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ªÄÍÀÉÌÎÑß ÇÀÐÀÄÈ Ä²ÒÅÉ: 
Â ÓÊÐÀ¯Í² ÑÒÂÎÐÅÍÎ ÌÅÐÅÆÓ 

ÇÀ ÏÐÀÂÀ ÄÈÒÈÍÈ

Уперше для широкої публіки, представників влади та громад-
ськості було презентовано Українську мережу за права дитини під час 
Міжнародної конференції “Роль та вплив громадських організацій 
на державну політику щодо забезпечення прав дитини: європейські 
та українські перспективи”, що відбулася 17–18 грудня 2014 р. в 
Киє ві. Головним організатором заходу був Структурний осередок 
Німець ко-Польсько-Українського Товариства в Україні за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Захід зібрав більше ста представників громадських організацій, 
які працюють у інтересах дітей і підтримки сім’ї з усієї України та 
країн Європи, ставши таким чином платформою для обміну практи-
ками в реалізації соціальної політики між європейськими та україн-
ськими громадськими організаціями.

Новостворена Українська мережа за права дитини (Ukrainian 
Child Rights Network) (надалі – Мережа) – це представницький екс-
пертний і координаційний орган, що сформовано групою громадсь ких 
організацій протягом 2014 року для посилення захисту прав дити-
ни в Україні. Актуальність об’єднання неурядових організацій була 
визначена подіями зими 2013–2014, що призвели до зміни верхівки 
влади в Україні та дали суспільству нові надії на цивілізований про-
європейський розвиток країни, і в той же час, подальша ситуація в 
державі збільшила виклики у сфері захисту прав дитини. Основною 
метою створення Мережі є забезпечення повного виконання положень 
Конвенції ООН про права дитини, запровадження міжнародних і єв-
ропейських стандартів забезпечення прав дитини шляхом посилення 
впливу інститутів громадянського суспільства в розробці, реалізації 
та моніторингу державної політики у сфері забезпечення прав дити-
ни та розвитку соціальних послуг для сімей з дітьми в Україні. Ме-
режа має на меті об’єднати всі українські громадські організації, які 
працюють на захист прав дитини, визначених у Конвенції ООН про 
права дитини. 

Саме в рамках проекту, спрямованого на становлення і розвиток Ме-
режі, відбулася Міжнародна конференція “Роль та вплив громадських 
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організацій на державну політику щодо забезпечення прав дитини: 
європейські та українські перспективи”. Спікерами на конференції 
були українські та європейські державні діячі, крім того учасники 
мали змогу поспілкуватися з міжнародними експертами у сфері за-
хисту прав дитини, представниками мереж громадських організацій
з Болгарії, Німеччини, Великої Британії, серед яких були: Марія 
Брестнічка (координатор Національної мережі за дітей, Болгарія), 
Крістіан Цайнхофер та Паула Хонканен-Шоберт (Віце-президент та 
Національний гендиректор Німецької ліги захисту дітей), Мірела 
Опреа (Генеральний секретар ChildPact), Барбара Марія Монгайм 
(засновниця Німецько-Польсько-Українського Товариства), д-р Тер-
рі Мерфі (Департамент соціальної роботи, університет Тіссайд), Сю-
занна Вебер-Мосдорф (колишній помічник Генерального директора 
ВООЗ та ін.).

Представники Мереж організацій з країн Європи поділилися сво-
їм досвідом у представленні інтересів дітей і сімей та розвитку мереж 
організацій, довели на практиці ефективність своєї діяльності завдя-
ки консолідації зусиль і покращенню координації між організаціями 
громадянського суспільства, що дає змогу впливати на державну по-
літику у сфері забезпечення прав дитини. Таким чином було доведено 
актуальність створення Української мережі за права дитини.

Наразі членами Мережі є 9 потужних українських та міжнарод-
них організацій і благодійних фондів, що працюють по всій Україні
з метою забезпечення прав та благополуччя дитини: ВГО “Ліга соці-
альних працівників України”, ВБО “Український фонд “Благополуччя 
дітей”, МБФ “Українська фундація громадського здоров’я”, Фонд Рі-
ната Ахметова, МБО “Партнерство “Кожній дитині”, МБО “Благодій-
ний фонд “СОС Дитяче Містечко”, Структурний осередок Німецько-
Польсько-Українського Товариства в Україні, ВГО “Магнолія”, ПБО 
“Надія і житло для дітей в Україні”.

Інші організації можуть долучитися до об’єднання, підписавши 
Меморандум про створення Національної мережі за права дитини. 

Тетяна Носач, директор Української мережі за права дитини, під-
креслила важливість об’єднання в інтересах дітей: “Тоді ми матиме-
мо більше шансів не забути про права дітей в Україні. А українські 
діти матимуть більше шансів, що їх права не будуть порушуватися 
так системно і цинічно, як це відбувається зараз”.


