
Будь як вдома
в Румунії,

приходь до школи!
Права



Ситуація зараз важка для всіх, і з усіма проблемами метушнею важко знайти своє місце. 
Здається, що все рухається постійно і все невизначено, а майбутнє важко спланувати.
Трохи стабільності нам би не завадило...

Це чутливий час, особливо для Вас, дітей*. Дуже важко вчитися і намагатися розвиватися в 
світі, перевернутому з ніг на голову, для невизначеного майбутнього.

Для нас важливо, щоб Ви знали, що Ваші права та права всіх 
українських дітей дотримуються у Румунії, а доступ до стабільної 
освіти – це право, яким не можна знехтувати!

*Дитина - це будь-яка людина віком до 18 років.

Привіт,



Давайте досліджувати права дітей 
та молоді в Румунії!

Як і Україна, Румунія підписала Конвенцію ООН про права дитини.

Це означає, що вони зобов'язалися поважати і гарантувати права, викладені в цій Конвенції, 
всім дітям, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших 
переконань, громадянства, етнічного або соціального походження, майнового стану, 
стану здоров'я, народження або набутого статусу дитини, а також батьків або законних 
опікунів дитини.

Вам необхідно знати, що ти, як дитина, маєш право зберігати свою ідентичність, включаючи 
національність, ім'я та сімейні стосунки, не розлучатися з батьками, відвідувати школу, бути в 
безпеці та захищеним від будь-якого фізичного та психічного насильства, грати, відпочивати, 
розважатися, отримувати медичну допомогу, бути вислуханим та вільно висловлювати свою 
думку, бути захищеним від експлуатації через працю тощо.

Одним словом, ви, як і всі діти, маєте права, а румунська держава зобов'язана 
забезпечити їх дотримання! Давайте подивимось детальніше!



Ви та інші діти, які залишили Україну через війну маєте права на освіту:
Ви маєте право на освіту в румунських школах на тих же умовах, що й румунські діти;

Ви маєте право на безкоштовне проживання в інтернатах, на харчування, право на 
приладдя, одяг, взуття, підручники.

Право відвідувати школу

Ти маєш право на те, щоб рішення, які приймаються за тебе, відповідали твоїм інтересам і 
захищали твої інтереси. Ти маєш право не піддаватися дискримінації в будь-якій формі.

Право на життя, захист і розвиток

Всі діти мають право на ім'я, громадянство та захист своєї ідентичності. Якщо ти належиш до 
національної, етнічної, релігійної або мовної меншини, ти маєш право на власне культурне 
життя, заявляти про свою етнічну або релігійну приналежність, вільно сповідувати свою 
релігію та спілкуватися рідною мовою зі своєю громадою. Ніхто не має право незаконно 
втручатися у твоє особисте життя чи життя твоєї родини. Житло, листування, честь і репутація 
охороняються законом.

Право на ідентичність, культуру та приватне життя



Ти маєш право знати своїх батьків і жити разом з ними. Ти маєш право підтримувати особисті 
стосунки та прямі контакти з батьками, родичами та іншими людьми, які тобі небайдужі.

Право на сім'ю

Ти маєш право на повагу до своєї особистості та індивідуальності. Ти не можеш бути підданий 
фізичному покаранню або принизливому чи такому, що принижує гідність, поводженню. 
Дисципліна повинна враховувати твою гідність, фізичні покарання або покарання, пов'язані з 
твоїм фізичним чи психічним розвитком або такі, що впливають на твій емоційний стан, не 
допускаються за жодних обставин.

Право на індивідуальність

Тебе не можуть примушувати працювати або виконувати домашню роботу поза сім'єю, або в 
школі, або в культурній, мистецькій, спортивній, рекламній чи модельній діяльності, які 
становлять фактори ризику або можуть поставити під загрозу твою освіту чи завдати шкоди 
твоєму фізичному, розумовому, духовному, моральному чи соціальному здоров'ю або 
розвитку. Ти маєш право на відпочинок та відпустку.

