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Звернення Bob Ferguson, 
Генерального прокурора 
штату
Шановні мешканці штату Вашингтон!

Ми спостерігаємо серед дітей і молоді загрозливу статистику розповсюдження 
депресій, тривожності, розладів харчової поведінки та проявів 
самопошкодження. Крім того, за даними реанімаційних відділень на теренах 
штату в молодіжному середовищі різко зросли суїцидальні настрої й спроби 
самогубства.1 Ми повинні без зайвих вагань реагувати на ці екстрені загрози 
для молоді штату Вашингтон. Світова пандемія призвела до загострення 
серйозних проблем із психічним здоров’ям, з якими стикалися й стикаються 
молоді люди на всій території штату Вашингтон. 

Моя група активізує зусилля та вживає відповідних заходів. Ми готуємося 
до запуску програми Washington Youth Safety and Well-being Tipline (гаряча 
лінія штату Вашингтон із питань безпеки та благополуччя молоді).2 Ця 
програма має на меті реагування на широке коло проблем, пов’язаних із 
безпекою та благополуччям молоді, як-от булінг, самогубства, загрози нападу 
та сексуального насильства. 

Минулого року колектив Офісу: 
• створив мультидисциплінарний консультативний комітет за участю 

організацій штату, які отримуватимуть звернення й відповідатимуть на 
них; 

• співпрацював приблизно з 600 молодіжними радами та іншими 
організаціями, які мають справу з молоддю; 

• провів опитування серед приблизно 1000 молодих мешканців штату 
Вашингтон віком до 25 років; 

• розробив критерії та випустив форму тендерної заявки для 
постачальників послуг гарячої лінії. 

Ми неухильно дотримуємося принципів протидії расизму, інформування 
про травми й особливої уваги до молоді. Наша робота орієнтована на молодь 
і молодіжні організації, під час створення цієї програми Офіс покладався на 
їхні знання, потреби та досвід. 

Це наш перший щорічний звіт. Ми й надалі інформуватимемо мешканців 
штату Вашингтон про діяльність і розвиток цього критично важливого 
каналу комунікації.

З повагою,

Bob Ferguson,
Генеральний прокурор штату Вашингтон
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Розділ 1. 

Коротка довідка

У країні на рівні штатів існує приблизно 18 «гарячих ліній», 
які приймають анонімні та конфіденційні повідомлення про 
підозрілі дії та загрози для безпеки й благополуччя молоді. Ці 
гарячі лінії є профілактичним інструментом для запобігання 
небезпечним ситуаціям, який служить основним джерелом 
інформації про потенційні загрози для молодих людей.3 
Піонером у цій галузі став штат Колорадо, який у 2004 році 
створив програму із запобігання трагічним випадкам і захисту 
студентів і навчальних закладів від проявів насильства, 
зокрема збройних інцидентів у них. 

У 2021  році Законодавчі збори штату Вашингтон виділили 
кошти за спеціальною умовою4 для Washington State Attorney 
General’s Office (AGO, Офіс Генерального прокурора штату 
Вашингтон) на реалізацію програми гарячої лінії штату для 
підтримки молоді й скликання консультативного комітету 
програми Washington Youth Safety and Well-being Tipline, який 
би надав Офісу свої рекомендації щодо розробки програми. 
Згідно зі спеціальною умовою ця програма має цілодобово 
й без вихідних реагувати на звернення, які надходять за 
допомогою додатка, у повідомленнях, чаті та телефоном, і 
обслуговувати молодь віком до 25  років. Крім того, AGO 
під час розробки, реалізації та маркетингових кампаній 
програми має враховувати точку зору молоді. На AGO 
також покладається обов’язок на конкурсній основі обрати 
постачальника послуг для виконання програми.
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Перспективи 
програми Washington 
Youth Safety and Well-
being Tipline 
Перспективи програми з точки зору молоді
На період із липня до жовтня 2022 року відділ молодіжних 
програм AGO уклав угоду з агенцією Vida Agency (Vida) на 
проведення двох онлайн-опитувань, щоб дізнатися думку 
молоді з ключових питань програми Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline (Washington Tipline), зокрема 
щодо перспектив програми, символіки та маркетингу. У 
першому опитуванні взяли участь 722 респонденти, які 
висловилися на такі теми, як мапа маршрутів для молоді,5 
елементи дизайну інтерфейсу користувача, розуміння 
безпеки й благополуччя,6 назва програми й рекомендації 
щодо способів взаємодії та символіки програми. У другому 
опитування взяли участь 480 респондентів, і основна увага 
приділялася детальному вивченню початкових зауважень 
і пропозицій учасників першого опитування, щоб звузити 
коло можливих варіантів і краще зрозуміти проблеми, 
які їх турбують. Щоб заохотити до участі в опитуваннях, 
молодим людям, які залишали свої контактні дані, 
пропонували подарункову картку на 15 доларів США. 

Під час опитування 
молоді було 
загалом отримано 
1202 відповіді.



Демографічний склад молоді
Опитування проводилося на території штату Вашингтон серед молодих 
людей віком до 25  років. На момент опитування 42  % учасників ще не 
виповнилося 18, тоді яка частка тих, хто старший 18 років, становила 
58 %. Опитування мало за мету отримання вибірки різноманітних верств 
молоді й було орієнтовано на міські та сільські округи штату Вашингтон із 
високою часткою населення, що належить до категорії Black, Indigenous, and 
People of Color (BIPOC, темношкіре, корінне й «кольорове» населення). У 
підсумку серед учасників опитування, які вказали свою расову й етнічну 
приналежність, до категорії BIPOC себе віднесли 44  % респондентів, і 
лише 56  % ідентифікували себе як представників білошкірої раси. Серед 
учасників опитування категорія BIPOC представлена ширше, ніж загалом 
по штату. Увага до молоді з категорії BIPOC зумовлена високою часткою 
осіб із потребами в корекції поведінки та негативним дитячим досвідом7 
у цій групі, як порівняти з їхніми білими однолітками. Наприклад, серед 
американських індіанців або корінних жителів Аляски спостерігаються 
найвищі в штаті Вашингтон показники самогубств,8 загалом по країні 
афроамериканці й вихідці з Латинської Америки мають менший доступ 
до послуг з охорони психічного здоров’я, ніж білі,9 а випадки негативного 
дитячого досвіду частіше поширені серед дітей, що належать до категорії 
BIPOC.10 

