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ВСТУП

За останні роки Україна досягла значних успіхів у протидії епідемії ВІЛ, однак все ще 
існує низка прогалин у первинній та вторинній профілактиці, які потребують ретельної 
уваги. Насамперед це стосується профілактики ризикованої поведінки серед дітей, 
підлітків та молоді, зокрема щодо питань вживання наркотиків,сексуальних практик і 
репродуктивного здоров’я. 

Згідно з останніми статистичними даними, кількість підлітків груп ризику (ПГР) 
відповідно до ризиків інфікування ВІЛ в Україні становить 129 000 осіб, із них 21 700 – 
споживачі ін’єкційних наркотиків (ЮНІСЕФ, 2015). Проте на сьогодні у країні відсутні 
офіційні відомості щодо кількості підлітків груп ризику, передусім неповнолітніх 
споживачів наркотиків. Окрім того, ПГР в Україні є закритою групою, й відсутність 
статистичних даних, стигматизація, дискримінація та правові бар’єри ще більше 
ускладнюють їхній доступ до послуг з профілактики ВІЛ/ІПСШ. 

Починаючи з 2012 року, Міжнародний благодійний фонд «СНІД Фонд Схід-Захід» 
(AIDS Foundation East-West – AFEW-Україна) підтримує роботу зі створення системи 
допомоги підліткам, які вживають психоактивні речовини, в Україні у межах проекту 
«Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини» за фінансової 
підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. У рамках цього 
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проекту було створено соціальні бюро, реабілітаційний центр та центри денного 
перебування в Харкові (ХМБФ «Благо», Соціальний дім «Компас»), Полтаві (ПОБФ 
«Громадське здоров’я», Центр дружній до молоді «Альтаїр»), Кропивницькому (ОБФ 
«Повернення до життя», Ком’юніті центр «VIP-Бункер») та Чернівцях (БФ «Нова 
сім’я», Центр соціально-психологічної допомоги «Діалог»). З грудня 2017 року ці 
організації посилили свою роботу з уразливими підлітками та розширили свою 
діяльність на невеликі міста та села в області в рамках нового проекту «Підлітки поза 
увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для вразливих 
підлітків в Україні» за фінансової підтримки Французької міжнародної експертизи 
Ініціатива 5%. Всього за 2018 рік у рамках обох проектів 2545 підлітків отримали 34 
453 послуги.

Досвід нашої роботи свідчить, що неповнолітні споживачі наркотиків стикаються 
із різними видам порушень їхніх прав, про які часто не знає ніхто з їх близького 
оточення, навіть батьки. Відсутність оперативного реагування призводить до 
повторних порушень прав, створює бар’єри в отриманні своєчасної допомоги 
фахівців і в результаті – підвищує ймовірність виникнення негативних наслідків від 
вживання психоактивних речовин та інших видів ризикованої поведінки. Таким чином, 
порушення прав неповнолітніх, яке залишається непоміченим, є одним із серйозних 
факторів, який підвищує ризики інфікування ВІЛ.

Незважаючи на часті випадки порушення прав щодо неповнолітніх, про які 
повідомляють надавачі послуг, дуже рідко такі випадки фіксують офіційно чи мають 
широкий розголос. Це пов’язано передусім із відсутністю відповідних механізмів 
виявлення та документування фактів порушення прав у рамках системи надання 
допомоги неповнолітнім. Через нерозуміння власних прав або зневіру в те, що 
можна щось змінити, неповнолітні нечасто розповідають про факти порушення чи 
звертаються з проханням їх захисту. Крім того, соціальні працівники та психологи, 
які найчастіше контактують з підлітками груп ризику, або не мають відповідних знань 
та інструментів для реагування на факти порушення, або вважають, що це можуть 
зробити лише юристи. 

