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БРОШУРА 

Захист дітей 
у відповідальності 
персоналу 
Рекомендація щодо залучення українських 
фахівців до роботи в службі допомоги дітям 
і підліткам
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Захист дітей у відповідальності персоналу

Більше половини українських дітей зараз шукають 
притулку в інших країнах 1, багато хто з них знайшов 
безпечне місце в Німеччині. Усі діти, які приїжджають 
разом із законними опікунами-членами родини чи 
в супроводі українських фахівців, мають змогу кори-
стуватися послугами німецької служби допомоги ді-
тям і підліткам. Служба допомоги дітям і підліткам 
має, якщо можливо, запрошувати на посади україн-
ських фахівців, щоб забезпечити найкращий догляд 
за дітьми та неповнолітніми. Ідеться, наприклад, про 
фахівці з дитячих будинків, про українських працівни-
ків соціальної служби, що опікуються групами україн-
ських дітей та підлітків з дитячих будинків, а також про 
спеціалістів із центрів денного догляду за дітьми. 

Фахівці з України не зможуть відповідати всім фор-
мальним вимогам для зайнятості у службі допомоги 
дітям і підліткам. Так, малоймовірно, що вони нададуть 
переконливу розгорнуту довідку про відсутність су-
димості відповідно до § 72а абз. 1 реч. 2 SGB VIII 
(Соціального кодексу), яка принципово має містити 
лише рішення німецьких судів або органів влади.2

Однак аспект захисту дітей може й повинен бути 
прийняти до уваги в цій ситуації, навіть без цих фор-
мальностей у процесі прийняття на роботу. Як і в разі 
всіх кадрових рішень, захист неповнолітніх у дитячо-
му закладі повинен відігравати головну роль, а при-
датність кандидатів до діяльності за фахом у службі 
допомоги дітям і підліткам перевірятися також іншими 
способами. 

1 За даними UNICEF: https://www.unicef.de/informieren/ 
projekte/europa-1442/ukraine-19470/ukraine-konflikt/262866 
?sem=1&un_source=google&un_medium=cpc&uncampaign= 
C_TPL_Europa_Ukraine_Brand_Desktop&un_content=Ukraine 
_Fluechtlingskrise_mt-e&un_term=unicef%20fl%C3%BCchtli 
nge%20ukraine&gclid=EAIaIQobChMI4duy39mi9wIVEYKDBx2 
JKQdkEAAYASAAEgKNK_D_BwE (DE), (запит на 20.04.2022 р.)
2 Подати заяву на отримання української довідки про від-
сутність судимості можна на веб-сайті Міністерства внутріш-
ніх справ України за посиланням: https://vytiah.mvs.gov.ua/
app/landing (UA). Однак поки що немає досвіду в переконли-
вості українських довідок про відсутність судимості.

1. Інформування й підвищення 
обізнаності

Найважливішими інструментами є співбесіда та на-
становна бесіда. До участі в них слід залучати профе-
сійного мовного посередника для забезпечення 
 комунікації. 

Під час цих бесід потрібно роз’яснювати вимоги щодо 
захисту дітей конкретно закладу й законодавства Ні-
меччини та підвищувати обізнаність у цьому питанні. 
Доцільним буде пояснити на прикладах, які саме за-
ходи вживаються в повсякденні закладу, та потім за-
питати в кандидатів про їхні ініціативи та ідеї.

Ще протягом співбесіди потрібно дати зрозуміти, 
наскільки велике значення має захист дітей для за-
кладу. Корисні та дозволені трудовим правом запи-
тання можуть стосуватися превентивного підходу, 
який застосовувався кандидатами на попередніх 
місцях роботи, та їхні дій в  делікатних ситуаціях.  
Потрібно звернути увагу на проблематичну (що за-
слуговує на покарання) поведінку по відношенню до 
дітей та підлітків. У цьому випадку доречним буде 
професійне мовне посередництво.