Діаграма 1. Загальне расове/етнічне представництво учасників 
опитування як порівняти зі статистикою штату Вашингтон

5
Наші опитування Дані перепису населення 

штату Вашингтон

55 %
67 %

13 %

10 %

13 %
10 %

4 %
2 %

2 %

3 %
7 %

1 %

20 %

4 %

Американські індіанці або 
корінні мешканці Аляски

Представники 
європеоїдної раси

Афроамериканці або 
темношкірі

Іспаномовні або 
латиноамериканці

Азійці

Інші

Корінні гавайці або мешканці 
островів Тихого океану
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Територіально серед респондентів ширше представлені (71  %) округи 
King, Pierce, Snohomish, Thurston, Spokane і Clark. Для порівняння: у цих 
округах проживає приблизно 70 % населення штату Вашингтон. Проте 
в опитуванні не взяли участі молоді люди з менш населених округів, 
як-от Okanogan, Ferry, Lincoln, Skamania, Wahkiakum, Columbia, Garfield 
і Asotin (див. Додаток A). Щоб заповнити цю прогалину, команда AGO 
Youth Outreach & Engagement Team створює стратегії для залучення 
молоді, яка мешкає в округах, не охоплених опитуванням, і отримання 
від неї пропозицій. 

Із загальної кількості учасників опитування, які вказали свою 
сексуальну орієнтацію, 66  % ідентифікували себе як гетеросексуалів 
або особи з традиційною орієнтацією, а 34 % віднесли себе до категорії 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer/Questioning, Intersex, Asexual, 
and Two-spirit (LGBTQIA2S+; лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери, 
квіри, інтерсексуали, асексуали й особи з подвійною ідентичністю 
або невизначеною орієнтацією).11 Думки представників LGBTQIA2S+ 
та їхні пропозиції є дуже важливими для Washington Tipline, тому 
що серед цих категорій населення спостерігаються високі показники 
порушень психічного здоров’я, випадків булінгу, небезпечних ситуацій і 
схильності до самогубства через їхню сексуальну орієнтацію та гендерне 
самовираження. За результатами дослідження 2021 Healthy Youth Survey 
(опитування щодо здоров’я молоді у 2021 році)12 студенти, що належать 
до LGBTQIA2S+ майже вдвічі частіше повідомляють, що не почуваються 
в безпеці в навчальних закладах, ніж їхні однолітки з традиційною 
орієнтацією. За статистикою з випадками булінгу за останні 30 днів 
стикалися приблизно 39 % учнів 8-го класу, які ідентифікували себе як 
геї, лесбійки або бісексуали, і лише 17,5 % учнів, що мають традиційну 
орієнтацію. Ці фактори можуть призводити до зниженої самооцінки 
й високих рівнів депресії. Наприклад, 65,9  % учнів 10-го класу, які 
ідентифікували себе як представників LGBTQIA2S+ зазначили, що 
протягом останнього року вони майже щодня відчували смуток і 
безнадію, а 20,9 % вчиняли спробу самогубства.

У рамках опитування молоді ми також отримали відповіді від учасників із 
низьким рівнем прибутку, людей з обмеженими можливостями, тих, хто 
на момент опитування або до цього були безхатченками, хто перебував 
у патронажній системі, мав справи із системою правосуддя, хто сам 
служить в армії або має родичів, які перебувають на військовій службі. 
Згідно з відгуками й зауваженнями, що надійшли до AGO Youth Outreach 
& Engagement Team від молоді, 
існує нерівність у ресурсах на рівні 
штату, які доступні для тих, хто є 
учасником патронажних програм, 
мав справу із системою правосуддя 
й молодими військовими. Ці молоді 
люди часто не мають постійного 
місця проживання й потребують 
допомоги в пошуку свого місця в 
системі. 

«На думку молоді, на рівні штату 
існує нерівність у ресурсах, які 
доступні для тих, хто є учасником 
патронажних програм, мав 
справу з системою правосуддя та 
молодими військовими».



Основні висновки

1. Washington Tipline проти 911
Молоді люди зазначали, що в неекстрених випадках вони 
з більшою імовірністю користувалися лінією Washington 
Tipline. У порядку пріоритету молоді люди воліли б 
звертатися на лінію Washington Tipline, коли вони або 
хтось зі знайомих потребує допомоги, поради, коли 
необхідно поговорити з кимось, кому можна довіряти, 
і коли вони або інші люди чимось стурбовані. У разі 
кризової ситуації або загрози безпеці молоді люди 
віддають перевагу дзвінкам на номер 911.

Я або мої 
знайомі 

перебувають 
в кризовій 

ситуації

56 % 55 % 54 %

40 %

23 % 23 %

29 %

34 %

41 %

51 %

62 % 63 %

Мені або моїм 
знайомим 
потрібна 
допомога

Я намагаюся 
захистити 

себе або своїх 
знайомих

Мені потрібно 
поговорити 

з кимось, 
кому можна 

довіряти

Мені або моїм 
знайомим 
потрібна 
порада

Я хвилююся за 
себе або своїх 

знайомих

Tipline 911

Діаграма 2. Порівняльна характеристика дзвінків на лінії Tipline і 911
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2. Потреби, які не задовольняють інші ресурси 
Одна з цілей опитувань серед молоді – визначити, які потреби повною 
мірою не задовольняють інші ресурси. Згідно з відповідями респондентів 
до п’яти найважливіших потреб належать: психологічне благополуччя, 
захист від соціального тиску, сексуального та фізичного насильства, погроз 
і кібербулінгу. Крім того, у розділі з питаннями відкритого типу молоді 
люди згадували такі важливі проблеми, – як-от расизм і злочини з мотивів 
ненависті, проблеми через належність до LGBTQIA2S+, насильство й зневага, 
допомога в оплаті помешкання, рахунків або продуктів, нерівний доступ 
до навчання для людей з обмеженими можливостями та некримінальні 
вчинки, – які не можливо вирішити за допомогою інших ресурсів.

