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У рамках діяльності Молодіжної групи «Врятуй Дітей» будуються тісні соціальні стосунки між 
волонтерами та дітьми, а також їхніми родинами. Ці стосунки здебільше дуже позитивні та корисні 
для всіх, але для волонтерів важливе вміння оцінювати свої власні можливості та можливості інших. 
Для волонтерів Молодіжної групи «Врятуй Дітей» важливо знати соціальну політику цієї організації та 
дотримуватися її поточних рекомендацій. Волонтери Молодіжної групи «Врятуй Дітей» беруть участь 
у заходах, спрямованих на протидію насильству та притисненню дітей та молоді. 

У Молодіжної групи «Врятуй Дітей» ми не лише створюємо стосунки між волонтерами та дітьми, а й 
між волонтерами. Тому ми дбаємо про здорову культуру та єдність в нашій організації, де волонтери 
вільно працюють і відчувають себе в безпеці, підтримуючи стосунки один з одним.  

Важливо нести солідарну відповідальність за дотримання політики єдності. Однак інколи буває важко 
зрозуміти, як саме можна це застосувати у стосунках з іншими членами Молодіжної групи «Врятуй 
Дітей». Якщо у вас виникли запитання щодо політики єдності, будь ласка, зв’яжіться зі своєю 
контактною особою в секретаріаті або за телефоном +45 35 24 85 42. 

Якщо у вас виникли підозри щодо порушення політики контактів 
Якщо у вас виникли підозри щодо порушення політики контактів, вам слід негайно зв'язатися зі 
своєю контактною особою в секретаріаті або зателефонувати за номером телефону +45 35 24 85 
42. 
 
Порушення політики контактів може призвести до попередження, а в деяких випадках до 
виключення з програми Молодіжної групи «Врятуй Дітей» з повідомленням відповідних органів, 
наприклад. поліції. 
 
 
 

Політика контактів передбачає Єдність між волонтерами та дітьми, Особливі правила співіснування в 
обраних видах діяльності та Єдність волонтерів. 
 

КОНТАКТИ ВОЛОНТЕРІВ ТА ДІТЕЙ 
У Молодіжній групі «Врятуй Дітей» ми хочемо захистити дітей, за яких ми несемо відповідальність – і 
водночас захистити волонтерів від непорозуміння наслідків їхніх дій, від підозри чи неправдивих 
звинувачень. Тому вам, як волонтерам, слід уважно ознайомитися з наступними принципами 
спільності між волонтерами та дітьми. 

Комунікація  

Волонтерам слід звернути увагу на:  

• як можна залучитися та отримати визнання у спілкуванні з дітьми та молоддю.  

• чіткість та недвозначність комунікації з дітьми та молоддю, а також з батьками та іншими 
волонтерами. 

• уникання негативних чи зневажливих висловлювань про дітей, їх сім'ї чи інших волонтерів. Якщо вам 
потрібно обговорити з іншими волонтерами питання, що стосуються дітей чи їхніх сімей, 
переконайтеся, що розмова відбувається в кімнаті, де немає дітей і батьків, дотримуючись вашого 
обов’язку зберігати конфіденційність (див. розділ про конфіденційність далі).  



• те, що користування мовними засобами може небажано сприйматися іншими. Значення слів і спосіб 
їх вимовляння можуть мати небажаний ефект. Особливо до цього ставляться діти, які можуть мати 
труднощі у розумінні та належній реакції, напр., на сарказм, іронію та чорний гумор. 

• уникання розмов з сексуальним контекстом з дітьми та сексуальним натяком про інших у 
присутності дітей. 

Соціальні медіа засоби 

Соціальні мережі є частиною повсякденного життя кожного. Коли контакт між волонтерами та 
дитиною/батьками відбувається в цифровому форматі, важливо дотримуватися певних рамок в 
контексті безпечного спілкування між вами і дітьми.  

Волонтерам слід звернути увагу на: 

• те, що Молодіжна група «Врятуй Дітей» рекомендує спілкуватися за допомогою телефону, текстових 
повідомлень, електронної пошти, Microsoft Teams тощо. 

• те, що наскільки це можливо, слід уникати загальновідомих соціальних мереж, таких як Snapchat, 
Instagram, Facebook, TikTok та інших, щоб захистити конфіденційність для вас та дітей. 

• те, що слід відокремлювати конфіденційність від волонтерства. З цих же міркувань слід уникати 
«дружби» між волонтерами та дітьми/ батьками в соціальних мережах. 

• те, що існує можливість спілкування з дітьми за допомогою спеціально створеного профілю SoMe 
Молодіжної групи «Врятуй Дітей». 

• те, що  вікові обмеження в багатьох соцмережах знімаються з 13 років. 

