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Сімейний кодекс України
 “Держава забезпечує пріоритет сімейного виховання дитини.” ст.5
ч.3
 “Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості,
добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад
суспільства.” ст. 7 ч.9
 “Батьки забов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та
свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу,
своєї Батьківщини.” ст.150 ч.1
 “Батьки забов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний,
духовний та моральний розвиток.” ст.150 ч.2
 “ Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам
дитини.” ст.155 ч.2
 “Питання виховання дитини вирішується батьками спільно.”ст.157
ч.1

Конвенція ООН про права
дитини
 “Усі діти є рівними у своїх правах” ст.2
 “Кожна дитина має невід'ємне право на життя.” ст. 6 ч.1
 “Дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного
оточення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може
залишатися в такому оточенні, має право на особливий захист і
допомогу, що надається державою.” ст.20 ч.1
 “Батьки несуть відповідальність за забезпечення належного
життєвого рівня дитини.” ст.27
 “Жодна дитина не може бути піддана тортурам, жорстокому
поводженню, покаранню та незаконному арешту. У випадках, коли
дитина все ж постраждала, держава забезпечує необхідну соціальну
реабілітацію та лікування.” ст.37, 39

“Дитина-дзеркало родини”
В.Сухомлинський

“Усі діти мають право на любов і
піклування” ст.3 Конвенції ООН Про права дитини

“Цілий світ не коштує навіть
однієї сльози дитини”
Ф.Достоєвський

“Якщо дитина не відчуває, що ваш
дім належить їй також, вона зробить
своїм домом вулицю” Н.Ротшильд

Насильство в сім’ї Будь-які умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного спрямування одного
члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї,
якщо ці дії порушують конституційні права і свободи
члена сім’ї як людини та громадянина і наносять
йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи
психічному здоров’ю.
Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними
інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини. Ст.150 ч.7
Сімейного Кодексу України

Страх тілесного покарання не зробить
злого серця добрим, а поєднання страху
зі злістю - найвідразливіше явище в
людині.
(К. Ушинський)

З усіх аморальних стосунків ставлення до дітей, як до
рабів, є найаморальнішим.
(Гегель)

Усиновлення
Усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім’ю
особи на правах дочки чи сина.

Якщо на обліку для можливого усиновлення перебувають
рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз’єднанні
при їх усиновленні.
Дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, в тому
числі і від неї самої, факту її усиновлення.

Особа, яка подала заяву про усиновлення, може виявити
бажання змінити відомості про місце народження та дату
народження дитини.
Усиновлення надає
усиновлювачеві права і накладає
на нього обов'язки щодо дитини,
яку він усиновив, у такому ж
обсязі, який мають батьки щодо
дитини.

Опіка та піклування над дітьми
Опіка, піклування встановлюється над дітьмисиротами і дітьми, позбавленими батьківського
піклування.
Опікун, піклувальник зобов'язаний виховувати дитину,
піклуватися про її здоров’я, фізичний, психічний,
духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною
повної загальної середньої освіти.

Кращий спосіб зробити дітей гарними – це
зробити їх щасливими.
Оскар Уайльд
Для виховання дитини потрібно більш
проникливе мислення, більш глибока
мудрість, ніж для управління державою.

Підтримуйте дитяче прагнення
бути хорошим, бережіть його як
найтонший порух людської душі,
не зловживайте своєю владою, не
перетворюйте мудрість
батьківської влади на деспотичне
самодурство.
(В. Сухомлинський)
Не ті батьки, що на світ
привели, а ті, що в люди
вивели.

Прийомна сім’я
Це сім’я, яка добровільно взяла на виховання та
спільне проживання від одного до чотирьох дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Прийомні батьки несуть обов'язки по вихованню та
розвитку дітей.
Прийомні батьки є законними представниками
прийомних дітей і діють без спеціальних на те
повноважень як опікуни або піклувальники.
Прийомні діти проживають і виховуються у
прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку.
За прийомними дітьми зберігається право на
аліменти, пенсію інші соціальні виплати, а
також на відшкодування шкоди у зв’язку з
втратою годувальника, які вони мали.

Дитячий будинок сімейного типу
Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім’я, що
створюється за бажанням подружжя або окремої особи,
яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним
вихованням та спільного проживання не менш як п’яти
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Батьки-вихователі несуть обов'язки по вихованню та
розвитку дітей, передбачені статтею 150 Сімейного
Кодексу.
Батьки-вихователі є законними представниками дітей і
діють без спеціальних на те повноважень як опікуни або
піклувальники.
Вихованці проживають і виховуються у дитячому
будинку сімейного типу до досягнення 18-річного віку, а
в разі продовження навчання у професійно-технічному,
вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації – до
його закінчення.

Діти не повинні
проживати у таких
умовах.

Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний для її фізичного,
розумового та духовного розвитку. Сюди входить належне харчування, житло,
одяг.
Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за
забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя,
необхідних для розвитку дитини.
Батьки забов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей,
любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини.

Батьки забов’язані поважати дитину.

Дитина має право на безплатну й обов'язкову початкову
освіту;

Забезпечення доступної вищої освіти для всіх на
підставі здібностей кожного за допомогою всіх
необхідних засобів;
Забезпечення доступної інформації та матеріалів у
галузі освіти й професійної підготовки для всіх дітей.

Держави-сторони Конвенції ООН вживають всіх
необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була
забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до
людської гідності дитини.
Держави-сторони погоджуються щодо того, що освіта
дитини має бути спрямована на :
Розвиток особи, талантів, розумових і фізичних
здібностей дитини в найповнішому обсязі;
Підготовку дитини до свідомого життя у вільному
суспільстві в дусі розуміння миру, терпимості,
рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма
народами.

