ЯК ДІЯТИ, КОЛИ ДИТИНА НЕ ВИХОДИТЬ НА ЗВ’ЯЗОК
Якщо Ваша дитина вчасно не повернулася додому зі школи/гостей чи прогулянки з друзями
і вона не відповідає на мобільний телефон або ж у неї ще немає мобільного телефону, то …

1

Зателефонуйте до:

Навчального закладу (вихователя
дитсадка, класного керівника,
викладача гуртка, репетитора –
залежно від Вашої ситуації)

Друзів дитини

Батьків друзів дитини

Родичів (найближчих і навіть тих,
які живуть в інших містах)

Сусідів

2

Якщо це не дало результату – терміново телефонуйте за номером 102. Ви маєте право відразу звернутися
до поліції із заявою про зникнення дитини і НЕ ПОТРІБНО для цього чекати добу. Також Ви можете звернутися
у «Службу розшуку дітей» за безкоштовним номером 116 000 – за консультацією та допомогою у пошуках

3

Для оформлення заяви Вам необхідно надати чітке фото дитини, на якому добре видно риси обличчя.
Щонайкраще, щоб воно було зроблене недавно. Також доведеться пригадати, у чому дитина була
одягнена, коли Ви бачили її востаннє. Важливо вказати і особливі прикмети дитини, якщо вони у неї є.
Оформити заяву Ви можете у найближчому відділенні поліції або у дільничного (якщо це невеликий
населений пункт)

ВАЖЛИВО:

1

Не зволікайте з пошуками –
вирішальною для дитини
може стати кожна хвилина
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Перевірте наявність вдома
особистих речей дитини:
чи взяла вона з собою речі,
документи, гроші, гаджети
тощо
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Спробуйте з’ясувати у друзів,
чи не помітили вони щось
незвичне у поведінці Вашої
дитини або чи не з’явилися
у неї нові підозрілі знайомства

ОСОБЛИВІ ОЗНАКИ РИЗИКУ:

1

Прощальна записка
або смс-повідомлення

2

Ось чому надзвичайно важливо,
щоб Ви були в курсі, з ким
спілкується Ваша дитина і як
вона проводить дозвілля

Участь у підозрілих
групах у соціальних
мережах

3

Важкий емоційний
стан (сварка вдома
або з друзями)

4

Підозрілі знайомства

«Важливо, щоб батьки не плутали тотальний контроль із турботою, бо,
на жаль, це трапляється часто. Саме жорсткий контроль з боку батьків
заважає будувати довірливі стосунки з дітьми. Не контролюйте кожен
крок своєї дитини, а щиро цікавтеся її життям! Адже це допоможе дитині
відчувати, що її люблять і вона потрібна. Тоді дитина і сама хотітиме
ділитися з Вами важливими для неї подіями та переживаннями».
Марина Липовецька,
психолог «Служби розшуку дітей» «Магнолії-ТВ»