• те, щоб світлини дітей не викладалися в соціальних мережах, тому що ці світлини становляться 
загальнодоступними відтоді як опубліковані у мережах. 

Обмеження 

Волонтерам слід звернути увагу на  те:  

• коли можна казати «ні» дітям та молоді, які виходять за рамки дозволеного.  

• що слід розмовляти з дітьми та молоддю у спосіб, визначений колегіально. Це зменшує 
непорозуміння та ризик несвідомого зловживання чи порушень.  

• що коли вам потрібно втішити дитину, здебільше це має бути зосереджено на інтересах дитини. 
Дитина повинна проявляти ініціативу як у розмові, так і в будь-якому фізичному контакті, наприклад 
обіймах. Якщо дитина потребує комфорту чи конфіденційної розмови, це має відбуватися на 
відповідній відстані від інших присутніх, щоб вони бачили, але не чули вас.  

• виявляти смирення та поважати сімейні правила, коли ви відвідуєте дитину для того щоб забрати чи 
відвезти. 

• чітко визначити рамки своїх волонтерських в діяльності щодо дитини та сім'ї. Якщо ви відчуваєте, що 
дитина або сім’я залучають вас до чогось, що не стосується вашої ролі волонтера в цьому заході, ви 
повинні в поважній формі сказати «ні» і чітко сказати про це. 

Фізична єдність 

Волонтерам слід звернути увагу на  те: 

• що фізичний контакт сам по собі сприймається виходом за межі. У кожного з нас є свої індивідуальні 
рамки. Сидіння на колінах, обійми та тримання за руки можуть сприйматися дитиною та іншими 
дорослими інакше, ніж ви думаєте. 



• що, як природна частина спілкування з дітьми, вам, можливо, доведеться блокувати, втручатися або 
мати справу з дітьми, які становлять небезпеку для них самих або інших. Фактичний контакт може 
використовуватися лише як екстрений і як крайній засіб у ситуаціях, коли дитина становить 
небезпеку для себе чи інших. Про будь-яке обмеження чи застосування сили необхідно повідомити 
вашу контактну особу в секретаріаті. 

• що між дітьми може відбуватися поведінка що виходить за межі дозволеного та насильство. Тому 
волонтерам важливо вживати усіх заходів щоб тримати контроль. 

• що вам, як правило, забороняється залишатися наодинці з дітьми під час діяльності. Це не стосується 
тих видів діяльності, де за згодою батьків чи опікунів можна знехтувати цим принципом. Якщо це так, 
дотримуйтесь правил спілкування, які описані нижче в спеціальних правилах для конкретної 
діяльності, у якій ви берете участь.  

• якщо вам доводиться залишатися наодинці з дитиною в транспорті до заходу та назад, для цього 
потрібна згода батьків або опікуна.  

• що ви повинні уникати зачиненого простору або зачинених дверей, коли ви перебуваєте з дітьми або 
юнаками. Закриті або зачинені двері можуть викликати чутки про те, що за дверима щось коїться не 
те, навіть якщо це не так. 

• якщо дитині потрібна допомога, щоб сходити в туалет чи душ, по можливості повинні бути присутні 
принаймні два волонтери.  

• що для влаштування на майданчиках койко-місць для відпочинку треба вживати заходів безпеки для 
всіх. Тому має існувати як можливість гендерно-сегрегованого сну, так і варіант розміщення для тих, 
хто не визначає себе в рамках бінарного гендерного сенсу. 
 
• що ви не повинні вживати алкоголь, коли ви перебуваєте з дітьми, навіть якщо дітей поклали спати, 
наприклад, в колонії.  

Приватний простір 

Волонтерам слід звернути увагу на: 

• а також поважати приватне життя дитини. Звертайте на це особливу увагу у зв’язку зі зміною 
обстановки та при відвідуванні туалету. 

• Ви не повинні розголошувати свою особисту контактну інформацію дітям та їхнім родинам, якщо це 
не є необхідним у зв'язку з вашими обов’язками . Якщо ви обмінюєтеся приватними номерами 
телефонів та іншою контактною інформацією, з батьками необхідно узгодити, як і коли слід 
спілкуватися з дитиною. 

• що ви повинні уникати спілкування з дітьми та юнаками поза межами своїх обов’язків. Якщо ви 
зустрінете дітей або батьків за межами Молодіжної групи «Врятуй Дітей», зачекайте і подивіться, чи 
вони вас привітають першими. 

Довідки для роботи з дітьми 

Перш ніж ви зможете стати волонтером у Молодіжної групи «Врятуй Дітей», потрібна ваша згода на 
отримання довідки для роботи з дітьми від Національної поліції. Довідки для роботи з дітьми містять 
інформацію про порушення норм Кримінального кодексу щодо сексуального насильства над дітьми 
віком до 15 років. Довідки для роботи з дітьми має бути без відміток про порушення, інакше не 
візьмуть працювати волонтером у Молодіжної групи «Врятуй Дітей».  

