Політика «Центру профілактики «Вибір» щодо захисту прав дітей
Реалізовуючи місію Центру профілактики «Вибір», ми базуємося на ключових
положеннях Декларації прав дитини, що прийнята ООН в 1959 році, та Оттавської Хартії, що
прийнята в листопаді 1986 року, і виходимо з позиції важливості самовизначення,
самостійності та самодопомоги як для окремої особистості, так і для групи людей у питаннях
здоров’я. Переконані, що свобода у виборі того чи іншого способу організації свого життя
має наслідком особисту відповідальність індивіда за цей вибір.
Основними принципами роботи у реалізації профілактичної програми «Вибір» є:
- принцип гуманістичної спрямованості, згідно з яким дитина є найвищою цінністю,
що стимулює її відповідальне ставлення до своєї поведінки, діяльності, спілкування,
життєвих виборів;
- принцип врахування вікових, гендерних та індивідуальних особливостей дітей
передбачає, що профілактична робота ґрунтується на загальопедагогічних принципах
виховання та, враховуючи загальні закони людського розвитку, вибудовується відповідно до
віку, статі та інших індивідуальних особливостей дітей;
- принцип виховання в колективі підкреслює, що взаємодія, здійснюючись в дитячодорослих спільнотах, дає вихованцям позитивний досвід соціального життя і створює
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самореалізації;
- принцип соціального підкріплення, що виражається в інформаційному підкріпленні
(надання знань, формування умінь і навичок, що допоможуть у складних ситуаціях),
підкріпленні самооцінки (забезпечення взаємодії для поліпшення самооцінки), емоційному
підкріпленні (створення позитивно забарвлених ситуацій для кращого усвідомлення
пропонованого матеріалу);
- принцип технологізації передбачає науково обґрунтовані дії тренерів та відповідно
організовану ними діяльність учасників, що загалом сприяють формуванню у них
усвідомленого вибору на користь здорового способу життя та просоціальної поведінки;
- принцип соціального партнерства у реалізації профілактичних програм спрямовує
усіх зацікавлених суб’єктів на рівноправне співробітництво, оптимізацію відносин в
інтересах розвитку особистості і суспільства.
Права дитини
Десять принципів - скорочений текст із Декларації прав дитини ООН (1959)

1. Усі діти, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших
поглядів, національного або соціального походження, майнового статусу, народження чи
іншого, мають права, що містяться в Декларації прав дитини 1959 року.
2. Дитина повинна користуватися особливим захистом, і їй повинні надаватися всі
можливості і сприятливі умови для фізичного, психічного, морального, духовного та
соціального розвитку.
3. Дитина повинна мати право на ім 'я і національність.
4. Дитина повинна мати право на необхідне харчування, житло та медичне обслуговування.
5. Діти, які мають фізичні вади, розумове відставання чи соціальні труднощі, потінні мати
особливу увагу, навчання та лікування.
6. Діти повинні рости в сім'ї. Суспільство й уряд повинні забезпечити дітей, які не мають
батьків, всіма необхідними умовами і підтримкою.
7. У дитини є право на безкоштовну обов'язкову освіту. Дитина також повинна мати
можливість відпочивати і гратися.
8. Діти повинні бути завжди першими серед тих, кому необхідно надати підтримку й
допомогу.
9. Дитина повинна бути захищеною від усіх проявів зневажання, жорстокості й експлуатації.
Забороняється дитяча праця.
10. Дитина повинна бути захищеною від усіх видів дискримінації, що практикуються, і
виховуватися в дусі взаєморозуміння, терпимості, дружби між людьми, миру і загального
братерства.
Declaration of the Rights of the Child of 1959

