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Ініціатива місто, дружнє до 
дитини -

всесвітній рух та 
ефективний інструмент,
який допомагає 
впроваджувати 
механізми захисту 
інтересів, зростання
благополуччя, безпеки 
дітей та молоді, а також 
поваги до їхньої точки 
зору



38 країн 

3000 муніципальних округів 

30 млн. дітей



Місто, дружнє до дитини

Що це? 

Навіщо?

Як будувати та 

розвивати?



Місто, дружнє до дитини -

місто, громада, де 
голоси, потреби, 
пріоритети та
права дітей є 
невід'ємною частиною 
громадської політики, 
програм та рішень



Навіщо будувати МДД?



Права дітей - напрямки роботи 
ініціативи

• Право на безпеку 
• Право на освіту, 

охорону здоров’я та 
соціальний захист

• Право на дитинство
• Право на визнання, 

повагу та 
справедливе 
ставлення

• Право бути почутим 



Як, де, в чому є недостатня 
реалізація прав дітей у громаді?



Досвід переможців



Види потреб дітей на рівні 
громади

❖ В безпечному та чистому 
середовищі

❖ В освіті
❖ В охороні здоров’я та в 

підтримці материнства
❖ В дозвіллі та культурному 

розвитку
❖ В соціальному захисті та 

підтримці
❖ Бути почутим



В безпечному та чистому середовищі

Безпека на дорогах

Захист від насильства 

та зловживань

Безпека та зручність 

транспорту

Безбарєрність 

Безпечні дитячі зони

Екологічна безпека



“Агенти руху”, м. Осло 



В освіті

Дошкільна

Середня

Позашкільна 

Вища

Професійно-технічна



“Фудзі”, м. Токіо 



В охороні здоров'я та підтримці 
материнства

Профілактика та 

раннє втручання

Лікування

Підтримка 

материнства 



Львів - місто мами



В дозвіллі та культурному розвитку

Дитячі та спортивні 

майданчики

Адаптовані заклади 

харчування

Рекреаційні та зелені 

зони

Розважальні, 

спортивні, 

культурні заходи  

Соціально-культурні 

заклади та матер-

техн. база



Кіно “0+”, Київ



В соціальному захисті та підтримці

Профілактика 

соціального сирітства

Профілактика 

цькування

Інтеграція в громаду

Підтримка прийомних 

сімей, ДБСТ, 

патронатних сімей  

Захист прав



Нест-центр, 
Подільськ (Одеська обл.)



Бути почутим

Дитяче 

самоврядування

Зібрання, слухання

Дитячі дорадчі ради  

Дитячі ГО



Дитячі слухання, Барселона



Що потрібно дітям на рівні 
громади?

1. Базові потреби дитини 
2. Потреби дитини з інвалідністю
3. Потреби дитини із сім’ї у складних життєвих 

обставинах
4. Потреби дитини – жертви насильства/ 

правопорушення
5. Потреби дитини з інтернатного закладу
6. Потреби дитина з уразливої соціальної групи



Дякуємо за увагу!