 

Згода батьків  



Письмову згоду батьків або опікунів дітей віком до 16 років необхідно отримати, якщо:  

• контакти відбуваються в закритому режимі. 

• Робляться фотографії та відео, які згодом Молодіжна група «Врятуй Дітей» використовує для 
публічного маркетингу та іншої внутрішньої та зовнішньої комунікації.  

• діти та волонтери проводять заходи поза домом. 

Обов'язок конфіденційності  

Усі волонтери повинні дотримуватися загального обов’язку щодо дотримання конфіденційності: 

• Не можна передавати особисту інформацію про дітей та їхні сім'ї стороннім особам. 

Обов'язок збереження конфіденційності припиняється у чотирьох випадках:  

• у разі необхідних контактів навколо дитини/сім'ї у складі волонтерської групи. Завжди має бути 
залучений керівник проекту або найближча контактна особа.  

• за згодою на розповсюдження особистої інформації від зацікавленої особи. 

• з метою захисту - якщо ви отримуєте інформацію, яка може допомогти запобігти серйозному 
злочину, такому як вбивство, насильство або інший тяжкий злочин.  

• згідно обов'язку повідомляти - якщо є занепокоєння щодо невдоволення дитини чи підозри у 
насильстві чи жорстокому поводженні. 

Обов'язок щодо повідомлення  

Закон про послуги §154: 
Кожен, хто дізнається, що дитина або молода особа віком до 18 років зазнає недбалого або 
принижуючого гідність поводження з боку батьків чи інших осіб, які доглядають за нею, або 
проживає в умовах, які загрожують її здоров’ю чи розвитку, зобов’язаний повідомити про це 
місцеві органи.  
 

Як волонтер, ви, як і всі інші обізнані громадяни, зобов’язані повідомляти відповідні органи, якщо 
підозрюєте, що дитина відчуває стрес або зазнає притиснення, насильства чи жорстокого поводження. 
Цей обов'язок є особистим.  

Якщо ви дізнаєтеся або підозрюєте, що дитина відчуває стрес або зазнає притиснення, насильства чи 
жорстокого поводження, ви повинні негайно звернутися до Секретаріату Молодіжної групи «Врятуй 
Дітей», де вам допоможуть: 

• зважити, чи слід робити повідомлення. 

• контролювати ситуацію щодо дитини та сім'ї. Однак слід підкреслити, що батьків не можна 
повідомляти, якщо підозра стосується насильства чи жорстокого поводження з боку батьків. 

Дозвіл на фото- відео-зйомку  

Якщо дітям ще не виповнилося 16 років, батьки або опікуни повинні підписати офіційний дозвіл на 
фото/відео-зйомку для Молодіжної групи «Врятуй Дітей» перед фотографуванням та використанням 
фотографій дітей. 

Волонтерам слід звернути увагу: 

• на те, що якщо батьки або опікуни підписують документ, надається згода на те, що Молодіжна група 
«Врятуй Дітей» може використовувати зображення, відеозаписи, аудіокліпи або цитати, де дитина 



включена в повідомлення Молодіжної групи «Врятуй Дітей» з дати отримання дозволу. Фотографії 
дітей ніколи не повинні розміщуватися за межами програми Молодіжної групи «Врятуй Дітей», 
наприклад, у приватних профілях волонтерів в соціальних мережах. 

• що згода дозволяє вам фотографувати дитину, коли ви виконуєте спільні дії та ділитеся з батьками 
приватно, наприклад, електронною поштою, SMS-повідомленнями тощо, а не через соціальні мережі, 
як-от Facebook чи Instagram, оскільки фотографії стають загальнодоступними після публікації.  

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА КОНТАКТІВ В ОБРАНИХ ЗАХОДАХ 
Політика контактів стосується правил та вказівок для всіх видів діяльності. Загалом не дозволяється 
залишатися наодинці з дитиною у волонтерській громадській діяльності. Однак є окремі проекти, де 
дозволено залишатися наодинці з дитиною, якщо батьки або опікуни дитини дали письмову згоду. Ці 
стосунки 1-1 між волонтером і дитиною в основному є позитивними і корисними для дитини та сім’ї. 
Проте волонтеру важливо усвідомлювати вразливість, яку також передбачають таки стосунки. Нижче 
наведені спеціальні правила для обраних проектів, щоб запобігти зловживанням і порушенням, а 
також уникнути непорозумінь. 