Саме тому у 2016 році виникла ідея створення інструменту з моніторингу порушення 
прав підлітків груп ризику, яким би могли скористатися практично будь-які фахівці, які 
надають допомогу підліткам груп ризику та володіють базовими знаннями про права 
людини. Також було важливо створити такий інструмент, який би дозволив фахівцям 
виявляти факти порушення прав неповнолітніх навіть, якщо підліток звернувся до 
них зовсім з іншим запитом. Починаючи з 2017 року, ця ідея реалізується в межах 
пілотного проекту з впровадження інструменту з моніторингу та документування 
випадків порушення прав підлітків груп ризику в Україні. Метою впровадження цього 
інструменту є оперативне реагування та допомога найбільш уразливим підліткам у 
випадку порушення їх прав, а також системний збір статистичних даних та оцінювання 
масштабів проблеми порушення прав ПГР задля подальшої адвокації на національному 
та місцевому рівнях. 
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Інструмент моніторингу порушення прав ПГР складається з наступних компонентів: 

Інструкція з використання інструменту моніторингу порушення прав ПГР. 

Скринінгова анкета для соціальних працівників та інших фахівців щодо виявлення 
порушення прав ПГР. Анкета заповнюється спільно із підлітком у паперовому 
варіанті та складається із 11 запитань щодо ключових сфер життя підлітка. Мета 
кожного запитання – дізнатися про повсякденне життя та діагностувати, чи не 
порушуються основні права підлітка.

Форма заяви для юриста. У разі виявлення порушення одного чи декількох 
прав підлітка фахівець, який проводив скринінг, може запропонувати підлітку 
звернутися до юриста. У випадку згоди фахівець заповнює спеціальну форму та 
передає юристу для подальшої роботи із відновлення порушеного права. Важливо 
зазначити, що це може бути як юрист організації, де працює фахівець і куди 
звернувся неповнолітній, так і юрист партнерської правозахисної організації.

Онлайн-форма реєстрації випадків порушення прав ПГР. Ця форма заповнюється 
соціальним працівником або іншим представником клієнта онлайн на сайті 
AFEW-Україна лише у випадку виявленого порушення/порушень прав(а) клієнта:
www.afew.org.ua/monitoring-prav/forma-reyestratsiyi-vipadkiv-porushennya-prav-pgr. 
Ця форма дозволяє збирати статистичні дані щодо порушень прав неповнолітніх, 
а також за необхідності надавати консультативну допомогу щодо супроводу та 
вирішення таких справ. Наразі таку допомогу надає юридичний консультант 
AFEW-Україна.

Стандарти роботи за компонентом захисту прав ПГР. Містять перелік 
нормативно-правових актів на основі та в межах яких працюють проекти, які 
надають послуги підліткам; перелік та зміст послуг за компонентом захисту прав 
підлітків груп ризику; опис знань та навичок у сфері прав, якими має володіти 
неповнолітній; контактну інформацію щодо партнерських організацій, в які 
можна перенаправити підлітка у разі потреби, та опис Інструменту моніторингу 
порушення прав ПГР. Цей документ має на меті допомогти структурувати роботу 
із захисту прав підлітків та покращити якість послуг, які їм надаються у цій сфері.

КОМПОНЕНТИ МОНІТОРИНГУ

http://www.afew.org.ua/monitoring-prav/forma-reyestratsiyi-vipadkiv-porushennya-prav-pgr.
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Крок 1.
Заповнити разом з клієнтом скринінгову анкету порушення прав 
ПГР (або запропонувати клієнту заповнити анкету самостійно). 
Обговорити результати анкети.

Крок 2.

Провести консультацію та розповісти клієнту про його права, 
змотивувати звертатися до вашої організації/партнерських 
організацій у випадку виникнення запитань та/або ситуацій 
порушення його/її прав.

У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВ(А) КЛІЄНТА НЕОБХІДНО:

Крок 3.

Обговорити та узгодити з клієнтом план дій щодо відновлення 
його/її прав(а), яке було порушено. Такі дії можуть включати 
заповнення спеціальної анкети для передачі справи юристу та/
або супровід випадку соціальним працівником.

