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Сучасні діти все більше часу проводять онлайн, а особливо,
ця проблема набуває ще більшого загострення через обмеження,
пов’язані з пандемією. Небезпека в інтернеті більша ніж здається на
перший погляд.

Діти можуть не розуміти наслідків своїх дій, можуть
вважати розвагою те, що призводить до непередбачуваних,
катастрофічних наслідків. Тож проблема кібербулінгу, як одна із
загроз прав дитини в інтернеті потребує ще більше уваги з боку
суспільства.

ЮНІСЕФ визначає кібербулінг як цькування із
застосуванням цифрових технологій.



Він може відбуватися в соціальних мережах, 
месенджерах, ігрових платформах та мобільних 

телефонах, зокрема через: 

поширення брехні, чуток;

розміщення фотографій, які компрометують когось;

повідомлення або погрози, які ображають когось або можуть завдати комусь

шкоди;

видання себе за когось іншого і надсилання повідомлень іншим людям від

його імені;

шантаж;

виманювання інтимних фотографій та ін .



Світова практика свідчить, що комп’ютерні та телефонні
ігри і спілкування в мережі стали заміняти дітям реальне життя,
і вони не завжди можуть відрізнити, в якому з цих світів вони
перебувають і хто насправді є другом для них. Часто віртуальне
життя для них цікавіше, ніж справжнє.

Згідно з даними ЮНІСЕФ, в Україні приблизно

50% підлітків були жертвами кібербулінгу.

Основними соціальними платформами для цькування є:

Instagram

TikTok

Snapchat



Статистичні дані щодо випадків кібербулінгу по 
закладам освіти Донецької області:

За І семестр 2020-2021 навчального року в заклади освіти Донецької області надійшло –

8 заяв-звернень з приводу кібербулінгу.

За І семестр 2019-2020 навчального року –

15 заяв-звернень стосовно кібербулінгу.

Кількість заяв-звернень суттєво зменшилась.

15

8

І семестр

2019-2020 н.р. 2020-2021 н.р.



Нормативно-правова база:

Інтернет не має національних кордонів. Для захисту дітей від негативних явищ в Інтернеті та
інших ІКТ необхідні об’єднання зусиль урядів та громадськості всіх держав, узгодження
законодавств та співпраця правоохоронних органів на міжнародному рівні. Саме тому
міжнародні організації розробили низку документів, спрямованих на захист дітей від
порушення їх прав через використання ІКТ.

Серед основних міжнародних стандартів зобов’язального характеру в цій сфері: 

Положення Конвенції ООН про права дитини, зокрема статті 19 та 34;

Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої
порнографії, що доповнює цю Конвенції;

Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність;

Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального
насильства всі ці документи ратифіковані Україною.

Цілі Сталого Розвитку (ЦСР), що були затверджені на Саміті ООН у 2015 р. і які містять 17
цілей та 169 завдань до них. Зокрема, Ціль 16.2 спрямована на викорінення насильства,
експлуатації, торгівлі людьми та всіх форм насильства та тортур відносно дітей. У 2016 р.
створено Глобальну партнерську ініціативу та фонд “Кінець насильству щодо дітей” (End
Violenceagainst Children. Global Partnership), мета якої забезпечити створення безпечного
світу для дітей та подолання насильства над ними.

Стокгольмська декларація і План дій проти сексуальної експлуатації дітей з комерційною
метою (1996р.), Йокогамські загальні зобов’язання (2001р.).

Декларація про запобігання та зупинення сексуальної експлуатації дітей та підлітків Ріо-де-
Жанейро (2008р.).



ст.1 Закону України «Про захист суспільної моралі» згідно з нею, дитяча порнографія
означає «зображення у будь-який спосіб дитини чи особи, яка виглядає як дитина,
задіяної у реальній або змодельованій відверто сексуальній поведінці, або будь-яке
зображення статевих органів дитини в сексуальних цілях».

