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Усвідомлюючи важливість забезпечення прав кожної дитини в Україні, а особливо
права на виховання у сім'ї чи сімейному середовищі,
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першочерговим завдання державної політики,

Визнаючи необхідність посилення координації зусиль та впливу громадянського
суспільства на формування, реалізацію та моніторинг державної політики у сфері

забезпечення прав дитини, захисту дитини та розвитку системи соціальних послуг
для сімей та дітей в Україні,

Громадські, благодійні українські та міжнародні організації, що підписалися нижче,
уклали цей Меморандум про створення Національної мережі за права дитини

(Ukrainian Child Rights Network)
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посилення впливу інститутів громадянсього суспільства в розробці, реалізації та

моніторингу державної політики у сфері забезпечення прав дитини та розвитку
соціальних послуг для сімей з дітьми в Україні.
Принципами

діяльності

Національної

мережі

є

найкращі

інтереси

дитини,

рівноправність членів, самоврядування, відкритість, добровільність та підзвітність.
В процесі реалізації своєї мети Національна мережа виступає за:

•
•
•
•

розвиток дружнього для дитини суспільства;

сприяння духовному, психічному, соціальному та фізичному розвитку дітей;
захист дітей від виключення, дискримінації та насилля будь-якого виду;
соціальну справедливість для всіх дітей;

· Першочерговими завдання є:
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З. Запровадження ефективної системи альтернативного дог ляду дітей відповідно
до Керівних принципів ООН.
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та
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комплексної стратегії
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5.

Роздержавлення системи соціальних послуг для сімей і дітей та запровадження

6.

Розробка системи національного моніторингу та оцінки виконання державних

плану) деінституалізації послуг для дітей.
ефективного механізму соціального замовлення.

програм у сфері забезпечення прав дитини.

7.

Закріплення на законодавчому рівні кращих принципів та підходів участі дітей

та отримувачів

послуг у формуванні, реалізації та моніторингу державної

політики.
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Україні та підготовка Альтернативного звіту за період 2008-2016рр.
В ході діяльності Національна мережа:

•
•

сприяє відповідальним діям бізнес-структур та ЗМІ щодо дітей
співпрацює на національному та міжнародному рівнях з аналогічними

організаціями та мережами, які сповідують схожі цілі

•
•

готує, видає та поширює інформаційні матеріали та публікації
консультує органи влади різного рівня та лобіює рішення, які враховують
найкращі інтереси дитини.

У своїй діяльності Національна мережа керується Конвенцією ООН про права дитини
та законодавством України. Національна мережа за права дитини є позапартійним та
позаконфесійним утворенням.
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