Крок 4. Передати заяву юристу вашої або партнерської організації (у разі 
згоди клієнта).

Крок 5. Заповнити онлайн-форму на сайті AFEW-Україна.

Крок 6. Відслідковувати вирішення проблем щодо кожного оформленого 
за алгоритмом випадку порушення прав(а) клієнта.

АЛГОРИТМ МОНІТОРИНГУ 
ПОРУШЕНИХ ПРАВ ПГР
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ПІЛОТУВАННЯ ІНСТРУМЕНТУ 
Пілотування інструменту з моніторингу порушення прав підлітків груп ризику здійснювалося 
в 4 містах (Кропивницький, Чернівці, Полтава та Харків) на базі організацій-партнерів 
проекту «Права та здоров’я уразливих груп населення: заповнюючи прогалини», починаючи 
з 2017 року.  

Упродовж червня-вересня 2017 року в кожному місті було проведено 2-денний тренінг для 
навчання фахівців організацій-партнерів проекту та членів їх партнерської мережі щодо 
базового розуміння прав людини й дитини та особливостей впровадження і практичної 
реалізації інструменту з моніторингу. Загалом у таких тренінгах у 4 містах взяли участь 
близько 100 учасників, серед яких, окрім соціальних працівників, юристів, педагогів 
та психологів громадських організацій, були представники патрульної поліції, служби 
пробації, ювенальної превенції, служби у справах дітей,  соціальної служби, місцевих відділів 
освіти, медичних закладів, зокрема клінік дружніх до молоді, правозахисних організацій, 
центрів безоплатної правової допомоги тощо. Окрім презентації інструменту та надання 
інформації про права людини, ці тренінги дозволили визначити разом з учасниками, 
як виявлення фактів порушення прав та своєчасне реагування може вплинути на життя 
підлітка та яким чином це може сприяти мінімізації їх негативного впливу. Фахівці мали 
можливість проаналізувати конкретні випадки порушень прав неповнолітніх та спільно із 
тренером розробити можливий алгоритм дій у межах кожного міста. Об’єднання фахівців 
різноманітних структур в одну групу дозволило посилити ефективність  їх взаємодії 
у вирішенні питань, пов’язаних з порушенням прав неповнолітніх, та в цілому зміцнило 
партнерські мережі на місцях.      

Також для всіх бажаючих у 2017 році було проведено навчальний вебінар, запис 
якого міститься в онлайн-бібліотеці інформаційного ресурсу «Центр Знань»:
www.knowledge.org.ua/vebinar-jurista-vity-musatenko-o-narushenii-prav-pgr. 

З метою розширення партнерської мережі організацій, які використовують інструмент 
моніторингу, документування та ефективного реагування на порушення прав підлітків 
груп ризику, восени 2018 року AFEW-Україна у партнерстві з МБФ «Альянс громадського 
здоров’я» провів 5 навчальних тренінгів для громадських організацій та представників їх 
партнерської мережі в 5 областях України: БФ «Парус» (м. Харків), БО «Наша Допомога» (м. 
Слов’янськ), ОБФ «Шлях до дому» (м. Одеса), БФ «Світло надії» (м. Полтава), ВБО «Конвіктус-
Україна» (м. Київ). Усього у тренінгах взяли участь понад 50 учасників, які працюють із 
уразливими підлітками. Очікується, що у 2019 році ці організації приєднаються до збору 
даних щодо порушення прав підлітків.