Діаграма  3. Найважливіші проблеми, які не повною мірою вирішують 
інші ресурси 

53%

44%

36%

36%

33%

30%

26%

22%
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Психічне благополуччя 
(депресія, тривожність, 

суїцидальний настрій тощо)

Психологічний тиск (у закладах 
освіти або з боку однолітків)

Сексуальні домагання та 
сексуальне насильство

Фізичне насилля та 
кібербулінг

Вживання алкоголю та 
наркотиків

Персональна безпека

Погрози щодо потенційного 
масового насилля

Виклики невідкладної 
допомоги



3. Ситуації, у яких молоді люди звернулися б на лінію Washington Tipline 
Головні причини, через які молоді люди до 18 років зверталися на лінію 
Washington Tipline,  — це можливість поспілкуватися з професійними 
спеціалістами й повідомити про проблему за допомогою додатка, текстових 
повідомлень або вебсайту. Проте молоді люди старшого віку вказували, що 
вони радше звернулися до програми, коли були стурбовані через родину або 
друзів, але не мали змоги поспілкуватися з довіреною дорослою людиною в 
навчальному закладі. 

Коли я хвилююся за своїх друзів 
або родичів.
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занепокоєності.
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Коли я не хочу афішувати 
свою проблему.

Коли більше немає до кого 
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Діаграма 4. Ситуації, у яких молоді люди з максимальною імовірністю 
звернулися б на лінію Tipline 

9

Молодше 18 років Старше 18 років
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У розділі з запитаннями відкритого типу молоді люди наводили приклади 
ситуацій, коли б вони звернулися до ресурсів, як-от Washington Tipline, 
щоб повідомити про потенційні проблеми з друзями або в родині. 

«Можливо, я б зателефонував на гарячу лінію, якщо дізнався, 
що хтось зі знайомих намагається скоїти самогубство через 
стрес у школі під час випускних екзаменів».

«У моєї мами епілепсія, і мені страшно, коли в неї трапляються 
припадки». «Якщо у вас хворі батьки, мабуть, гаряча лінія – це 
те, що потрібно».

«У мене є подруга, яка не почувається в безпеці вдома зі 
своїм опікуном. У них складні часи, тому що доводиться 
переїжджати та влаштовуватися без допомоги дорослих».

Крім того, респонденти наводили приклади проблем із безпекою та 
благополуччям, які б можна було вирішити за допомогою Washington 
Tipline. 

«Якщо о другій годині ночі в мене станеться панічна атака або 
напад депресії».

«Коли я не знатиму, яким шляхом іде моє життя, можливо, я 
звернуся на гарячу лінію».

«Коли мені було 17, у мене були нездорові відносини з людиною, 
набагато старшою за мене». 

Молоді люди також розповідали про моменти в минулому, коли 
бракувало наявних ресурсів, а програма Washington Tipline могла їм 
зарадити в цих ситуаціях. 

«Коли мені не вдавалось отримати доступ до лікування».

«У середній школі дехто з дітей погрожував побити мене, а 
вчителі та керівництво не надавали цьому уваги, до того ж 
вони ігнорували звернення моєї мами».

«Лінія могла б, напевно, бути корисною, коли щодо мене вчиняли 
сексуальне насильство, але я боялася зателефонувати 911, 
оскільки я належу до POC13 і є трансгендером».

«У мого родича був нервовий зрив, але замість того, щоб 
допомогти, його відправили до колонії для неповнолітніх, 
оскільки не мали інших ресурсів».
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4. Формування довіри
Оскільки для ефективної роботи лінії Washington Tipline довіра є 
критично важливою, у відповіді на одне з питань молоді люди мали 
вказати, що змусило б їх довіряти програмі й скористатися нею. Молоді 
люди розповідали, що вони б довіряли програмі Washington Tipline, 
якби їхні персональні дані трималися б у таємниці, особа, до якої вони 
звертаються, допомогла б вирішити проблему, а зміст їхньої розмови не 
розголошувався. Крім того, молоді люди висловили думку, що одним із 
факторів, який сприятиме появі довіри до програми, особливо для тих, 
хто старший 18 років, є незалучення поліції. 

Відповідаючи на запитання стосовно визначення конфіденційності, 
молоді люди підкреслювали, що для них важливо контролювати доступ 
до наданої особистої інформації. Крім того, вони висловлювалися проти 
передавання цієї інформації третім особам і правоохоронним органам і 
проти ознайомлення з деталями розмови людей, з якими вони знайомі. 
Якщо конкретніше, більшість респондентів воліли б, щоб інформацію 
про них не повідомляли представникам навчального закладу, їхнім 
знайомим (а також членам родин і друзям) і правоохоронним органам. 

Як ми бачимо з наведених нижче коментарів, молодих людей, що належать 
до категорій LGBTQIA2S+ і BIPOC, зокрема, турбує недоторканість 
приватного життя. 

«Будь ласка, без поліції. Хоча LGBTQ+,14 BIPOC та інші 
маргіналізовані спільноти мають найбільшу потребу в 
цих ресурсах, залучення поліції призводить до того, що ці 
спільноти менше ними користуються».

«Щоб запобігти переслідуванням, спільноти LGBTQIA2S+ 
потребують (вимагають) конфіденційності».

