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«Привіт! Можеш зі 

мною поговорити? 

Мені чомусь так 

самотньо…»

«Мені вчителька 

двійку сьогодні 

поставила. Додому 

краще не повертатися, 

бо мама мене вб’є…»

«А у тебе колись 

було таке відчуття, 

що тобі не хочеться 

жити?..»

«Мені так 

страшно… 

Поговори зі 

мною…»

«До мене торкався 

вітчим… Ти мене 

розумієш?..»

«Мені здається, що 

моя мама мене не 

любить…»

«Я сьогодні 

отримав 12 балів з 

англійської. Мама 

буде в шоці…»



Національна дитяча «гаряча» 

лінія відповідає на такі дзвінки і 

багато-багато інших, 

адже 

основна місія дитячої «гарячої» 

лінії – забезпечення прав та 

інтересів дітей. Ми робимо все 

можливе, аби кожна дитина могла 

бути почутою.



Національна дитяча «гаряча» лінія у цифрах:

2013 рік – 18 750 дзвінків.

2014 рік – 27 073 дзвінки.

2015 рік – 38 417 дзвінків.

2016 рік – 45 392 дзвінки.

2017 рік – 29 993 дзвінки

за 9 місяців 2018 року – 7 355
дзвінків.







Основні тенденції

• загальне зменшення кількості дзвінків в зв’язку зі 
скороченням годин роботи НДГЛ.

• зменшення кількості дзвінків від дітей ВПО.

• зменшення кількості дзвінків щодо статевого виховання 
дітей.



Основні тенденції 
(збільшення кількості дзвінків )

• від дітей, які цікавляться своїми правами, а також 
інформацією про організації, куди треба 
звертатися, якщо раптом їх права порушуються 
(топова тема).

• від татусів щодо сплати аліментів та встановлення 
місця прорживання дитини після розлучення 
батьків.

• щодо психотравми дітей, які переїхали із зони 
АТО, непідконтрольних Україні територій або які 
втратили своїх батьків в результат воєнних дій.

• значне збільшення дзвінків від дорослих.



Основні тенденції 
(збільшення кількості дзвінків )

• щодо насильства та жорстокого 
поводження з дітьми.

• щодо булінгу по відношенню до дитини 
(кібербулінг, секстинг та  мобінг).

• щодо інтернет-безпеки дітей.

• від безпритульних дітей.



Співпраця з державними структурами

Лист МОН України
1/9-413 від 27.07.2017 р. 
“Про деякі питання щодо 

організації виховної роботи у 
навчальних закладах

у 2017/2018 н.р.”

Наказ МОН України  від 
08.04.2016 р. № 405 «Про 

затвердження плану заходів 
Міністерства освіти і науки щодо 

протидії торгівлі людьми на 
період до 2020 року»







Ми завжди відкриті та готові 
прийти на допомогу!