Наразі скринінг порушення прав проводиться з усіма клієнтами проектів, які потрапляють 
у програму соціального супроводу, та з деякими підлітками, які звертаються за іншими 
послугами та виявляють бажання поспілкуватися на цю тему. Виявлені випадки порушення 
прав документуються в онлайн-формі. Юрист-консультант AFEW-Україна проводить аналіз 
задокументованих випадків та консультує фахівців на місцях щодо юридичних аспектів 
надання допомоги і вибору кращої стратегії вирішення проблем.

http://www.knowledge.org.ua/vebinar-jurista-vity-musatenko-o-narushenii-prav-pgr. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ 

У 2018 році для покращення ефективності роботи щодо захисту прав підлітків були 
розроблені та впроваджені наступні ініціативи:

1) Стандарти роботи за компонентом захисту прав ПГР

Стандарти було розроблено для соціальних працівників та інших фахівців, які 
працюють з підлітками, з метою підвищення якості надання послуг за компонентом 
захисту прав підлітків груп ризику. Ці стандарти включають: перелік нормативно-
правових актів на основі та в межах яких працюють проекти, які надають послуги 
підліткам; перелік та зміст послуг за компонентом захисту прав підлітків груп ризику; 
опис знань та навичок у сфері прав, якими має володіти неповнолітній; контактну 
інформацію щодо партнерських організацій, в які можна перенаправити підлітка у 
разі потреби, та опис Інструменту моніторингу порушення прав ПГР.

2) Брошура для підлітків «Мої права завжди зі мною. Правовий путівник» у форматі 
блокнота

Брошуру було створено для активізації роботи з інформування та навчання підлітків 
щодо їх прав та обов’язків. Перед розробкою брошури серед підлітків було проведено 
декілька фокус-груп для того, щоб визначити зручний та цікавий формат ІОМ, а також 
обрати найбільш актуальні для підлітків теми та способи їх подачі. В результаті було 
створено брошуру у формі яскравого блокноту форматом А6, яка складається з 10 
розділів: «Я і освіта», «Я і моя сім’я», «Я і медична допомога», «Я і робота», «Я і мої 
документи», «Я та поліція», «Я і психоактивні речовини (ПАР)», «Я у громадському 
просторі», «Я і військовий обов’язок», «Я і житло». 

Кожний розділ брошури містить інформацію про основні права та обов’язки підлітка, 
посилання на чинне законодавство, контакти організацій, до яких можна звернутись 
за допомогою, а також іншу важливу інформацію щодо захисту прав, на яку підлітку 
варто звернути увагу. 

3) Доопрацювання скринінгової анкети

Використовуючи зворотній зв’язок від соціальних працівників та лідерів із числа 
підлітків, у 2018 році було доопрацьовано скринінгову анкету: змінено деякі 
формулювання на більш зрозумілі та інструкцію щодо її використання (конкретизовано 
кроки алгоритму і додано уточнюючі запитання для аналізу можливих порушень 
прав). Крім того, в анкеті з’явились зручні поля для коментарів, які допоможуть 
не загубити важливі моменти під час бесіди соціального працівника (або іншого 
фахівця) із підлітком. Доопрацьований формат анкети також став більш зручним для 
самостійного її заповнення клієнтом, оскільки деякі підлітки бажають самостійно 
заповнювати анкету і тільки після цього обговорити її зі спеціалістом.
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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ СЕРЕД ПІДЛІТКІВ ТА МОЛОДІ
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Усього із січня по грудень 2018 року (12 місяців) у 4 пілотних областях соціальними 
працівниками та іншими фахівцями громадських організацій було проведено 1162 
опитування серед підлітків та молоді віком від 14 до 21 року за допомогою скринінгової 
анкети. З-поміж них було опитано:

м. Чернівці та обл. – 317 осіб,

м. Харків та обл. – 539 осіб,

м. Полтава та обл. – 174 осіб,

м. Кропивницький та обл. – 132 особи.

Усього в онлайн-форму на сайті AFEW-Україна було внесено 41 випадок порушення 
прав ПГР.