2. Розкриття персональної 
інформації та прийняття 
індивідуального 
зобов’язання

На співбесіді також дозволено запитувати про наявні 
засудження та поточні попередні розслідування через 
підозру в кримінальному правопорушенні сексуаль-
ного характеру відповідно до § 72a SGB VIII. Кандида-
там потрібно пояснити, що майбутні роботодавці 
в Німеччині регулярно отримують таку інформацію 
з наданої за вимогою кваліфікованої довідки про від-
сутність судимості та що особі, яка має засудження 
чи перебуває під попереднім розслідуванням за цим 
видом кримінального порушення, не дозволено 
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працювати в  службі допомоги дітям і  підліткам.  
До законного інтересу роботодавця також належать 
випадки, які сталися під час попередніх трудових 
відносинах та призвели до певного оцінювання сту-
пеня загрози й, можливо, припинення трудових від-
носин, однак без залучення правоохоронних органів. 
Про наявність таких випадків також слід запитувати.

У кінці бесіди рекомендовано обговорити наступні 
документи з подальшим їхнім підписанням:

 → Кодекс поведінки закладу. Цей документ 
регулює правила поведінки, наприклад, 
у ситуаціях, що можуть бути використані 
злочинцями, та в такий спосіб захищає 
робітників від невиправданої підозри  
(Кодекс поведінки має бути спільно  
складений установою та підписаний  
усіма працівниками);

 → згода на розкриття персональної інформації 
відповідно до положень § 72a SGB VIII і заява 
про прийняття індивідуального зобов’язання,  
за якою співробітник зобов’язується інформува-
ти роботодавця про початок попереднього 
розслідування у зв’язку з підозрою його 
в кримінальному порушенні, зазначеному 
в §72a SGB VIII; 

 → підтвердження, що фахівець був  
проінформований про положення щодо  
захисту дітей у Німеччині загалом і зокрема 
в закладі в зрозумілій формі та зрозумів  
цю інформацію.

3. Захист дітей  
у повсякденному  
житті закладу 

Після прийняття на роботу тема запобігання сексу-
альному, фізичному і  психологічному насильству 
в повсякденні закладу повинна регулярно обговорю-
ватися з фахівцями, наприклад під час нарад і бесід, 
вона також повинна висвітлюватися в цілеспрямова-
но запропонованих заходах для подальшого підви-
щення кваліфікації. У цьому випадку також слід перед-
бачити мовне посередництво, яке допоможе досягти 
мети бесід про захист дітей і кваліфікаційних заходів.

Указівка

У межах інституційних концепцій захисту 
відповідальність персоналу є  важливою 
складовою. Про неї UBSKM у  співпраці 
з DIJuF у 2021 році опублікувало брошуру: 
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/
user_upload/Materialien/Publikationen/
Expertisen_und_Studien/Broschuere_Kein_
Raum_fuer_Missbrauch_Personalverant-
wortung_bei_Praevention_und_Intervention_
nutzen.pdf (DE)

Загальну інформацію стосовно концепцій за-
хисту в закладах можна знайти за посиланням:  
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/
schutzkonzepte (DE)

https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Broschuere_Kein_Raum_fuer_Missbrauch_Personalverantwortung_bei_Praevention_und_Intervention_nutzen.pdf
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Broschuere_Kein_Raum_fuer_Missbrauch_Personalverantwortung_bei_Praevention_und_Intervention_nutzen.pdf
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Broschuere_Kein_Raum_fuer_Missbrauch_Personalverantwortung_bei_Praevention_und_Intervention_nutzen.pdf
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Broschuere_Kein_Raum_fuer_Missbrauch_Personalverantwortung_bei_Praevention_und_Intervention_nutzen.pdf
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Broschuere_Kein_Raum_fuer_Missbrauch_Personalverantwortung_bei_Praevention_und_Intervention_nutzen.pdf
https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/Materialien/Publikationen/Expertisen_und_Studien/Broschuere_Kein_Raum_fuer_Missbrauch_Personalverantwortung_bei_Praevention_und_Intervention_nutzen.pdf
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte
https://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de/schutzkonzepte
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Загальна інформація про чинні пра-
ва дітей та їхній захист для опікунів 
і фахівців, які бажають працювати 
з дітьми і підлітками в Німеччині

I. Права дитини, батьківські 
права та наглядовий орган

1. Конституція Федеративної 
Республіки Німеччини

Права дитини, батьківські права та державний наг-
лядовий орган

У Конституції зазначено: «Догляд за дітьми та їхнє 
виховання є природним і насамперед зобов'язальним 
правом батьків. Про його виконання дбає держава» 
(стаття 6 абзац 2 GG (Конституції ФРН)). 