ст. 301 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за
виготовлення та збут дитячої порнографії, в тому числі з використанням
інформаційних та комунікаційних технології, розповсюдження порнографічної
продукції серед дітей, примушування дітей до участі у створенні порнографічної
продукції. Нажаль, законодавець не передбачив відповідальності за втягнення дітей
(без примусу) у створення порнографічної продукції, а також не встановив різний
ступень кримінальної відповідальності за залучення малолітніх та неповнолітніх
дітей до виготовлення порнографічної продукції.

ст. 39 Закону «Про телекомунікації», зазначається, оператори та провайдери
телекомунікацій (суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у
сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію
телекомунікаційних мереж) зобов’язані на підставі рішення суду обмежувати доступ
своїх абонентів до ресурсів, через які здійснюється розповсюдження дитячої
порнографії, а також зберігати та надавати інформацію про з’єднання свого абонента
у порядку, встановленому законом.

Найбільш грубими порушеннями прав дитини в ІКТ
є створення та розповсюдження дитячої порнографі
та фізичне насильство щодо дітей.



Окрім цього, законодавство України передбачає
відповідальність і за інші правопорушення, що можуть
вчинятися по відношенню до дітей з використанням ІКТ.

ст. 156 Кримінального кодексу передбачає покарання за цинічні розмови з дитиною (яка не
досягла 16 років) на сексуальні теми, розповіді відвертих, натуралістичних сексуальних
історій, фотографування дітей в сексуальних позах, демонстрації порнографічних предметів,
оголення статевих органів, навчання онанізму, вчинення на очах у дитини статевого акту,
акту онанізму, задоволення статевої пристрасті неприродним способом, схилення або
примушення потерпілих до вчинення певних сексуальних дій між собою є проявами
інтелектуального розбещення, що може вчинятися за допомогою використання ІКТ.

ст. 300 Кримінального кодексу України встановлює відповідальність за виготовлення та
розповсюдження творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і
жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію серед
неповнолітніх або примус неповнолітніх до участі у їх створенні. Відповідальність за такі дії
може досягати позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

ст. 148-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює покарання у
вигляді штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян за використання засобів зв'язку з метою порушення громадського порядку
та посягання на честь і гідність громадян. Таким чином ця стаття може бути застосована для
покарання за кібербулінг.



Також, покарання за злочини проти дітей передбачено низкою статей Кримінального кодексу
України:

доведення дітей до самогубства - ст. 120;

заподіяння тілесних ушкоджень - ст. 121-125;

побої і мордування - ст. 126;

катування - ст. 127;

експлуатація дітей - ст. 150;

сексуальна експлуатація неповнолітніх, використання їх у порнобізнесі (ч. 2 ст. 150);

статеві злочини проти дітей - ст. 155;

розбещення неповнолітніх - ст. 156;

втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність - 304;

проституція, примушування чи втягнення до заняття проституцією - ч. З ст. 303;

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання перевезення, пересилання чи
збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені із залученням
малолітнього або малолітньої - ч. 3 ст. 307;

спонукання неповнолітніх до застосування допінгу - ст. 323;

схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів - ст. 324.

Слід мати на увазі, що відповідальність за вище вказані правопорушення наступає з 16 річного
віку, тому, особа, якій виповнилось 16 років може понести відповідальність за виготовлення та
розповсюдження порнографічної продукції, творів насильницького спрямування, використання
ІКТ для цькування однолітків або вчителів.



Слід зауважити, що хоча законодавство України містить цілу
низку нормативно-правових актів, що спрямовані на захист та
дотримання прав дітей, але у ньому відсутня достатня кількість
положень, що присвячені захисту дітей від порушення їх прав через
використання ІКТ.

Крім того, національне законодавство не приведено у
відповідність з положеннями Конвенції Ради Європи про захист дітей від
сексуальної експлуатації та сексуального насильства, що була
ратифікована ще у 2012 р.

Так, в українському законодавстві відсутні положення, що
ефективно врегульовують проблеми кібербулінгу та кібергрумінгу
(домагання дитини для сексуальних цілей через використання за
допомогою ІКТ).



Закон України від 18.12.2018 року № 2657-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню).