Крім того, молоді люди визнають, що в деяких випадках надання їхніх 
даних і звернення до правоохоронних органів є необхідною умовою 
задля уникнення трагедії. 

«Мені б хотілось уникнути розголосу за умови, що ситуація не 
становить загрози для інших людей, про яких ідеться».

«Збереження таємниці, якщо не йдеться про загрозу для мене 
або інших людей».

«Гадаю, що для успішної роботи лінії з питань благополуччя 
важлива конфіденційність. Проте якщо хтось перебуває 
в небезпеці, думаю, вважаю нормальним звернутися до 
правоохоронних органів».

Хоча молоді люди цінують конфіденційність, майже половина 
респондентів нормально ставиться до передавання інформації про 
інцидент і їхніх персональних даних. Однак значно менший відсоток 
учасників опитування згодні ділитись інформацією про своїх друзів або 
третіх осіб.



5. Звернення на гарячу лінію Tipline
Більшість молодих людей указали, що для звернення на гарячу лінію 
Washington Tipline найвірогідніше оберуть телефонний зв’язок. Крім 
того, існує можливість надіслати повідомлення, написати в чаті або 
скористатися мобільним додатком. Коли йдеться про функції мобільного 
додатка, на перше місце виходять простота, анонімність і відсутність 
потреби спілкуватися з кимось наживо. Загалом, для молоді важливо, щоб 
програма працювала для вирішення їхніх проблем, що також зазначалося 
як одна з умов довіри до програми.
  

Діаграма 6. Способи звернення до Tipline, яким віддають перевагу 

Додаткові відомості про 
проблему з безпекою та 

благополуччям 

Телефонний 
дзвінок

Текстове 
повідом-

лення

Мобільний 
додаток

Сайт 
(чат)

Сайт 
(форма 
зв’язку)

Електронна 
пошта

Соціальні 
мережі 

(особисте 
повідом-

лення)

Мої ім’я та прізвище, адреса, 
номер телефону, місце навчання 

тощо  

Ім’я та прізвище друга (подруги), 
його (її) адреса, номер телефону, 

місце навчання тощо 

Жодний із зазначених вище 
варіантів

Ім’я та прізвище, адреса, номер 
телефону або місце навчання 

людини, якій я повідомляю про 
це, не обов’язково друг (подруга) 

Загальна інформація про 
проблему з безпекою та 

благополуччям 

Молодше 18 років Старше 18 років

12

Діаграма 5. Інформація, якою молоді люди згодні ділитися

56 %

55 %

45 %

29 %

23 %

4 %

63 %

73 %

49 %
41 % 42 % 42 %

2 %

48 %

26 %

36 %
40 %

32 %
37 %

28 %



13

молоді люди
Зрештою молоді люди повідомили про бажання в разі 
звернення до Washington Tipline спілкуватися з професійними 
спеціалістами, а також із тими, хто мав подібний досвід.

Майбутня робота із соціальної підтримки та зайнятості 
У рамках опитування також збирали думки та пропозиції 
молоді стосовно маркетингу й символіки, доступності різними 
мовами, елементів дизайну інтерфейсу користувача та назви 
програми. Серед інших об’єктів дослідження — дані про мови, 
якими молоді люди спілкуються вдома, крім англійської, 
освіту й користування соціальними мережами. Персонал AGO 
Youth Outreach & Engagement Team використовуватиме зібрані 
дані для прийняття рішень щодо майбутнього розширення 
й маркетингу, щоб забезпечувати відповідність потребам 
молоді та рівний доступ до програми на всій території штату. 
Одним із напрямків майбутньої роботи AGO Youth Outreach 
& Engagement Team є використання людиноцентричної моделі 
проєктування,15 спрямованої на подальше збирання думок і 
пропозицій молоді, перегляд і уточнення деяких результатів 
опитування. 

Перспективи програми з точки зору AGO
З урахуванням перспектив, окреслених молодими людьми 
під час опитування, AGO бачить майбутнє Washington Tipline 
в побудові комплексної програми, яка відповідає потребам 
в охороні психічного здоров’я шляхом включення молоді в 
наявні системи підтримки. Вона реагуватиме на широке коло 
звернень щодо безпеки та благополуччя молоді, особливо тих, 
що стосуються потреб молоді в охороні психічного здоров’я, 

як-от подолання депресій, тривожності, 
самопошкодження й самогубства. Крім 
підходу, орієнтованого на молодь, група AGO 
Youth Program Team спирається на модель 
протидії расизму й програму інформування 
про травми. Провідні визначення наведено в 
Додатку B. 

Концепція розвитку програми Washington 
Tipline також спирається на результати 12 
місяців роботи групи AGO Youth Program 
Team, що включає дослідження й зустрічі 
з представниками інших штатів, які вже 
розробляли аналогічні програми в країні. 

Це дослідження доводить, що молоді люди, які звертаються 
на гарячі лінії, здебільшого повідомляють про проблеми, 
пов’язані з булінгом і потребами в охороні психічного 
здоров’я, переважно в запобіганні самогубствам,16 що корелює 
з проблемами, на які вказували молоді люди під час опитувань.

«Дослідження 
доводить, що 
молоді люди, які 
звертаються на гарячі 
лінії, здебільшого 
повідомляють про 
проблеми, пов’язані з 
булінгом і потребами 
в охороні психічного 
здоров’я».
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Оскільки гарячі лінії в інших штатах переважно спрямовані на 
попередження насильства в навчальних закладах, вони значною 
мірою у своїй роботі залежать від системи загальної середньої 
освіти. Щоб зробити програму універсальнішою та включити до 
неї не лише молодь, яка відвідує державні школи, а також запобігти 
перевантаженню системи загальної середньої освіти, група AGO Youth 
Program Team залучає до її розробки й реалізації системи громадської 
безпеки й охорони психічного здоров’я. Наприклад, такі системи, 
як 988 Suicide & Crisis Lifeline, місцеві служби охорони психічного 
здоров’я, служба 911, місцеві правоохоронні органи та Child Protective 
Services (служби захисту дітей) виконуватимуть свої функції в рамках 
реагування на звернення від молодих людей за програмою Washington 
Tipline.