Отже догляд за дитиною та її виховання є пріоритет-
ним правом та обов’язком батьків. Держава, зокрема 
відомство у справах молоді та сімейний суд, повинна 
підтримувати батьків, щоб вони могли добре вихову-
вати своїх дітей, і не має права втручатися в цей 
процес проти їхньої волі, за винятком випадків, коли 
існує загроза добробуту дитини. Діти мають захище-
не Конституцією право на розвиток, як і право дорос-
лішати зі своїми батьками. Відповідно до Конституції 
діти також мають право отримати захист від держави. 
Якщо діти не можуть дорослішати зі своїми батьками, 
то держава (лише тоді) зобов’язана забезпечити їм 
умови для здорового зростання та захист. 

Опікунство

Дитина, про яку батьки не можуть піклуватися або 
батьки якої позбавлені батьківських прав, отримує 
опікуна, що приймає всі важливі рішення в житті ди-
тини (§ 1773 BGB (Цивільного кодексу)). Опікун зо-
бов’язаний піклуватися про дитину та розпоряджати-
ся її майном в її інтересах. Опікуна слід вибирати за 
участю дитини. 

2. Право сім’ї, дітей та підлітків  
на допомогу 

Найважливішими законами, що регулюють захист ді-
тей, є Соціальний кодекс у восьмій редакції (SGB VIII), 
який визначає право дітей і неповнолітніх на допомо-
гу, Закон про кооперацію та інформацію у справах 
захисту дітей (KKG) і Цивільний кодекс (BGB). 

Виховання без насильства, залучання та заслухо-
вування дітей 

Німецьке право чітко визначає, що дітей потрібно 
виховувати без насильства. Заборонені тілесне по-
карання, психологічне травмування та інші заходи, що 
лишають гідності (§ 1631 абзац 2 BGB). 

Крім того, за законом діти мають право брати участь 
у всіх рішеннях, що стосуються їхнього життя, напри-
клад з дітьми слід обговорювати теми школи, прожи-
вання, організації дозвілля, вислухувати їхню думку та 
дозволяти — залежно від вміння приймати рішення та 
здібності до самовизначення — брати участь у спіль-
ному вирішенні (§ 1626 абз. 2 BGB, § 8 SGB VIII).

Для захисту дітей закон зобов’язує державу або  
заклади догляду надавати дітям можливість для 
оскарження (у так званих обмудсцентрах для дітей 
і неповнолітніх у притулках, дитячих будинках чи па-
тронатних сім’ях). 

Права та захист дітей у Німеччині
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Принципово дітей потрібно вислуховувати в адміні-
стративному чи судовому провадженні (§ 159 FamFG 
(Закону про провадження у справах сім'ї та добро-
вільну юрисдикцію), § 36 SGB VIII). 

Таким чином, діти в Німеччині отримують дедалі біль-
ше повноважень як самостійні суб’єкти, що діють 
у власних інтересах. Виходячи з цього основного 
закону здорове дорослішання можливе, лише коли 
діти в усіх сферах свого життя отримують можливість 
бути почутими та залученими до спільного вирішення 
стосовно них самих.

3.  Конвенція ООН про права дитини 
та Конвенція ООН про права осіб 
з інвалідністю

Конвенція ООН про права дитини є чинним міжнарод-
ним правом, яке ратифіковано як в Україні, так і в Ні-
меччині. У Німеччині Конвенція вступила в  силу 
в 1992 році. Її ключовими аспектами є захист, підтрим-
ка та залученість дітей і підлітків. Ці аспекти стали 
основним мотивом у багатьох подальших законодав-
чих актах. Серед таких, наприклад, право на освіту, 
право на власну думку та її висловлювання, право на 
підтримку й  розвиток відносин і  право на захист 
сфери особистого життя. 

Для дітей і підлітків з інвалідністю додатково діє Кон-
венція ООН про права осіб з інвалідністю.

II. Німецька система  
захисту дітей

Головна мета системи захисту дітей у Німеччині поля-
гає в тому, щоб загалом уникати загрози добробуту 
дитини (превентивний захист дітей). Тому основними 
елементами системи є легкодоступне консультуван-
ня та розширення доступу для отримання допомоги.