Наказ МОН України від 28.12.2019 №1646 «Деякі питання реагування на випадки
булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

Лист МОН України від 29.12.2018 № 19-790 «Щодо організації роботи у закладах
освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу».

Лист МОН України від 29.01.2019 № 1/9-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо
застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо протидії булінгу (цькування)» від 18 грудня 2018 року №2637 –VІІІ».

Лист МОН України від 11.02.2020 р. № 19-80 Про затвердження наказу Міністерства
освіти і науки України від 28 грудня 2019 р. «Деякі питання реагування на випадки
булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти».

Лист МОН України від 14.08.2020 № 1/9-436 «Про створення безпечного освітнього
середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)».

Лист_ КЗ ДНМЦ ПС _від 01.04.2020 Методичні рекомендації щодо профілактики
БУЛІНГУ серед учнів та учнівської молоді.



Інформаційні комунікаційні технології створюють можливість
того, що об'єктом чи жертвою порушень прав дитини можна стати де
завгодно – в закладах освіти, вдома, в інтернет-кафе, сидячи біля
комп'ютера або користуючись смартфоном.

Кібербулінг використовує повідомлення та відеозаписи з мобільних
телефонів, спілкування в чатах, на приватних сторінках Інтернету тощо, і
дає можливість принижувати та переслідувати дитину постійно, може
здаватися, що на дитину нападають усюди, навіть у власному домі. В такій
ситуації формується відчуття, що виходу немає. Саме тому, наслідки
можуть тривати довгий час і впливати на людину різними способами:

Ментально – відчуття 

смутку, пригніченості, 

навіть злості, відчуття 

себе в безглуздому 

становищі

Емоційно – відчуття сорому, 

втрата цікавості до речей, які 

ти любиш

Фізично – відчуття 

втоми (втрата сну) або 

таких симптомі, як біль 

у животі та головний 

біль.

У крайніх випадках 

кібербулінг може призвести 

навіть до скоєння 

самогубства.

https://www.unicef.org/stories/social-media-bad-teens-mental-health


Слід пам’ятати, що кожне правопорушення може
бути попереджене, в тому числі що вчиняється за
допомогою ІКТ.

З метою запобігання правопорушень як
щодо дітей, так і з їх боку необхідне проведення
широкої інформаційно-освітньої
(профілактичної) роботи серед всіх учасників
освітнього процесу, спрямованої на інформування
про переваги та небезпеки сучасних технологій,
формування безпечних моделей поведінки, а також
наслідки та відповідальність за вчинення
протиправних дій у дитячому середовищі.



Інтернет є надзвичайно корисним і в цьому немає ніяких сумнівів. Але ми не
повинні забувати про негатив, які несе в собі online.
Виникненням нових загроз для дітей в мережі Інтернет потребує постійного
підвищенні рівня обізнаності учасників освітнього процесу з питань безпечного
користування інформаційно-комунікативними технологіями.

Такими загрозами є:

 Інтернет-залежність



Існує три види залежності:

 ігрова залежність –

пристрасть до online-ігор;

 залежність від соціальних мереж –

пристрасть до online-спілкування та

віртуальних знайомств (з метою

залучення у друзі якнайбільшої

кількості осіб), надання переваги

спілкуванню у соціальних мережах

та на форумах, замість спілкуванню

в живу;

нав'язливий веб-серфінг –

хаотичне відвідування

різноманітних сайтів,

без конкретно поставленої

мети.



Психологічні та фізичні ознаки інтернет
залежності (за доктором М. Орзак).

Психологічно залежність виражається в наступному:

Ейфорія або просто гарне самопочуття при проводженні часу за
комп’ютером;

Неможливість зупинитися і припинити проведення часу в
мережі Інтернет;

Збільшення часу, яку людина проводить за комп’ютером (у
всесвітній павутині);

Людина віддає перевагу комп’ютеру, а не сім’ї і друзям;

При неможливості перебувати за комп’ютером людина відчуває
депресію, відчуття порожнечі і роздратування;

Людина починає брехати про свою діяльність не тільки
роботодавцю, але і членам сім’ї;

Залежність від Інтернету супроводжується проблемами в
навчанні або на роботі.