Щоб забезпечити створення програми зі справедливими 
результатами діяльності на всій території штату, група AGO Youth 
Program Team, спираючись на аналіз процесу прийняття рішень і 
оцінку рекомендацій, отриманих від консультативного комітету 
програми Washington Youth Safety and Well-being Tipline, дотримується 
принципів расової рівності на всіх напрямках цього проєкту. Час від 
часу на засіданнях консультативного комітету виникають дискусії 
щодо зменшення упередженості й уникнення непотрібного залучення 
правоохоронних органів. Група AGO Youth Program Team спільно 
з комітетом розробляє стратегії щодо запобігання непотрібному 
негативному впливу на вразливі категорії молоді, особливо на тих, хто 
ідентифікує себе як BIPOC.

Підхід групи AGO Youth Program Team до 
інформування про випадки травмування 
передбачає вироблення стратегій профілактики 
ненавмисних пошкоджень. Цей підхід включає 
також отримання відомостей від молодих людей, 
молодіжних програм, гарячих ліній штату й 
використання цієї інформації для прогнозування 
ситуацій, у яких молоді люди отримують 
(повторні) травми, і запобігання їм. Крім того, 
група AGO Youth Program Team і консультативний 
комітет розробляють правила та процедури, які 
спрямовуватимуть практику застосування цієї 
програми на забезпечення доступу молоді до 
потрібних їм ресурсів. 

Щоб проблеми молоді й надалі залишалися в центрі уваги, крім 
вивчення думки молодих людей шляхом опитувань, група AGO Youth 
Outreach & Engagement Team докладає значних зусиль для охоплення 
представників історично ізольованих спільнот.17 Зокрема, це 
передбачає обговорення програми з молоддю та отримання відгуків. 
Крім того, група AGO Youth Outreach & Engagement Team пропонує 
використовувати модель людиноцентричного проєктування, щоб 
отримувати від молоді рекомендації щодо створення моделі з 
розподілом повноважень, коли в програмі враховуються їхні відгуки 
про розробку й реалізацію програми.

«Програма 
Washington 
Tipline докладає 
всіх зусиль, щоб 
протидіяти расизму, 
інформувати 
про травми, 
зосереджуючи 
максимум уваги на 
проблемах молоді».
(сторінка 22)
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Діяльність групи AGO 
Youth Program Team

Група AGO Youth Program Team. Зліва направо: Monserrat Jauregui, 
Erica Chang, Clarissa Lacerda, Camille Goldy. 

Група AGO Youth Program Team розпочала створювати гарячу 
лінію Washington Tipline в серпні 2021 р. Camille Goldy, менеджер 
молодіжної програми, задає напрямок роботи та керує групою. 
Clarissa Lacerda, аналітик із молодіжної політики, скликає 
консультативний комітет Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline. Monserrat Jauregui, керівник із питань охоплення молоді, 
і Erica Chang, координатор з охоплення молоді, розвивають 
відносини зі спільнотами, зокрема з молоддю й організаціями, які 
обслуговують її, родинами, педагогами, постачальниками послуг у 
галузі психічного здоров’я та правоохоронними органами.

AGO Youth Outreach & Engagement Work
Група AGO Youth Outreach & Engagement Team проводить 
дослідження організацій, що обслуговують молодь на території 
штату, зокрема тих, які працюють із найуразливішими та 
залишеними поза увагою категоріями. Група зустрічається з 
представниками цих організацій і молоддю, щоб налагодити 
стосунки й дізнатися більше про потреби молодих людей щодо 
безпеки та благополуччя й бажані варіанти реагування на їхні 
звернення. На цей час група AGO Youth Outreach & Engagement 
Team встановила контакт із 600 організаціями та групами з 
різних секторів, від установ штату й організацій місцевого 
самоврядування до молодіжних рад і комісій, і провела зустрічі з 
представниками 260 організацій.
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Група AGO Youth Outreach & Engagement Team працює за такими 
напрямами:

•	 налагодження відносин із різноманітними групами 
населення;

•	 збирання відгуків і пропозицій від різних груп населення 
щодо розробки й виконання програми Washington Tipline;

•	 підготовка правил з урахуванням цілей законодавчих зборів 
і позицій різних груп населення;

•	 створення програми, яка б передусім відображала позиції 
молоді;

•	 вислуховування й подальше врахування точок зору 
вразливих груп молоді.

З березня 2022  р. група AGO Youth Outreach & Engagement 
Team почала зустрічатися з молодіжними радами, комісіями, 
консультативними комітетами й коаліціями, співпрацюючи з 
урядом, міськими установами та неприбутковими організаціями. 
Молодим людям ставили запитання про структури управління, 
про їхню роль у прийнятті рішень, чи отримують вони компенсації 
за свою участь, чому вони приєднуються до групи та на які кінцеві 
результати розраховують. Висновки, отримані за результатами цих 
зустрічей, дали змогу групі запропонувати план із залучення молоді 
до розробки та реалізації програми Washington Tipline, орієнтованої 
на модель людиноцентричного проєктування.

Консультативний комітет програми Washington Youth Safety and 
Well-being Tipline 
AGO за вказівкою законодавчих зборів скликає консультативний 
комітет програми Washington Youth Safety and Well-being Tipline.18 
Комітет складається з 18 членів, які представляють постачальників 
послуг медицини, охорони психічного здоров’я, органи громадської 
безпеки, правопорядку, шкільні округи, установи вищої освіти, 
служби юридичної допомоги та захисту дітей. Поточний склад 
консультативного комітету наведено в Додатку C на сторінці 13. 