Серед найбільш типових порушень прав підлітків групи ризику, що були виявлені під 
час моніторингу та внесені в онлайн-форму на сайті www.afew.org.ua (далі за текстом 
– онлайн-форма), можна виділити наступні:

стигматизація / булінг  у різних сферах життя, зокрема у навчальних закладах, – 
9 випадків (Полтава – 1, Харків – 8);

дискримінація у різних сферах життя, зокрема у навчальних закладах, – 6 
випадків (Харків – 5, Кропивницький – 1);

 порушення права на медичну допомогу – 2 випадки (Харків – 1, Кропивницький -1);

 порушення права на сім’ю – 2 випадки (Харків – 1, Чернівці – 1);

 порушення житлових прав – 4 випадки (Харків – 1, Кропивницький  - 3);

 порушення трудових прав неповнолітніх – 3 випадки (Кропивницький – 1,  
Харків – 1, Полтава – 1);

 порушення права на надання правової допомоги – 1 випадок (Кропивницький).

 порушення у сфері освіти – 2 випадки (Кропивницький – 1, Харків – 1);

 відсутність документів, що посвідчують особу, – 2 випадки (Харків);

факти, що свідчать про порушення презумпції невинуватості, зокрема під час 
спілкування з поліцією – 4 випадки (Полтава – 1, Харків – 3);

порушення права особи на достатній життєвий рівень для себе, в тому числі 
право на отримання соціальних виплат гарантованих державою, – 3 випадки  
(Харків – 1, Чернівці  – 1, Полтава – 1);

порушення права на захист життя та здоров’я – 3 випадки (Чернівці – 2, 
Кропивницький – 1).
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ПРИКЛАДИ ВИПАДКІВ

Стигматизація (у медичному закладі)

Право на освіту

Хлопець, 17 років

Дівчина, 17 років

Іноді хлопець вживає суміш для куріння «спайс», що одного разу призвело до 
негативного наслідку – поганого самопочуття із подальшою втратою свідомості 
(інтоксикації/передозування). Батьки помітили, що дитині було погано, дізналися 
про причину і наполягли на медичному обстеженні в наркологічному диспансері. 
При проходженні обстеження над підлітком медичний персонал принизливо 
підсміювався, зокрема називали «юний курилка». Хлопцю було дуже неприємно 
чути словесні образи з боку медиків, і він не мав змоги себе захистити. Це призвело 
до того, що підліток став уникати звернення до лікарів, побоюючись, що знов його 
ображатимуть або принизять. 

Соціальний працівник повідомив підлітку, що в описаній ситуації він бачить порушення 
його прав під час надання медичної допомоги, а також те, що він може спільно з 
батьками або за їх допомогою звернутись до лікаря за поясненням (вирішенням) 
ситуації. Крім того, підлітка проконсультували, що можна написати скаргу на лікаря 
та/або звернутись до головного лікаря медичного закладу. Підліток відмовився 
від допомоги, пояснюючи це тим, що, навіть не зважаючи на те, що ситуація його 
образила, він не хоче подальшого розголосу. Проте після спілкування з соціальним 
працівником щодо цього випадку підліток зрозумів, як діяти в майбутньому, та все ж 
таки погодився звертатися за необхідною медичною допомогою у подальшому.

Дівчина, студентка першого курсу університету, під час останньої сесії не змогла 
скласти іспит, так як викладач вимагав хабар за оцінку. В результаті стався конфлікт з 
викладачем і дівчина не закрила сесію. Залишився «хвіст». Соціальний працівник та 
юрист повідомили, що вони можуть допомогти їй звернутись зі скаргою до керівництва 
вищого навчального закладу щодо факту вимоги хабаря та у випадку необхідності, в 
тому числі відсутності реакції керівництва звернутися до правоохоронних органів. 
Дівчина відмовилась від звернення до ректора ВНЗ з мотивів, що хоче спробувати 
перекласти іспит і, якщо ситуація повториться, вона звернеться зі скаргою. Дівчина 
склала іспит восени, перед початком навчання на другому курсі, а з нового навчального 
року викладач-хабарник з невідомих причин перестав працювати у ВНЗ.
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Право на медичну допомогу (лікарська таємниця)

