
Про Save the Children та про те, чим ми 
займаємося:
Конвенція ООН про права дитини – це угода, 
якої майже всі країни світу, включно з Норвегією, 
домовилися дотримуватися. В Конвенції 
говориться про те, що всі діти є однаково цінними 
та мають однакові права, незалежно від того, ким 
вони є та де вони мешкають. Права – це те, що 
потрібно дітям та чого вони заслуговують, щоб 
почуватися добре та в безпеці. Save the Children 
– це організація, яка працює для того, щоб права 
в Конвенції стали реальністю для всіх дітей. 
Наприклад, вони повинні мати можливість ходити 
до школи, перебувати в безпеці, говорити те, 
що вони думають, та бути почутими, отримувати 
справедливе відношення та мати змогу грати й 
брати участь в проведенні дозвілля.  

Коли ви та інші діти або молоді люди з нами, 
ми маємо потурбуватися про таке:
• Ви в безпеці
• Ви можете нам довіряти 
• Ви знаєте, хто ми та чому ми проводимо 

заходи з вами
• почуватися
• Кожен бере участь та отримує справедливе 

відношення
• Ви можете говорити, що думаєте, і будете 

почутими, а також за можливості будете 
брати участь в прийнятті рішень

• Ніхто вам не завдасть шкоди
• Ніхто не буде чи використовувати зображення 

чи відео з вашою участю, якщо це не є 
безпечним і немає вашого дозволу 

• Ніхто не розповсюджуватиме інформацію 
про те, ким ви є, наприклад ваше ім’я та вік, 
якщо ви не надасте дозвіл та це не буде 
небезпечним для вас 

• Ви знаєте, що ви завжди повинні мати змогу 
та розповісти нам, якщо ви відчуваєте щось 
неприємне, шкідливе чи складне

Якщо у вас виникли проблеми, і ви бажаєте 
повідомити нам:
Якщо вас щось турбує  або ви відчуваєте якусь 
неприємність чи незручність під час заходу з 
нами, ми хочемо, щоб ви нам про це сказали. 
Ви можете повідомити про це дорослим, які 
відповідають за захід. Крім того, ви можете 
відправити повідомлення за електронною 
адресою alert@reddbarna.no. Ваш електронний 
лист буде відправлений відповідальній особі 
з організації Save the Children для отримання 
звітів від дітей та дорослих, яких щось турбує.  
Також ви можете зателефонувати чи написати 
листа. Якщо Save the Children отримає від вас 
повідомлення, ми проведемо з вами бесіду про те, 
що робити далі з тим, про що ви повідомили. Ми 
зробимо все можливе, щоб ви були в безпеці та 
отримали необхідну допомогу. 

Номер телефону Save the Children 22 99 09 00. 
Скажіть, що це попередження.

Поштова адреса:
Varslingsansvarlig
Generalsekretærens stab
Redd Barna
Postboks 6902 St. Olavs plass
0130 Oslo
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Для тих, хто бере участь в заходах з Save the Children

mailto:alert@reddbarna.no