Метою консультативного комітету є надання рекомендацій AGO під 
час розробки процедур оцінювання ризиків і загроз, передавання 
й подальшого ведення справ, збереження даних і забезпечення 
конфіденційності в рамках програми Washington Tipline (див. 
Додаток C). Хоча комітет і надає рекомендації AGO, він не належить 
до регуляторних органів. 

«Комітет складається з 18 членів, які 
представляють постачальників послуг медицини, 
охорони психічного здоров’я, органи громадської 
безпеки, правопорядку, шкільні округи, установи 
вищої освіти, служби юридичної допомоги та 
служби захисту дітей».
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В обов’язки консультативного комітету програми Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline входить:

•	 оцінювання звернень відповідно до рівня їх серйозності, 
терміновості й необхідної допомоги з використанням 
ефективних методик визначення пріоритетів;

•	 оцінювання ризиків під час направлення осіб, які звертаються 
до програми;

•	 оцінювання загроз для визначення обставин, які вимагають 
від програми Washington Tipline негайно сповіщати 
правоохоронні органи, установи охорони психічного 
здоров’я або інші екстрені служби, коли негайне реагування 
на звернення є виправданим;

•	 передавання звернень, адресованих школам або закладам 
вищої освіти, місцевим службам реагування на кризові 
ситуації, правоохоронним органам та іншим організаціям і 
подальший контроль;

•	 збереження даних і вимоги щодо звітування;
•	 забезпечення конфіденційності осіб, які надсилають 

звернення, і розкриття інформації, коли це необхідно для 
реагування на певні екстрені загрози життю;

•	 систематичне вивчення, аналіз даних Washington Tipline і 
звітування про них, включно (без обмежень) з даними про 
роботу програми, а також оцінювання рівності в ступені її 
реалізації в масштабах штату.

Засідання консультативного комітету проходять щомісяця, другої 
середи, з 13:00 до 14:30. Порядок денний і протоколи засідань 
доступні на вебсторінці програми Washington Tipline.19 Короткий 
огляд протоколів засідань наведено в Додатку D.
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Звіт про хід виконання програми Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline
Група AGO Youth Program Team проводить дослідження, готує проєкти 
рішень і надає консультативному комітету матеріали щодо різноманітних 
компонентів програми Washington Tipline. Члени консультативного комітету 
регулярно вносять зауваження й пропозиції, які відображають точку зору 
відповідних організацій. Матеріали, зібрані консультативним комітетом 
і групою AGO Youth Program Team із січня по листопад 2022  р., наведено 
нижче.

•	 Каталог системних ресурсів: початковий перелік систем на 
різних рівнях (місцевому, регіональному, на рівні штату), які 
можуть підтримувати або виконувати роль партнера в процедурах 
передавання звернень за програмою Washington Tipline й реагування 
на них. Група AGO Youth Program Team і консультативний комітет 
розділили ці системи на кілька категорій: охорона психічного 
здоров’я, освіта й громадська безпека.

•	 Таблиця рівнів терміновості та категорій звернень: у цій 
таблиці містяться визначення термінових, критично важливих 
звернень, некритичних та інших звернень, а також категорій, на які 
поділяються ці звернення.

•	 Запропонована схема роботи гарячої лінії: схема, яка окреслює 
кроки для реагування на звернення. На ній зазначено, які організації 
дають відповідь на звернення та строки, передбачені програмою 
Washington Tipline для передавання розгляду до цих організацій 
залежно від рівня терміновості звернення.

•	 Вказівник категорій звернення: ці документи уточнюють 
визначення для кожної категорії звернення. Ці визначення 
відповідають законодавству штату й положенням про інші служби. 
Вказівник категорій звернення допомагає співробітникам колцентру 
Washington Tipline визначати пріоритет звернень і спрямовувати 
молодих людей до відповідних служб і джерел підтримки. Цей 
вказівник – результат спільної роботи групи AGO Youth Program 
Team і консультативного комітету.

•	 Блок-схема сортування звернень за категоріями: діаграма, що 
детально описує процес реагування на звернення. На ній показано 
чотири кроки, які виконує колцентр у процесі реагування на 
звернення: 

1. Визначення категорії звернення. Персонал колцентру 
просить молоду людину максимально детально описати 
інцидент. 

2. Визначення рівня терміновості звернення. Співробітник 
колцентру ставить молодій людині додаткові запитання, 
щоб визначити рівень терміновості звернення. 

3. Передавання на розгляд. Співробітник колцентру 
зв’язується з відповідними ресурсами, спрямовує заявника 
або передає його справу до цих ресурсів. 

4. Завершення розгляду звернення. Орган, який отримав 
звернення, надає звіт за результатами розгляду справи,20 де 
описується, як було вирішено питання. 



19

Подальші кроки
Інформування постачальників і запуск програми
Згідно зі спеціальною умовою AGO зобов’язаний на конкурсній 
основі обрати постачальника послуг для розробки та запуску 
технологічного процесу, отримання звернення й процесів 
визначення пріоритетів у рамках програми. Чотирнадцятого 
лютого 2022  р. AGO надіслав потенційним постачальникам 
інформаційний запит (ІЗ), щоб отримати докладнішу інформацію 
про ринок для цього типу робіт. За інформацією, отриманою 
у відповідь на ІЗ, відповідно до процедури, розробленої 
консультативним комітетом, AGO 8 листопада 2022 р. розмістив 
заявку на пропозиції (ЗП). Навесні 2023 р. за результатами тендеру 
AGO планує визначити його потенційного переможця. 

Після запуску гарячої лінії Washington Tipline група AGO Youth 
Program Team постійно оцінюватиме, чи програма відповідає 
концепції AGO, рівним чином реалізується на території штату 
й досягає очікуваних результатів. Дані, які збираються в 
процесі реалізації цієї програми, допоможуть AGO постійно 
вдосконалювати програму та якість обслуговування молоді. 