Право на житло

Дівчина, 15 років

Дівчина, 18 років

Дівчина звернулась до гінеколога через підозру на вагітність. Наступного дня лікар 
повідомила матері, яка є її сусідкою, що її донька приходила до неї на прийом. 
Соціальний працівник та юрист повідомили дівчині, що в описаній ситуації було 
порушено право на конфіденційність надання медичної допомоги та те, що вона за 
їх допомогою може написати скаргу на лікаря та/або звернутись до головного лікаря 
медичного закладу. Крім того, соціальний працівник пропонувала поспілкуватися з 
матір’ю дівчини. Дівчина відмовилася від допомоги з мотивів, що, незважаючи на те, 
що ситуація її образила та обурила, вона не хоче подальшого розголосу та можливого 
нового конфлікту з матір’ю.

Під час опитування за допомогою скринінгової анкети було виявлено, що у дівчини, 
яку багато років тому вилучили з сім’ї за рішенням органів опіки та піклування, є старша 
сестра, яка повідомила, що їх спільний батько помер, та вона планує приватизувати 
на себе квартиру, в якій вони проживали разом у дитинстві. На всі питання щодо 
прав дівчини на цю квартиру старша сестра повідомляла, що вона не має права на 
цю квартиру, оскільки батьків позбавили батьківських прав на неї. Поспілкувавшись 
додатково з юристом, було встановлено, що дівчина має право спадщини на частину 
квартиру. Соціальний працівник спільно з дівчиною зібрали необхідні документи 
та звернулися до адвоката, який співпрацює з громадською організацією. Адвокат 
підготувала позовні заяви, на квартиру було накладено арешт, в даний час справа 
розглядається судом.
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ВИСНОВКИ
Як і у 2017 році, більшість фактів порушення прав підлітків були пов’язані зі 
стигматизацією / булінгом та дискримінацією. Тому важливо передбачити 
навчальні програми для фахівців, особливо медичної та освітньої сфер, які 
були б сфокусовані на питаннях нестигматизуючого та недискримінуючого 
ставлення до підлітків. Прийняття Закону  України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 
(№ 2657-VIII, 18 грудня 2018 року) може стати мотивуючим фактором для 
педагогів брати участь у таких навчальних програмах.

Консультації підлітків щодо їх прав мають бути нерозривно пов’язаними з 
питаннями їх обов’язків. Практика демонструє, що надання інформації лише 
про права може розвинути хибне уявлення про відсутність відповідальності 
підлітка за його протиправні дії.

Використання моніторингового інструменту дозволяє виявляти не лише факти 
порушення прав, а й звертати більше уваги на інші важливі аспекти життя підлітка. 
Досить частими є звернення підлітків щодо принижуючого ставлення до них з 
боку батьків. І хоча це не є порушенням їх прав, адже суб’єктом стигматизуючого 
ставлення виступають батьки, а не держава, в контексті соціальної роботи 
налагодження стосунків з батьками є не менш важливим.

У більшості виявлених випадків порушення прав підлітки не виявляють бажання 
активно їх захищати, боючись відкритого конфлікту та погіршення ситуації. 
Особливо складно мотивувати підлітка захищати, свої права у невеликих 
містах, де існують більш щільні соціальні зв’язки та важче дотримуватися 
конфіденційності. Тому приклади успішного захисту прав можуть бути гарним 
мотивуючим фактором для підлітка. Крім того, фахівцям потрібно звертати 
особливу увагу на створення довірливих стосунків та підтримку підлітка.

Результати використання інструменту свідчать, що навіть якщо підлітки 
відмовляються від активних дій задля захисту своїх прав, інформація, надана 
соціальним працівником та іншими фахівцями у процесі вирішення ситуації, 
допомагає в майбутньому в подібних ситуаціях почуватися більш впевнено та 
відстоювати свої права самостійно, а також адресно звертатися за допомогою.

