
ДОВЕЛОСЬ ПОКИНУТИ 
СВІЙ ДІМ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ 

РАЗОМ  
ІЗ ДИТИНОЮ?



3 Пам’ятай про власні базові фізичні та психологічні 
потреби, адже тобі буде складно захистити свою дитину, 
якщо ти не подбаєш спочатку про себе. 

3 Розроби план дій на випадок,  якщо доведеться 
розлучитися із дитиною, проінструктуй ї ї, як діяти 
у таких ситуаціях.

3 Якщо тобі довелося залишатися з незнайомцями 
у приватному житлі – остерігайся пропозицій, які можуть 
здаватися підозрілими, віддавай перевагу сім’ям із дітьми 
або офіційним пропозиціям від волонтерів.

3 У місцях скупчення людей – одягни дитину та себе 
у яскравий одяг, щоб було легко впізнати одне одного 
у натовпі.

3 Залишайся поруч із дитиною та постійно наглядай за 
нею.

3 Заздалегідь підготуй копії документів, свої контакти, 
ім’я дитини та поклади у кишеню своєї дитини чи 
у безпечну водонепроникну сумку або ж напиши 
основну інформацію на ї ї одязі.

3 Ніколи не залишай дитину із незнайомцями, навіть 
якщо вони виглядають і поводяться переконливо.

ДОТРИМУЙСЯ ЦИХ ПРОСТИХ ПОРАД, 
ЩОБ ЗАХИСТИТИ ЇЇ.



Експлуатація дітей може відбуватися поруч із тобою.  
БУДЬ ПИЛЬНИМ!

3 Звертай увагу дитини на безпечних/відповідальних 
дорослих у кожному місці перебування (вони носять 
бейджі  або волонтерські жилети), щоб дитина могла 
звернутися до них у випадку, якщо вам доведеться 
розлучитися.

3 Нікому не віддавай свій паспорт, документи дитини чи 
інші особисті документи,  окрім уповноважених осіб.

3 Домовся разом із дитиною про кодову фразу, яка 
повідомить, що дитині загрожує небезпека, особливо 
у ситуаціях, коли вона не зможе прямо сказати про це 
в присутності інших людей.

3 Не погоджуйся сідати в машину із незнайомцями 
(неважливо, чоловік це чи жінка). Поясни своїй дитині, 
чому їй також не потрібно цього робити.

3 Збережи контакти організацій, які допомагають дітям, 
зокрема дитячих психологів.

3 Намагайся триматися разом із іншими людьми, що 
подорожують із дітьми, щоб вони допомагали тобі 
наглядати за дитиною.
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ЯКЩО ТОБІ СТАЛО ВІДОМО ПРО ВИПАДКИ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ – ЗВЕРТАЙСЯ 

ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ   

102
безкоштовно та цілодобово зі стаціонарних та мобільних телефонів

ЯКЩО МАЄШ ЗАПИТАННЯ ЧИ СУМНІВИ - 
ТЕЛЕФОНУЙ НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ З ПРОТИДІЇ 
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА КОНСУЛЬТУВАННЯ 

МІГРАНТІВ 

527
безкоштовно з мобільного в Україні, щодня з 8:00 до 20:00

ДЛЯ ЕКСТРЕНИХ СИТУАЦІЙ В КРАЇНАХ ЄС 
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