У випадках, коли виникають ризики для добробуту 
дитини, закон передбачає збалансовану систему, 
яка, в першу чергу, цілеспрямовано відводить загро-
зу за допомогою сім’ї в існуючих рамках допомоги 
(наприклад, відносини в межах закладу, між лікарем 
і пацієнтом тощо). Відомство у справах молоді чи сі-
мейний суд втручаються, лише коли небезпека 
є нагальною або великою та вимагає вжити (негайних) 
заходів для захисту дитини проти волі батьків. 

Окрім відомства у справах молоді та сімейного суду, 
центральними дійовими установами у справі захисту 
дітей є так звані незалежні постачальники послуг для 
дітей та юнацтва (дитячі садки, заклади дитячого вихо-
вання, центри дозвілля, консультаційні  центри тощо). 

1.  Превентивний захист дітей  
— можливості отримання 
консультації та підтримки 

Щоб запобігти виникненню загрози, надати дитині від 
самого її народження можливість здорового дорос-
лішання та створити безпечні типові умови для роз-
витку, сім’ї можуть скористатися різними превентив-
ними пропозиціями підтримки. 

Рання допомога

Установи ранньої допомоги надають легкодоступні 
послуги для дітей віком до трьох років, наприклад 
допомогу у формуванні сім’ї у центрах охорони сім’ї 
чи установах підготовки сім’ї. 
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Послуги служби допомоги дітям і підліткам

Німецька служба допомоги дітям і підліткам надає 
дітям, молоді та їхнім родинам різні послуги (SGB VIII). 
Вони сягають від консультування батьків та дітей до 
допомоги у вихованні, яка охоплює як мобільні послу-
ги (наприклад, пошук допомоги сім’ї) і напівмобільні 
послуги (денні групи), так і стаціонарні послуги (ди-
тячі будинки для дітей і підлітків чи патронатні сім’ї). 
Багато послуг (наприклад, консультування з проблем 
виховання або проблем, що виникають під час роз-
лучення / розірвання шлюбу, батьківські кафе, дитячі 
групи тощо) не потрібно запитувати через відомство 
у справах молоді, вони доступні прямо на місці. Якщо 
виховання, відповідне добробуту дитини, не забез-
печене та потрібна допомога, опікуни мають право 
на посилену допомогу, так звану допомогу у вихован-
ні (§§ 27 і далі SGB VIII). Вид та обсяг допомоги нада-
ється залежно від виховних потреб в кожному кон-
кретному випадку. Можливе також поєднання різних 
видів допомоги. Для отримання комплексної допо-
моги необхідно звернутися до відомства у справах 
молоді, де її буде визначено спільно на бесідах 
з планування допомоги. 

Цифрові портали та лінії допомоги

Поряд з послугами служби допомоги дітям і підліткам 
існують також різні цифрові портали допомоги, які 
надають підтримку та консультацію. Зокрема, за те-
лефоном довіри, що в Німеччині називають «номером 
від смутку», надають комплексне безоплатне кон-
сультування як для дітей, так і для дорослих. Консуль-
тування відбувається анонімно в усіх федеральних 
землях з різних проблемних питань, що стосуються 
дитячого розвитку. Ним можуть скористатися всі, хто 
шукають допомоги, незалежно від місця проживання. 

Телефон довіри та лінія допомоги українською мовою: 
https://www.nummergegenkummer.de (DE).

2. Інтервенційний захист дітей

Як визначити наявність ризиків для добробуту  
дитини? 

Ризики для добробуту дитини існують тоді, коли  
фізичному, психічному або емоційному добробуту 
дитини загрожує небезпека, якій батьки не можуть 
запобігти (§ 1666 абз. 1 BGB, § 8a абз. 1 SGB VIII). 
Добробут дитини є невизначеною правовою концеп-
цією. Загалом розрізняють чотири або п’ять форм 
ризиків для добробуту дитини: 

1. фізичне насильство (побиття, тілесні ушкодження 
чи катування);

2. сексуальне насильство (сексуальні домагання, 
публікація насильницьких дій в інтернеті, свідчен-
ня насильницьких дій чи порнографії);

3. психічне та емоційне насильство (приниження, 
образи, ізолювання, цькування, переживання на-
сильства в партнерських стосунках, позбавлення 
любові);

4. нехтування (недостатнє забезпечення харчуван-
ням, погана гігієна, відсутність одягу відповідно 
до погодних умов та віку, порушення обов’язку 
з нагляду, емоціональне нехтування);

5. відсутність життєвого / матеріального забезпе-
чення (відсутнє забезпечення харчуванням, від-
сутність місця для сну, відсутність медичного 
обслуговування).