Спеціальні правила для відвідувачів лекцій та друзів дитини 
Волонтери програми «відвідувачів лекцій та друзів дитини» повинні звернути особливу 
увагу на: 

•те що волонтер у стосунках віч-на-віч, може бути наодинці з дитиною, якщо батьки або опікун дають 
на це згоду. 

• що існує межа між приватними та волонтерськими відносинами. Контактні заходи Молодіжної групи 
«Врятуй Дітей» відбуваються в рамках волонтерства, і не мають приватний характер. Тому уникайте 
приватного побачення з дитиною поза межами проекту, за винятком спеціальних заходів, таких як дні 
народження, які узгоджуються з батьками за умови, що обидві сторони цього захочуть. Пам’ятайте, що 
і волонтер, і дитина, і батьки можуть сказати «ні». 

•те,що якщо ви відчуваєте, що дитина або сім'я залучають вас до чогось, що не стосується ваших 
обов’язків волонтера, ви повинні в поважній формі сказати їм «ні» і чітко усвідомити це. Це стосується, 
коли вас попросять розглянути приватні справи в муніципалітеті, бути з братами і сестрами дитини 
або взагалі виступати посередником в справах сім’ї. Якщо ви виявите, що сім’я просить вас про 
вищевказане, зв’яжіться зі своєю контактною особою або секретарем, пов’язаним з вашим проектом. 

• що ви можете мінімізувати час наодинці з дитиною, залишаючись у громадському місці.  

• щоб проявляти покору та поважати сімейні правила, коли контакти відбуваються в родинному домі. 

• щоб завжди домовлятися з батьками заздалегідь, коли ви перебуваєте у власній оселі. Відвідування 
має бути обмеженим заходом, який відбувається протягом дня. 

• щоб не ночувати в оселі з дитиною. Разом з тим, дозволено ночувати з групами дітей та волонтерів, 
якщо це є частиною заходу, організованого Молодіжною групою «Врятуй Дітей», де кілька дітей та 
волонтерів беруть участь і ночують разом. У цьому випадку, звичайно, знадобиться згода батьків.  

Особливі правила для «груп дружби» 
 Як волонтер у Групі Дружби, Ви повинні звернути особливу увагу на: 

• що у зв'язку з транспортуванням на заняття і назад може статися так, що ви залишитесь наодинці з 
дитиною. Обов’язковою умовою перебування наодинці з дитиною під час транспортування є 
підписана форма згоди від батьків або опікуна. 

Особливі правила для колоній 
 Будучи волонтером у колонії, ви повинні звернути особливу увагу на: 



• те, що ви не повинні залишатися наодинці з дітьми, це також стосується ситуацій сну.  

• те, що важливо розглядати один одного як волонтерів, напр. по черзі спати з дітьми групами. 

Особливі правила для знайомств в Інтернеті 

Волонтерам під час спілкування і Інтернеті слід звернути особливу увагу на: 

• домовленість з дітьми про те, коли разом спілкуєтесь з ними он-лайн. Наприклад, що ви телефонуєте 
лише в узгоджений час і які медіа ресурси ви використовуєте. Ми рекомендуємо використовувати 
Microsoft Teams. 

• розпочинати кожну зустріч з розмови про цифрову безпеку. Запитайте дітей, чи щось трапилося з 
останнього разу і чи всі задоволені один одним. 

• мати уявлення про те, кого ви запрошуєте в групу, щоб не прийшли сторонні учасники. 

• щоб усі брали участь з увімкненою камерою від початку заходу, щоб ви були впевнені, що знаєте всіх 
учасників. 

• що ви можете створити спеціальний профіль SoMe Молодіжної групи «Врятуй Дітей», який можна 
використовувати для своєї волонтерської роботи. 

• не дружити з дітьми в соціальних мережах, де ви отримуєте доступ до дитячих дописів, фотографій 
тощо, а також до ваших. 

• не робити знімків екрана чи фотографій дітей, а також не ділитися фотографіями дітей з іншими, 
напр. у вашому особистому профілі. Крім того, дітям, які активно займаються, також заборонено 
фотографувати чи знімати скріншоти один одного або ділитися зображеннями у своїх особистих 
профілях. Якщо для дітей не отримано дозвіл на зображення і знімок екрана використовується 
скріншоти Молодіжної групи «Врятуй Дітей». 

• майте на увазі, що якщо деякі діти говорять або пишуть дуже особисті речі, не замислюючись про це, 
а інші мають це бачать, то візьміть під контроль розмову з дитиною у приватному чаті - функція 1-1, та 
поговоріть про це там з нею особисто. 

• що також онлайн волонтер, може отримати конфіденційну інформацію про дитину, її сім’ю тощо. 
Якщо виникнуть зауваження, або якщо ви маєте сумніви, чи є щось що вас турбує, зверніться до 
секретаріату, який допоможе вам вирішити ситуацію. 

 