Реальна кількість порушень прав, з якими стикаються підлітки, може бути значно 
вищою, оскільки фахівці достатньо часто не документують ті випадки, коли 
вдалось оперативно вирішити проблемну ситуацію або навпаки випадок є дуже 
складним чи типовим для них.
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Для захисту прав підлітків важливим є залучення юристів та адвокатів, зокрема 
з партнерської мережі. Водночас у тих містах, де перший контакт з підлітком 
та скрингінг щодо виявлення порушення прав проводив юрист, кількість 
виявлених випадків порушення була меншою, ніж там, де підліток спілкувався 
із соціальним працівником. Можна припустити, що довірливі стосунки, які 
зазвичай встанювлюються у підлітка із соціальним працівником, допомагають 
йому відкритися і тим самим сприяють кращому виявленню можливих фактів 
порушень. За умови базової підготовки з прав людини такі фахівці дуже часто 
вирішують проблемні питання навіть без залучення юристів. Саме тому роль 
соціального працівника у виявленні порушень та захисті прав підлітків є  
ключовою. 

Захист прав є невід’ємним компонентом будь-якої соціальної роботи, насамперед 
направленої на профілактику ВІЛ та формування безпечної поведінки. Аналізуючи 
виявлені випадки, ми можемо побачити зв’язок між наявністю порушень прав підлітка 
та його ризикованою поведінкою. Наприклад, якщо у підлітка порушено право на 
житло і він/вона більшість часу проводять на вулиці і вже мають досвід вживання 
психоактивних речовин, це може стати фактором ризику для більш частого вживання 
та небезпечної сексуальної поведінки. Більш уразливе положення такого підлітка 
також погіршує його доступ до різних послуг.

AFEW-Україна планує продовжувати вдосконалювати інструмент моніторингу 
та поширювати його використання в інших регіонах України. У випадку, якщо 
ви або ваша організація бажаєте отримати додаткову інформацію та/або 
долучитися до здійснення моніторингу і документування випадків порушення 
прав підлітків груп ризику, пропонуємо ознайомитися з інструментом моніторин-
гу за посиланням: www.afew.org.ua/monitoring-prav, а також слідкувати за новинами 
на офіційному сайті: www.afew.org.ua та на сторінці у Facebook: www.facebook.com/
AFEW.Ukraine. 

www.afew.org.ua/monitoring-prav www.afew.org.ua www.facebook.com/AFEW.Ukraine

http://www.afew.org.ua/monitoring-prav
http://www.afew.org.ua
http://www.facebook.com/AFEW.Ukraine
http://www.facebook.com/AFEW.Ukraine
www.afew.org.ua/monitoring-prav
www.afew.org.ua
www.facebook.com/AFEW.Ukraine


КРОПИВНИЦЬКИЙ
ОБФ «Повернення до життя» 
Ком'юніті центр «VIP-Бункер»
вул. Чорновола, 14/2 
25022 м. Кропивницький, Україна
Тел: +38  (095) 220-81-29
fundaids@ukr.net, lyly32@ukr.net
www.returntolife.org.ua
vk.com/club66304485
www.facebook.com/RCF-Return-to-Life-1524862214410414

ПОЛТАВА
ПОБФ «Громадське здоров’я»
Центр дружній до молоді «Альтаїр»
вул. Героїв Сталінграда, 28 
36040 м. Полтава, Україна
Тел: +38  (050) 304 -91-66
Skype: altair_poltava
altair@publichealth.org.ua
www.pirc.org.ua

ХАРКІВ
ХМБФ «Благо»
Соціальний дім «Компас» 
вул. Велика Панасівська (колишня Котлова), 7
61052 м. Харків, Україна 
Тел: +38  (057) 777-05-72
blago.inf@gmail.com
www.bfblago.inf.ua
www.facebook.com/dccompas

ЧЕРНІВЦІ
БФ «Нова сім’я»
Центр соціально-психологічної допомоги «Діалог» 
вул. Героїв Майдану (колишня Червоноармійська), 83-А
58018 м. Чернівці, Україна
Тел/факс: +38 (0372) 50-11-80, моб: (066) 012-55-35
new-family.reabcentr@i.ua
www.new-family.org.ua