Що відбувається, коли виявлені ризики для добро-
буту дитини?

Консультування кваліфікованими фахівцями

Якщо опікуни чи фахівці стурбовані добробутом ди-
тини, вони мають право просити про консультацію 
досвідченого фахівця (§ 8b абзац 2 SGB VIII). Такий 
фахівець часто підпорядкований установі з допомоги 
неповнолітнім або консультаційному центру (адреси 
місцевих відомств у справах молоді) та допомагає 
вирішувати проблеми, пов’язані з піклуванням, чи 
спланувати потрібні кроки для розуміння ризиків для 
добробуту дитини та можливого запобігання загрозі. 

https://www.nummergegenkummer.de
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Бесіда з дитиною та наставниками-вихователями

Під час перевірки ризиків для добробуту дитини пе-
ревірять законних опікунів та дітей, якщо це не пору-
шує ефективний захист останніх. Крім того, процеду-
ра передбачає звернення за допомогою до законних 
опікунів, якщо це необхідно для запобігання загрозі. 

Інформування відомства у справах молоді

Іноді власних та зазначених можливостей для захисту 
опікуваної дитини недостатньо. Тоді виникає потре-
ба підтримки з  боку відомства у  справах молоді. 
Професіонали — лікарі, вчителі та фахівці в дитячих 
закладах  — мають право й  частково зобов’язані 
інформувати відомство у справах молоді, коли вони 
спостерігають ознаки ризиків для добробуту дитини, 
яким не можуть запобігти разом з родиною.

У Німеччині до відомства у справах молоді можуть 
також звернутися приватні особи з повідомленням 
про загрозу.

Дії відомства у справах молоді 

Коли відомство у справах молоді отримує таке пові-
домлення, воно перевіряє — за можливості із залу-
ченням дитини та наставників-вихователів, чи наявна 
загроза і чи можна їй перешкодити за допомогою  
відомства у справах молоді або інших служб. Відом-
ство у справах молоді повинно особисто перевірити 
найближче оточення постраждалої дитини та, якщо 
це потрібно для оцінювання ступеня загрози, може 
співпрацювати з фахівцями, котрі зберігають таємни-
цю нерозголошення через свою професію, — з мір-
кувань захисту у  виняткових випадках навіть без 
згоди законних опікунів. 

Щоб оцінити ступінь ризиків для добробуту дитини, 
працівники вільних постачальників і  фахівці, котрі 
зберігають таємницю нерозголошення через свою 
професію, мають проконсультуватися із спеціалістом, 
що має відповідний досвід.

Якщо з погляду відомства у справах молоді для до-
бробуту дитини існує загроза, відомство має право 
взяти дитину під заступництво, тобто передати її на 
строк нагальної небезпеки під нагляд державної 
служби соціальної допомоги (наприклад, у кризовий 

центр). Відомство у справах молоді може залучати до 
заходів із запобігання небезпеці інші установи.

Втручання сімейного суду

Якщо пропозиції допомоги не допомагають оминути 
загрозу, відомство у  справах молоді має право 
й повинне звернутися до сімейного суду. Це також 
відбувається у випадках, коли наставники-виховате-
лі не готові або не спроможні сприяти оцінюванню 
ступеня ризиків. Сімейний суд повинен вжити заходів 
для запобігання загрозі (§ 1666 BGB), серед яких, 
наприклад:

 → заборона на спілкування;

 → заміна законних опікунів;

 → повне або часткове позбавлення права 
батьківської опіки.

Концепція захисту у закладах 

Кожний заклад, що працює з дітьми й підлітками,  
також повинен мати власну концепцію захисту. Вона 
описує, як у закладі забезпечують захист дітей і під-
літків та як уникають порушень добробуту дітей або 
визнають та вирішують пов’язані з цим проблеми. 
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3. Захист дітей у закладах
Діти, які живуть у закладі допомоги дітям і неповно-
літнім або закладі допомоги інвалідам, потребують 
особливого захисту. Щоб забезпечити їхній добробут, 
постачальники допомоги дітям і підліткам або допо-
моги інвалідам зобов’язані відповідати спеціальним 
вимогам. Серед таких, наприклад:

 → наявність розгорнутої довідки про відсутність 
судимості у фахівців, що доглядають за дітьми;

 → наявність концепції захисту від насильства, 
відповідні процедури самопредставництва  
та залучення, як і можливості оскарження 
в межах закладу та за його межами  
(§ 45 абзац 4 SGB VIII);

 → наявність документів, що підтверджують 
кваліфікацію фахівців чи їхню освіту та підвищен-
ня кваліфікації.