Фізичні симптоми:

Сухість в очах;

Головні болі;

Болі у спині;

Зміна режиму сну;

Розлади сну;

Недотримання особистої гігієни;

Пропуск прийомів їжі;

Об’їдання за комп’ютером;

Синдром карпального каналу, тобто тунельне
ураження нервових клітин в руці (це пов’язано з
перенапругою м’язів).



Порнографія, насильство, агресія.

Сайти з негативним контентом: виготовлення наркотиків, вибухівки, суїциди, секти та ін.

Обговорення тем сексу, насильства, “зваблення” в мережі.

Гаджет-адикція (потреба постійно мати найновіші гаджети та користуватись ними).

Неконтрольовані покупки, “чорний маркетинг”.

Переслідування і залякування - кібербулінг.

Так звані «віртуальні друзі» – часто незнайомі люди, але які спілкуються регулярно і яким
молоді люди довіряють. І часто діти потрапляють спілкуючись з такими людьми
потрапляють в ризиковану ситуацію.



Пограбування. Поліція багатьох країн пов’язує частину пограбувань квартир та шантаж

з тим, що діти, спілкуючись з невідомими по Інтернету, повідомляють про себе та сім’ю

конфеденційну інформацію, яку потім легко використовують зловмисники.

Обмін фото. Висилаючи своє фото, діти не можуть знати, як це фото може бути 
використане надалі. Але легко, маючи тільки обличчя дитини і використавши новітні 
комп’ютерні технології, можна виготовити компрометуючі знімки. Їх потім люди, що 
займаються виготовленням та розповсюдженням порнопродукції, виставляють в 
Інтернеті або шантажують ними 

Використання веб-камери. Уже зараз це є потенційно небезпечним інструментом, який
неповнолітні – за порадою «друга» з Інтернету або самостійно – вирішують
використовувати для того, щоб знімати себе, потім показувати або пересилати такі
знімки. Діти погоджуються на показ себе через Skype або Viber, наприклад, за
поповнення рахунку мобільного телефону.

Досить великим попитом у збоченців користуються сцени насильства над дітьми.
Перегляд сцен з насильством, включаючи сексуальне, може бути організоване у
реальному часі: аудиторії повідомляється про час, коли буде відбуватись
відеотрансляція з веб-камери.



Ознаки того, що дитина стала жертвою
кібербулінгу

Реакція кожної дитини на подразники різна.

Але, якщо ви помітили: 

 часті зміни настрою, раптові зміни поведінкового й
емоційного стану дитини після користування
соціальними мережами;

 нервові відповіді на запитання, агресивність;

 намагання уникати спілкування з однолітками,
друзями, стає потайною;

 замкнутість, видалення профілів із соціальних мереж
або навпаки, дитина необмежено користується
Інтернетом, надаючи перевагу віртуальному світу
(особливо вночі);

істеричні прояви характеру (несподівані безпричинні
сльози, крик);

 погіршення здоров’я через безсоння та занепокоєння
дитини;

 раптово вимикає гаджет;

 спроби суїциду;

 різке погіршення навчального процесу в школі
(дитина неохоче йде на навчання, суперечить вчителям
і батькам).



Хоча вирішальна роль саме у
профілактиці булінгу/кібербулінгу належить педагогічним
працівникам. Проте впоратися з цією проблемою, вони
можуть тільки завдяки системному підходу та за
підтримки керівництва школи, батьків, представників
місцевих органів влади та громадських організацій, а
також із залученням дітей та молоді до проведення
профілактичних заходів.

Для розв’язання вищезазначених проблем необхідна
розбудова цілісної системи взаємопов'язаних дій і заходів,
які повинні ґрунтуватися на досягненнях науки, передовому
досвіді й аналізі робіт фахівців у системі інформаційних
технологій.

