до міжнародного та
українського законодавства, дитиною є
особа віком до 18 років (тобто до
досягнення нею повноліття).
У загальному розумінні порушенням
прав дітей є обмеження їх у правах та
можливостях,
які
надаються
їм
державою
від
народження
для
нормального й всебічного розвитку та
формування.
Всі діти рівні в своїх правах без будьякої дискримінації незалежно від раси,
статі, мови, релігії, національного, або
соціального походження, майнового
стану, її батьків чи законних опікунів
або яких-небудь інших обставин

Національна «гаряча лінія» із
попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми
та гендерної дискримінації
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Харківський обласний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді
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У разі виявлення порушення щодо
прав Ваших дітей, звертайтеся також
до органів місцевого самоврядування,
органів прокуратури, органів опіки та
піклування за місцем проживання,
центрів соціальних служб у справах
дітей
сім’ї
та
молоді,
та
Уповноваженого Верховної Ради з
прав дитини.

Міжнародний день захисту дітей – це
одне з найстаріших міжнародних свят.
Традиційно 1 червня відзначається
Міжнародний день захисту дітей.
В Україні цей день відзначається з 1998
року. У 1991 році Україна приєдналася до
Конвенції ООН про права дитини, згідно з
якою кожна держава зобов’язана поважати
та заохочувати право дитини на всебічну
участь у культурному і творчому житті,
забезпечувати їй повноцінне дозвілля й
відпочинок та сприяти наданню для цього
відповідних можливостей.

Усі діти мають право
на відпочинок, дозвілля,
право брати участь в
іграх, у культурному
житті та займатися
мистецтвом – (стаття
31 Конвенції ООН про
права дитини).
Кожна дитина має
право на таємницю
кореспонденції,
на
недоторканність
житла та на захист від
незаконного втручання в
її особисте життя
(стаття 16 Конвенції
ООН про права дитини).

Право на життя. Право на ім’я!
Право на громадянство!
Право на відсутність дискримінації!
Право на свободу совісті і релігійних
переконань!
Право на життя з батьками!
Право на працю!
Право на відпочинок!
Право на захист життя та здоров’я!
Право на освіту!
Право на відсутність рабства!
Право на житло!

Дитина
має
право
вільно
висловлювати свої думки. Це право
включає
свободу
шукати,
одержувати
і
передавати
інформацію та ідеї будь-якого роду
незалежно від кордонів в усній,
письмовій чи друкованій формі, у
формі творів мистецтва чи за
допомогою інших засобів на вибір
дитини (стаття 13 Конвенції ООН
про права дитини).

Як захистити
права дітей !

Право на свободу слова!
Право на отримання інформації!
Право користування досягненнями
культури!
Право створювати сім’ю!
Право участі у науково-технічній та
художній творчості!
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