Наявність розгорнутої довідки про відсутність 
судимості потрібна, щоб гарантувати відсутність 
у закладі осіб, які вчинили кримінальне порушення, 
пов’язане із захистом дітей, що передбачає 
покарання за Кримінальним кодексом. Це зазначено 
у § 72a SGB VIII. До таких кримінальних порушень 
належать, між іншим, порушення обов’язку опіки та 
виховання за § 171 StGB (Кримінального кодексу),  
дії сексуального характеру по відношенню до дітей 
за § 176 StGB, дії сексуального характеру по відно-
шенню до неповнолітніх осіб за § 182 StGB, сексуаль-
не переслідування за § 184i StGB або катування підо-
пічних осіб за § 225 StGB. Якщо надання розгорнутої 
довідки про відсутність судимості неможливе (напри-
клад, для закордонних фахівців), то фахівці мають 
підписати заяву про розкриття персональної інфор-
мації та прийняття індивідуального зобов’язання.

Щоб забезпечити стандарти якості в закладах, неза-
лежні постачальники послуг для юнацтва зобов’язані 
перевіряти та вдосконалювати наявні заходи. 

III. Куди звернутися в разі 
сумнівів?

У відповідному закладі потрібно запитати, що перед-
бачає його концепція захисту та якими внутрішніми 
положеннями чи правилами керується персонал 
у питаннях захисту дітей. 

Додатково в Німеччині існують так звані омбудсцен-
три (див. § 9a SGB VIII). Ці установи є незалежними 
консультаційними та апеляційними центрами, до яких 
можуть звернутися молоді люди, їхні сім’ї та фахівці 
в разі конфлікту з відомством у справах молоді чи 
установами з допомоги неповнолітнім, що надають 
послуги. Додаткову інформацію за темою можна от-
римати в Bundesnetzwerk Ombudschaft in der Kinder- 
& Jugendhilfe e. V. (ombudschaft-jugendhilfe.de (DE)).

Докладніше про консультування, допомогу та підтримку UBSKM:
www.beauftragte-missbrauch.de (DE)
www.hilfeportal-missbrauch.de (DE)
Телефон допомоги у випадку сексуального насильства: 0800 22 55 
530 (анонімно й безоплатно) | www.hilfetelefon-missbrauch.de (DE) 
www.anrufen-hilft.de (DE) I www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de (DE) 
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de (DE) 
www.wissen-hilft-schützen.de (DE)
www.kein-kind-alleine-lassen.de (DE)
Twitter: @ubskm_de (DE)
Instagram: @missbrauchsbeauftragte (DE)

https://ombudschaft-jugendhilfe.de/
http://www.beauftragte-missbrauch.de
http://www.hilfeportal-missbrauch.de
http://www.hilfetelefon-missbrauch.de
http://www.anrufen-hilft.de
http://www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de
http://www.kein-raum-fuer-missbrauch.de
http://www.wissen-hilft-schuetzen.de
http://www.kein-kind-alleine-lassen.de
https://twitter.com/ubskm_de
https://www.instagram.com/missbrauchsbeauftragte/


Підтвердження про інформованість щодо положень про захист дітей 
в Німеччині загалом і положень про захист дітей у закладі зокрема 

 

Ім’я Дата народження

Адреса

Ім’я та адреса закладу:

 Інформування проводилося в зрозумілій для мене формі. 

 Протягом усієї роз’яснювальної бесіди був присутній мовний посередник. 

 На свої запитання я отримав(-ла) відповіді в повному обсязі. 

 

Місце / дата Підпис

Цим підтверджую свою повну інформованість про

 → положення захисту дітей у Німеччині 

 → положення захисту дітей у закладі 

Захист дітей у відповідальності персоналу



Розкриття персональної інформації та прийняття  
індивідуального зобов’язання

 
 

Ім’я  Дата народження

Адреса

 

Місце / дата Підпис

Захист дітей у відповідальності персоналу

Цим заявляю, що в минулому я не мав / не мала засудження через 
кримінальне порушення, наведене в додатку *.