Головними завданнями освітніх заходів щодо
запобігання впливу ІКТ та її складових - кібербулінгу,
дитячої порнографії, «улещування» з сексуальною метою,
ігровою комп'ютерною залежністю є: підвищення
загального рівня правової свідомості дітей, молоді та
батьків, рівня обізнаності з проблем порушення прав
людини, навчання моделям безпечної поведінки,
вироблення уміння протистояти негативним впливам,
толерантного ставлення до потерпілих від насильства,
виховання поваги до прав та основних свобод людини.



Для ефективної профілактики кібербулінгу в закладі освіти 
потрібно побудувати роботу за наступними напрямами:

Ознайомлення учасників освітнього процесу з
особливостями поширення та наслідками від таких
негативних явищ як "насилля", "булінг", "третирування",
"цькування", "залякування" та інші.

Систематична просвітницька робота щодо попередження
булінгу та насильства (проведення занять, тренінгів,
лекцій, круглих столів, бесід, диспутів, годин спілкування,
акцій, конкурсів, кінолекторіїв із запрошенням до участі в
них представників правоохоронних органів, громадських
організацій, соціальних служб та інших).

Формування правових знань та правової поведінки учнів,
відповідального ставлення до свого життя, та життя іншої
людини.

Формування в учасників освітнього процесу навичок
ідентифікації та розпізнавання насильства, булінгу.

Створення безпечного освітнього середовища задля
комфортного перебування дітей в закладі освіти.

Налагодження тісної співпраці з соціальними службами,
Національною поліцією, службами у справах дітей,
волонтерами, позашкільними установами, громадськими
організаціями та інші.

Формувати навички вирішення конфліктних ситуацій.



З метою профілактики цькування та будь яких проявів
насильства щодо дітей із застосуванням ІКТ та поглиблення
правових знань учасників освітнього процесу необхідно
доводити до їх відома інформацію про ознаки і прояви
порушень їх прав, а також підкреслювати те, що будь-яке
насильство над особистістю переслідується законом.

Для цього можна застосовувати такі форми роботи:

диспути;

дискусії;

конференції,

постійно діючі правові лекторії,

конкурси,

вікторини правових знань,

тренінги,

тематичні вечори,

зустрічі з працівниками правоохоронних органів, соціальних
служб, тематичні виховні години та ін.



Окрім проведення профілактичних заходів у закладах освіти і вдома необхідно
ставити блокуючі програми. Для цього створено та рекомендовано використовувати
спеціальне програмне забезпечення для персональних комп’ютерів – так званий
«Батьківський контроль»:

1. Windows Vista Parental Control

2. Windows Live Family Safety

3. Doctor Web

Такі програми дозволять виставляти часові межі, в яких дитині дозволено
користуватись Інтернетом, та блокувати сайти з негативним контентом.



Особливістю протистояння кібербулінгу та будь якому з видів насилля
в інтернеті є робота з батьками. Батьки мають знати і розуміти
наступне:

Небезпеки, з якими їх діти можуть стикнутись в Інтернеті.

Саме батьки несуть відповідальність за виховання дитини,
держава зобов'язана їм у цьому допомагати.

Неповнолітній/неповнолітня може бути покараним/ою
правоохоронними органами за скоєння злочину з використанням
ІКТ.

Держава забезпечує захист дітей від заподіяння їм фізичної чи
психічної шкоди.

Є інтернет-сторінки та гаряча лінія, де можна знайти поради чи
проконсультуватися з певної проблеми, пов'язаної з користуванням
ІКТ.

Бо саме батьки несуть відповідальність
щодо виховання дітей (Стаття 155. Сімейного кодексу
України «Здійснення батьківських прав та виконання батьківських
обов’язків», Стаття 184. кодексу України про адміністративні
правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх
замінюють, обов'язків щодо виховання дітей», Статті 166.
Кримінального Кодексу України «Злісне невиконання обов'язків по
догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи

піклування») та переважною мірою більше ніж будь-
хто інший можуть контролювати дії дітей в
інтернеті та ідентифікувати те, що їх дитину
цькують в мережі.



