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ЄС ТА УКРАЇНА ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА ДИТИНИ

ЄС застосовує комплексний підхід до захисту прав дитини у третіх 
країнах. Два документи – Рекомендації ЄС щодо забезпечення та захисту 
прав дитини і Рекомендації ЄС щодо дітей та збройних конфліктів   
є основою внутрішньої та зовнішньої політики ЄС з питань прав дитини.

ЄС також підписав низку угод з третіми країнами, спрямованих на при-
скорення ратифікації та приведення їх законодавства у відповідність до 
конвенцій Міжнародної організації праці відносно викорінення дитячої 
праці. ЄС тісно співпрацює з агенціями ООН, в першу чергу з ЮНІСЕФ –  
в тому числі й в Україні.
Ще одним прикладом такого співробітництва є новий проект «Розвиток комплексних превентивних послуг 
для дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах». 
Проект фінансується ЄС та впроваджується Програмою захисту дитини, яка є важливою частиною співро-
бітництва ЮНІСЕФ та України (див.нижче).
Бюджет проекту складає € 465 000. Мета проекту – формування механізмів перетворення інтернатної си-
стеми державного догляду за дітьми, які залишилися без родинної підтримки, на систему, що забезпечує їх 
виховання у сімейному колі. Пілотним регіоном проекту визначено Хмельницьку область.
Цього року стартував ще один великий проект ЄС з захисту дітей – «Зміцнення національних механізмів та 
потенціалу у сфері протидії торгівлі дітьми в Україні».
Він покликаний сприяти викоріненню торгівлі дітьми в Україні шляхом використання національних меха-
нізмів і потенціалу відповідних організацій та співробітництва з ними у сфері захисту й реінтеграції, юри-
дичного та кримінального переслідування, попередження, лобіювання та формування компетенцій.
Бюджет проекту, який впроваджуватиметься громадським об’єднання «Сучасник» у співпраці з Міжнарод-
ною організацією з міграції до червня 2011 р., складає € 600 000. 

ЄС ЗАПОЧАТКОВУЄ ПРОЕКТ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ

17 вересня спільний проект ЄС та ЮНІСЕФ «Розвиток комплексних 
превентивних послуг для дітей, позбавлених батьківського піклування, 
та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах» провів офіційну 
презентацію в Хмельницькій обласній державній адміністрації за участю 
представників Європейської Комісії в Україні, ЮНІСЕФ та Хмельницької 
обладміністрації .

Проект буде впроваджуватися у Хмельницькій області протягом 2-х ро-
ків. Він має на меті формування механізмів перетворення інтернатної си-
стеми державного догляду за дітьми, які залишилися без родинної під-
тримки, на систему, що забезпечує їх виховання у сімейному колі.
Партнерами проекту є українські і міжнародні громадські та благодійні організації. Під час презентації фа-
хівці міжнародних організацій «Надія та житло для дітей» та «Кожній дитині» поділилися досвідом соціаль-
ної роботи з вразливими сім’ями та дітьми в Україні.
Учасники заходу також представили інформацію щодо конкретних завдань проекту та аналіз 
ситуації із інституалізацією дітей в Україні. Відбулося обговорення участі ЄС, ЮНІСЕФ та інших міжнародних 
організацій у розв’язанні актуальних проблем українських дітей.
В рамках презентації проекту учасники відвідали Обласний соціальний центр матері та дитини.
Контактна особа – Вероніка Ващенко, e-mail: vvashchenko@unicef.org

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні
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НОВИНИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС

НОВИЙ ОФІС ПРОГРАмИ ЄС З ПІДТРИмКИ ВУГІЛЬНОГО СЕКТОРА У ДОНЕЦЬКУ

11 вересня в рамках фінансованого ЄС проекту «Програма підтримки 
вугільного сектора» у Донецьку урочисто відкрито новий Офіс. Це третій 
галузевий офіс проекту – два інших працюють в Луганську та Львові.