Я також заявляю, що на момент підписання не перебуваю під попереднім 
розслідуванням через кримінальне порушення, наведене в додатку *.

Я зобов’язуюсь у майбутньому невідкладно інформувати мого роботодавця 
в разі початку попереднього розслідування з моєю участю через 
кримінальне порушення, наведене в додатку *.

Я розумію, що надання неправдивої інформації може призвести до наслідків, 
передбачених трудовим правом, у тому числі до звільнення.



* Додаток

§ 171 StGB Порушення обов’язку опіки та виховання

§ 174 StGB Дії сексуального характеру по відношенню до 
підопічних осіб

§ 174a StGB Дії сексуального характеру по відношенню до 
засуджених осіб, осіб, які перебувають у відповідних 
установах за розпорядженням державних органів, чи хворих 
осіб та осіб, що потребують допомоги, під час їхнього 
перебування у закладах

§ 174b StGB Дії сексуального характеру за зловживанням 
повноваженнями службовою особою

§ 174c StGB Дії сексуального характеру за зловживанням 
відносин, пов’язаних з консультуванням, лікуванням чи 
наданням допомоги

§ 176 StGB Дії сексуального характеру по відношенню 
до дітей

§ 176a StGB Дії сексуального характеру по відношенню до 
дітей без тілесного контакту з дитиною

§ 176b StGB Підготування до дій сексуального характеру по 
відношенню до дітей

§ 176c StGB Тяжкі дії сексуального характеру по відношенню 
до дітей

§ 176d StGB Дії сексуального характеру по відношенню до 
дітей зі смертельним наслідком

§ 176e StGB Підготування інструкції до дій сексуального 
характеру по відношенню до дітей та володіння такими 
інструкціями

§ 177 StGB Сексуальне домагання; сексуальне 
примушування; зґвалтування

§ 178 StGB Сексуальне домагання; сексуальне 
примушування і зґвалтування зі смертельним наслідком

§ 180 StGB Сприяння діям сексуального характеру 
неповнолітніх осіб

§ 180a StGB Експлуатація осіб, що займаються 
проституцією

§ 181a StGB Сутенерство

§ 182 StGB Дії сексуального характеру по відношенню до 
неповнолітніх осіб

§ 183 StGB Ексгібіціоністські дії

§ 183a StGB Порушення громадського порядку

§ 184 StGB Розповсюдження порнографічних матеріалів

§ 184a StGB Розповсюдження порнографічних матеріалів, 
що містять насильство чи дії сексуального характеру по 
відношенню до тварин

§ 184b StGB Розповсюдження та придбання порнографіч-
них матеріалів за участю дітей, а також володіння такими 
матеріалами

§ 184c StGB Розповсюдження та придбання порнографічних 
матеріалів за участю неповнолітніх осіб, а також володіння 
такими матеріалами

§ 184e StGB Організація та відвідування демонстрацій 
порнографічного змісту за участю дітей і неповнолітніх осіб

§ 184f StGB Зайняття забороненою проституцією

§ 184g StGB Проституція, що є загрозою для неповноліт-
ніх осіб

§ 184i StGB Сексуальне переслідування

§ 184j StGB Виконання кримінальних порушень з групи осіб

§ 184k StGB Порушення недоторканності інтимної сфери за 
допомогою знімків із зображенням іншої особи

§ 184l StGB Збут та придбання сексуальних ляльок із 
зовнішністю дітей, а також володіння такими ляльками

§ 201a абз. 3 StGB Порушення недоторканності суто 
особистої сфери приватного життя і прав особистості за 
допомогою знімків із зображенням іншої особи віком до 
18 років в оголеному вигляді

§ 225 StGB Катування підопічних осіб

§ 232 StGB Торгівля людьми

§ 232a StGB Примусова проституція

§ 232b StGB Примусова праця

§ 233 StGB Експлуатація робочої сили

§ 233a StGB Експлуатація людини за умови незаконне 
позбавлення волі

§ 234 StGB Викрадення людини

§ 235 StGB Викрадення неповнолітніх осіб

§ 236 StGB Торгівля дітьми
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