Консультативний комітет програми Washington Youth Safety 
and Well-being Tipline 
У 2023 році консультативний комітет планує зосередити увагу на 
таких завданнях:

•	 Розробка пакету рекомендацій для організацій, які 
дають відповіді на звернення, зокрема установ охорони 
психічного здоров’я, правоохоронних органів і закладів 
освіти.

•	 Перевірка й аналіз звернень, які отримано за програмою, 
а також відповідного реагування на них.

•	 Оцінювання, наскільки рівномірно реалізується програма 
в масштабах штату.

•	 Пропонування рішень для складних питань, які 
виникають у процесі реалізації програми та реагування 
на звернення.

•	 Робота з установами й організаціями, які відповідають 
на звернення, і іншими зацікавленими сторонами задля 
забезпечення адекватного реагування на звернення.

•	 Поширення інформації про програму.
•	 Проведення досліджень і розробка рекомендацій щодо 

необхідних змін у програмі.
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Охоплення й залучення
AGO розраховує, що різноманітні групи молоді21 спільно з групою 
AGO Youth Program Team розроблятимуть процедуру для постійної 
участі молоді у створення моделей розвитку, реалізації й оцінювання 
програми. 

Група AGO Youth Program Team прагне налагодити конструктивні 
стосунки з молодими людьми, щоб вони бачили результати 
запровадження своїх рекомендацій і політики інформування. Крім 
того, у процесі навчання й участі молодь отримуватиме нові знання, 
навички та можливості, а також винагороду за свою роботу й цікавий 
досвід. Мета в тому, щоб молодь побачила в лінії Washington Tipline 
ресурс, якому можна довіряти та який можна рекомендувати друзям. 
Група AGO Youth Outreach & Engagement Team на постійній основі 
отримуватиме від молоді зауваження й пропозиції та працюватиме 
з AGO й консультативним комітетом програми Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline над впровадженням рекомендацій у 
програму.
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ДОДАТКИ
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Додаток B. Гаряча лінія: реалізація принципів протидії расизму, 
інформування про травми й особливої уваги до молоді
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Програма Washington Tipline докладає всіх зусиль для протидії расизму, 
інформування про травми, зосереджуючи максимум уваги на проблемах 
молоді. Наведені нижче визначення розроблені групою AGO Youth Program 
Team і використовуються у внутрішніх процесах прийняття рішень, а також 
інформування зацікавлених сторін про підходи до реалізації програми. 

Протидія расизму
Протидія расизму розуміється як готовність певної особи набувати 
або втрачати навички або знання, потрібні для виявлення 
проблем, загроз і установок, які пропагують расизм, і докладання 
всіх зусиль, необхідних для їх викорінення та/або виправлення 
ситуації.  Ми намагаємося виявляти будь-які прояви расизму в 
рамках нашої діяльності, адекватно реагувати на них і боротися 
з такими проявами. Ми визнаємо, що расизм і дискримінація 
глибоко вкорінені в структурах організацій, політиках і системах і 
ми повинні завжди використовувати відповідний інструментарій, 
щоб виявляти спроби закріпити ідею верховенства білої раси та 
прояви дискримінації.
Особлива увага молоді
Переорієнтація нашого мислення та погляду на світ через активне 
залучення молоді до планування, реалізації й оцінювання програми 
та зосередження уваги на проблемах молоді, залучення до їх 
вирішення родин, друзів, зацікавлених сторін та інших експертів.
Інформування про травми
Випадки травмування поділяються на індивідуальні та групові, 
а за причинами  – на зумисні та незумисні. Програма Washington 
Tipline докладає зусиль, щоб дотримуватися вимог інформування 
про травми, беручи до уваги те, що кожна людина у своєму житті 
хоча б раз стикалася з травмою, і спираючись на це знання, 
уникати повторних травм, завдаючи більшої шкоди молоді. Щоб 
забезпечити належну інформованість про травми, потрібно знати 
про довгострокові симптоми травм і допомагати молоді виявляти 
проблеми та стресові явища, пов’язані з травмою.

Додаток B. Гаряча лінія: реалізація принципів протидії расизму, 
інформування про травми й особливої уваги до молоді 
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Додаток C. Регламент консультативного комітету програми Washington 
Youth Safety and Well-being Tipline 

КОНСУЛЬТАТИВНИЙ КОМІТЕТ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ 

РЕГЛАМЕНТ

I. ПОВНОВАЖЕННЯ, МЕТА Й СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Повноваження: консультативний комітет створено відповідно до закону 
Engrossed Substitute Senate Bill 5092 (2021).

У 2021 р. сесією законодавчих зборів для Office of the Attorney General були 
виділені кошти: (1) на скликання консультативного комітету, (2) на розробку 
й виконання програми гарячої лінії на території штату. Гаряча лінія  – це 
програма для роботи зі зверненнями громадян, що стосуються ризиків 
або потенційних ризиків для безпеки й благополуччя молоді. Завдяки 
програмі молодь може дізнатися про доступні їм ресурси й розповісти про 
своє занепокоєння щодо людей, які можуть становити загрозу для себе 
або інших. Програма гарячої лінії спільно з консультативним комітетом 
докладатимуть усіх зусиль для дотримання вимог щодо інформування про 
травми, протидії расизму та врахування думки молоді.

Мета комітету:  метою консультативного комітету є надання Office of 
the Attorney General рекомендацій під час розробки процедур оцінювання 
ризиків і загроз, передавання й подальшого ведення справ, збереження 
даних і забезпечення конфіденційності в рамках програми гарячої лінії. 

Сфера діяльності: консультативний комітет надає рекомендації Office of 
the Attorney General, але не належить до регуляторних органів. В обов’язки 
консультативного комітету програми входять: 

•	 Проведення досліджень, розгляд і складання рекомендацій для 
дієвих протоколів скоординованого реагування громади на 
питання безпеки та благополуччя молоді в разі звернення на 
гарячу лінію, зокрема з таких питань:

o доступ до послуг з охорони психічного здоров’я, освіти та 
правоохоронних органів; 

o збереження даних і обмін інформацією між 
постачальниками послуг і фахівцями, які відповідають 
на звернення, з дотриманням вимог щодо недоторканості 
приватного життя;
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o порядок оцінювання ризиків і загроз для отриманих 
звернень;

o процедури передавання й подальшого ведення справ, щоб 
молодь своєчасно отримувала допомогу після звернення.