Право бути захищеним від експлуатації



Ти маєш право говорити те, що думаєш, висловлювати свою думку, як тільки ти можеш це 
робити з точки зору розвитку. Твоя думка має бути врахована. Але ти також маєш право на 
інші свободи: свободу думки, совісті та релігії, свободу об'єднуватися, бути разом з іншими та 
брати участь у зборах. Єдина умова - це коли ти користуєшся своїми правами, щоб вони не 
порушували права інших людей.

Право на свободи

Румунська держава на твоєму боці і зробить все від неї залежне, щоб забезпечити та захистити 
твої права і свободи. Якщо дитина не може жити зі своєю сім'єю, держава має допомогти. У 
воєнний час держава зобов'язана захищати дітей, і діти, які не досягли 15-річного віку, не 
можуть бути призвані до армії.

Права по відношенню до держави

Права, гарантовані міжнародними організаціями
Одним словом, є європейські інституції, які слідкують за тим, щоб держава виконувала свої 
обов'язки по відношенню до вас, і готові вислухати і допомогти, якщо держава цього не робить.

Різні міжнародні організації перевіряють, чи дотримуються в країні права дитини. Деякі з них, 
такі як Організація Об'єднаних Націй та Європейська Рада, були створені для захисту прав 
людини, запобігання конфліктам та сприяння побудові більш процвітаючих і демократичних 
суспільств. Комітет з прав дитини стежить за тим, щоб усі дотримувалися Конвенції Організації 
Об'єднаних Націй про права дитини.



Деякі права і свободи можуть бути обмежені для дітей, але це відбувається з поважних причин, які враховують 
твій вік і рівень зрілості та захищають тебе від небезпеки. Інші, такі як право на життя, освіту, охорону здоров'я 
та захист від насильства та експлуатації, ніколи не можуть бути порушені, навіть батьками чи вчителями.

Що ти можеш зробити, якщо вважаєш, що твої права не дотримуються?

Що робити, якщо моїх прав не дотримуються?

Розкажи комусь, що сталося. Поговори з батьками, вчителями, лікарем, друзями, соціальним 
працівником або опікунами.

Поговори з кимось, кому ти довіряєш

Зателефонуй до Екстренної служби 112 або звернись до поліції, напиши скаргу та попроси допомоги від держави.
Зателефонуй за номером 112 або звернись до поліції

Знайди асоціацію, яка працює у твоєму регіоні, і звернися за допомогою!
Звернись до громадської організації, яка захищає права дитини

У деяких випадках ти можеш звернутися зі скаргою до Інституту захисту прав дитини: petitii@avp.ro.
Інститут Захисника Дитини

Зателефонуй на спеціальну лінію, присвячену захисту прав дітей від насильства та будь-яких форм жорстокого 
поводження та попроси оператора проконсультувати тебе щодо твоєї ситуації.

Зателефонуй на номер телефону для дитини: 119 (Головне управління з питань 
захисту дітей) або 116 111 (Дитяча телефонна асоціація)



Фонд Terre des hommes 
делегація з Румунії
Бухарест
Бульвар Ласкар Катарджіу, буд. 1, поверх 2, сектор 1
Контактна особа: Анна Тодорова
Електронна пошта: Anna.todorova@tdh.ch
Тел: +40759 139 851
www.tdh.ro

Для отримання додаткової інформації відвідайте:

https://www.unicef.org/ukraine/uk/convention
Зміст цієї брошури представляє точку зору Фонду Terre des hommes

Читай
більше!

https://tdh.ro/korisna-informaciya-dlya-batkiv-ukrainciv-v-rumunii 

Центр громадських ресурсів
Констанца
Бульвар І. С. Братіану, № 5
Електронна пошта: office@constantapentruucraina.ro 
Тел: +40 377 30 30 30

Брашов
вулиця Сітей, 52
Контактна особа: Світлана Врабіє
Електронна пошта: Svetlana.vrabie@tdh.ch
Тел: +40737 932 684

Контактні дані:


