
 
 
 
Опитування: Дотримання прав дітей під час війни в Україні 

(лютий 2022) 
 
Центр прав дитини при Королівському університеті Белфаста співпрацює з Terre des hommes, 
провідною швейцарською організацією з допомоги дітям, щоб зібрати інформацію, думки та 
досвід дітей та молоді щодо дотримання їхніх прав під час війни в Україні, в період ескалації з 
лютого 2022 року. 
 

• Якщо ти з України і тобі від 8 до 17 років, будь ласка, допоможи нам, заповнивши цю 
анкету. Це займе лише 20 хвилин. 

• Ми будемо використовувати інформацію, яку ти та інші діти надасте нам, щоб зробити 
звіт для представлення особам, які приймають рішення, та урядам у всьому світі. 

• Анкета є анонімною, що означає, що нам не потрібно знати твоє ім’я, але ми надійно 
зберігатимемо всю надану тобою інформацію. 

• Якщо ти вирішиш взяти участь, тобі потрібно буде натиснути поле нижче, щоб 
повідомити нам, що ти згоден/на з тим, що ми можемо використовувати твої відповіді у 
звіті та інших заходах, таких як навчання, семінари та наукові конференції. 

• Найкраще заповнювати анкету самостійно, але якщо тобі потрібна допомога, ти можеш 
попросити її у дорослого, якому довіряєш. 

• Якщо у тебе виникли запитання, звернися до соціального працівника або іншого 
фахівця організації, яка зв’язалася з тобою щодо цього опитування. 

• Будь-яка інформація, яку ти нам надаш, буде конфіденційною. 
• Тобі не потрібно відповідати на запитання, на які ти не хочеш, і ти можеш припинити 

свою участь у будь-який час, не відповідаючі на запитання. 
 

Дякуємо за твою допомогу! 
 
Якщо у тебе виникли запитання щодо дослідження або цієї анкети, будь ласка, зв’яжись з: 

• Анастасією Дереко (anastasia.dereko@tdh.ch) або Валентиною Лісаконовою 
(valentyna.lisakonova@tdh.ch) з Фонду Terre des hommes в Україні; 

• Доктором Катріною Ллойд (k.lloyd@qub.ac.uk) або доктором Мішель Темплтон 
(m.templeton@qub.ac.uk) з Центру прав дитини при Королівському університеті 
Белфаста. 

 
Це опитування отримало етичне схвалення Комітету з етики Школи соціальної 
роботи та освіти Королівського університету в Белфасті. 
 
Ми дуже серйозно ставимося до захисту та конфіденційності твоїх особистих і 
конфіденційних даних і гарантуємо, що вся обробка виконується відповідно до Загального 
регламенту захисту даних (GDPR) і Закону про захист даних 2018 року (DPA 2018). 
Примітка про конфіденційність Королівського університету в Белфасті доступна за цим 
посиланням.  

https://www.qub.ac.uk/research-centres/CentreforChildrensRights/
https://tdh-ukraine.org/ua
http://www.qub.ac.uk/privacynotice/Research/ListofResearchPrivacyNotices/PrivacyNoticeforResearchParticipants.html
http://www.qub.ac.uk/privacynotice/Research/ListofResearchPrivacyNotices/PrivacyNoticeforResearchParticipants.html