Тож батькам необхідно 
надавати інформацію:

 про телефони за якими можна звернутись
за допомогою та за необхідністю отримати
консультації щодо безпечного використання
Інтернету дітьми, правову допомогу та ін.

 про створені проекти метою яких є
профілактика та протидія насильству у всіх
його проявах, підтримки постраждалих від
насильства, попередження самогубств, до
яких можуть звертатися безкоштовно та
анонімно як дорослі, так і діти.

 про корисну літературу, онлайн ресурси, з
яких можна ознайомитись і отримати
знання з проблеми профілактики
насильства, булінгу/кібербулінгу та ін.



ПОСІБНИКИ, 
ЯКІ МОН ПРОПОНУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ БАТЬКАМ І ПЕДАГОГАМ 

ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ БЕЗПЕЧНОМУ КОРИСТУВАННЮ ІНТЕРНЕТОМ:

1.Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі: посібник для батьків

2.Виховання культури користувача Інтернету. Безпека у всесвітній мережі: навчально-
методичний посібник

3.Безпечне користування сучасними інформаційно-комунікативними технологіями / О.
Удалова, О. Швед, О. Кузнєцова [та ін.]. – К.: Україна, 2010. – 72 с.

4.Пам’ятка для батьків "Діти. Інтернет. Мобільний зв’язок", розроблена Національною
експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі.

5.Онлайн-посібник "COVID-19. Поради з безпеки онлайн для батьків та опікунів"

6.Посібник Ради Європи "Свобода вираження поглядів та інтернет"

7.Навчально-методичний посібник "Керівництво із соціально-педагогічного супроводу
формування безпечної поведінки підлітків в інтернеті"

8.Методичні рекомендації до використання в освітньому процесі закладів загальної
середньої освіти навчально-методичного посібника та робочого зошита „Інтернет,
який ми хочемоˮ (the Web We Want)

9.Дізнайся про свої права в цифровому середовищі.

https://rescentre.org.ua/images/Uploads/Files/internet_safety_dl/children_internet.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/19667245.pdf
https://thedigital.gov.ua/news/zakhist-ditey-onlayn-pid-chas-karantinu-mintsifra-prezentuvala-instruktsiyu-z-poradami-dlya-batkiv
https://rm.coe.int/168059936a?fbclid=IwAR0rfha7McMkk8UWtsPMggHdpcNdazmppYLKGpGE6zdoOUxLsuITRXc7u70
https://osvita-omr.gov.ua/wp-content/uploads/2019/01/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF-%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83.pdf?fbclid=IwAR0t0Wp3kCyc3h2zpUQ3plPOYEZyapu7KvtjKp3i4xKQF6L99F-Hw9LXItE
https://betterinternetcentre.org/wp-content/uploads/2019/11/WWW_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-BetterInternetCentre.pdf?fbclid=IwAR2KWIMB8voXgczCzU91kAIlFpyp67T_o4X2I0D27_IYRAmIgpkGdu-LbFA
https://rm.coe.int/leam-about-your-rights-in-a-digital-environment-ukr/1680a052c2?fbclid=IwAR2UGBLFuoZQiclj-wq22Z7jcrEKfmOtSZDHdJg-lUUAiGYRxZetawTkAbU


Організації, які займаються проблемами булінгу
в Україні

UNICEF інформування батьків та дітей про булінг та протидія йому;

Благодійний фонд «Kiddo» протидія булінгу;

Громадська організація «Студена» недискримінаційне навчання;

Український інститут дослідження екстремізму дитяче насилля;

ЖІНОЧИЙ КОНСОРЦІУМ УКРАЇНИ Попередження та подолання
насильства в дитячому середовищі;

Український фонд «Благополуччя дітей» Вчить дитину захищати себе;

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна»
протидія насильству в сім'ї та школі;

Docudays UA кампанія проти кібербулінгу;

StopSexting захист дітей від сексуального насилля в інтернеті.

https://www.unicef.org/ukraine
http://uire.org.ua/
https://wcu-network.org.ua/
https://cyber.bullyingstop.org.ua/
https://stop-sexting.in.ua/