На прес-конференції Керівник відділу політики, преси та інформації Представ 
ництва Єврокомісії в Україні Дірк Шюбель підкреслив, що проект ЄС є важ-
ливим елементом співпраці між Україною та ЄС у вугільній галузі. Проект має 
бюджет € 9 млн і впроваджуватиметься з серпня 2008 по грудень 2010 року.
Наразі вже налагоджено співпрацю з українськими органами влади, зібра-
но значний обсяг інформації, проаналізовано українське законодавство з 
безпеки праці, здійснено попередню підготовку навчальних візитів для фа-
хівців Мінвуглепрому, а також проведено пошук інвестиційних можливостей для української вугільної галузі.
Проект надасть ефективну та соціально відповідальну підтримку українським суб’єктам, зацікавленим у ди-
намічному розвитку та реструктуризації вуглевидобувної галузі.
Контактна особа – Остап Кривдик, e-mail: kryvdyk2000@yahoo.com

ПРОЕКТ ЄС ПІДТРИмУЄ АКАДЕмІЮ СУДДІВ УКРАЇНИ

22 вересня на прес-конференції в Державній судовій адміністрації 
презентовано новий фінансований ЄС проект Тwinning «Підтримка Академії 
суддів України». Проект з бюджетом € 1 млн стартував у липні 2009 року і 
триватиме 24 місяці.
  
Голова Представництва Єврокомісії Посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра 
представив проект, що впроваджуватиметься Міністерством юстиції Австрії 
спільно з австрійським Центром правової компетенції та Академією суддів 
України.
Проект спрямований на створення національної системи професійної під-
готовки суддів і забезпечення ефективного, прозорого та неупередженого 
правосуддя, а також ефективно функціонуючої судової системи. Проект передбачає підготовку кандидатів на 
посади суддів, їх тестування та підвищення кваліфікації.
Контактна особа – Павло Журавльов, e-mail: pavel.zv@gmail.com

АНОНСИ ПРОЕКТІВ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЄС
1 ЖОВТНЯ, ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 35, м. КИЇВ
Прес-конференція фінансованого ЄС проекту «Співпраця щодо довкілля Чорного моря».
На заході буде представлено підсумки 2-х років впровадження проекту в Грузії, Молдові та Україні.
Контактна особа – Олена Паніна, e-mail: ypanina@ecbsea.org

6 ЖОВТНЯ, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ,  
ВУЛ. ПРОРІЗНА, 15, м.КИЇВ
Офіційний заключний захід проекту Тwinning «Допомога Головному контрольно-ревізійному управ-
лінню України (КРУ) у запровадженні нової системи державного фінансового контролю»
Контактна особа – Вільгельм Райтерсвард, e-mail: vilhelm.reutersward@esv.se

7 ЖОВТНЯ, НАЦІОНАЛЬНА КОмІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, м. КИЇВ
Заключний захід фінансованого ЄС проекту Twinning «Посилення юридичної та регуляторної спромож-
ності НКРЕ в сфері регулювання електроенергетики»
Контактна особа – Лемлем Саід Ісса,e-mail: nerctwinninglsi@nerc.gov.ua

8 ЖОВТНЯ, ВУЛ. ГРУшЕВСЬКОГО, 22, м. КИЇВ
міжнародна конференція «Розширення Енергетичного Співтовариства: що це означає для України?»
Контактна особа – Анна Карнаух, e-mail: anna.karnaukh@icps.kiev.ua

8-9 ЖОВТНЯ
Візит Голови Представництва Єврокомісії в Україні Жозе мануела Пінту Тейшейри до Харкова
Контактна особа – Катерина Федоришина, e-mail: fedorishina@keycommunications.ua

НОВИНИ СПІВПРАЦІ З ЄС
Бюлетень Представництва Європейської Комісії в Україні

Бюлетень видається в рамках проекту «PR-підтримка програм допомоги та співпраці ЄС в Україні».
Проект фінансується Європейським Союзом і виконується агенцією KEY Communications.
Контактна особа: Сергій Замар, e-mail: zamari@keycommunications.ua