Рекомендації консультативного комітету розглядатимуться помічником 
Генерального прокурора й братимуться до уваги органом, який складає 
заявку на пропозиції, під час узгодження умов із постачальником послуг 
гарячої лінії. 

Тривалість: консультативний комітет має проводити засідання як мінімум 
один раз на місяць і надсилати попередні висновки й рекомендації 
на адресу Office of the Attorney General до червня 2022 року.  Робота 
консультативного комітету завершується 31 грудня 2023 р. Однак 
відповідно до ситуації можуть плануватися додаткові засідання, про що 
членів комітету мають попередити за місяць. За рішенням Office of the 
Attorney General консультативний комітет може продовжити свої засідання 
із січня 2023 року, повідомивши про це членам комітету до листопада 
2022 року. 

II. ЧЛЕНСТВО
Склад комітету:  консультативний комітет складається з 18 членів, які 
представляють постачальників послуг охорони психічного здоров’я, 
правоохоронні органи, шкільні округи, установи вищої освіти, служби 
юридичної допомоги та служби захисту дітей.

Ім’я та 
прізвище Приналежність

Призначено 
законодавчими 
зборами штату

Охорона здоров’я

Diana Cock-
rell

Washington State Health Care 
Authority (Управління охорони 
здоров’я штату Вашингтон)

Так

Kallie Kurtz
Washington State Department of 
Health (Міністерство охорони 
здоров’я штату Вашингтон) 

Так

Kirk 
Williamson

Benton Franklin Community Health 
Alliance Ні

Larry Wright UW Forefront Suicide Prevention 
Center Ні
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Maithri Sa-
rangam Seattle Indian Health Board Ні

Освіта
Abigail West-
brook

Washington State School Directors’ 
Association Ні

Chris 
Weedin

Washington Association of Educa-
tional Service Districts Так

Ella DeVerse
Washington Office of Superinten-
dent of Public Instruction (Офіс 
інспектора державних закладів 
освіти штату Вашингтон)

Так

Liz Pray Washington Education Association Ні
Roz 
Thompson

Association of Washington School 
Principals Ні

Sam Loftin Washington Student Achievement 
Council Так

Tanya Aggar Washington State Parent and Teacher 
Association Ні

Правоохоронні органи

Adam 
Wasserman

Washington Emergency Man-
agement Division (Управління з 
надзвичайних ситуацій штату 
Вашингтон)

Ні

Brian George
Washington State Fusion Center 
(Центр обробки інформації штату 
Вашингтон)

Ні

Carri Gordon Washington State Patrol (Патрульна 
служба штату Вашингтон) Так

Kevin Fuhr Washington Association of Sherriffs 
& Police Chiefs Ні

Громадянські права
Karen Pillar TeamChild Ні
Служби захисту дітей

Gavyn Tann
Washington State Department 
of Children, Youth, & Families 
(Міністерство в справах дітей, сім’ї 
та молоді штату Вашингтон)

Ні
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Співробітники та підрядники комітету (без права голосу)
Camille 
Goldy

Office of the Attorney General, Policy 
Division (відділ політики) Н/Д

Clarissa Lac-
erda

Office of the Attorney General, Policy 
Unit Н/Д

Erica Chang Office of the Attorney General, Policy 
Unit Н/Д

Monserrat 
Jauregui

Office of the Attorney General, Policy 
Unit Н/Д

Sahar Fathi Office of the Attorney General, Policy 
Unit Н/Д

Linda Hoage
Office of the Attorney General, 
Information Services (служба 
інформації)

Н/Д

Megan 
Osborne Maike & Associates Н/Д

Michelle 
Maike Maike & Associates Н/Д

Передбачається, що консультативний комітет використовуватиме 
досвід і знання своїх членів і представників відповідних зацікавлених 
сторін. Члени консультативного комітету безпосередньо не несуть 
відповідальності за керування проєктом, але сприятимуть його реалізації в 
зазначений нижче спосіб:

•	 Братимуть активну участь у засіданнях комітету (у віддаленому 
режимі) і обговоренні.

•	 Відкрито, з повагою та своєчасно доноситимуть інформацію та 
позицію. 

•	 Пропонуватимуть конкретну експертну думку, коли це потрібно, 
зокрема вказуватимуть на актуальні проблеми або «підводні 
камені».

•	 Представлятимуть на розсуд консультативного комітету 
раціональні пропозиції.   

•	 Розглядатимуть і оцінюватимуть ідеї неупереджено, з акцентом на 
отриманні кількох точок зору з різних боків.

•	 Передаватимуть структурам, які вони представляють, інформацію 
про діяльність консультативного комітету та збиратимуть 
інформацію від цих структур для надання її комітету. 

•	 Підтримуватимуть атмосферу співробітництва, завдяки чому 
консультативний комітет працюватиме як цілісний орган. 

•	 Намагатимуться досягти консенсусу за рахунок залучення й 
узгодження різних думок.

•	 Добросовісно братимуть участь у підготовці підсумкових 
рекомендацій, які відображають спільну мету та спільні інтереси 
консультативного комітету.



27

Участь у засіданнях осіб, які не є членами комітету:  засідання відкриті 
для всіх відвідувачів. Консультативний комітет за потреби надаватиме 
можливість висловити свою думку присутнім, які не є його членами, 
у межах відведеного часу. Такі коментарі повинні стосуватися теми 
обговорення, бути конструктивними та можуть бути обмежені в часі. Усе 
це регламентується особою, яка головує на засіданні.

III. ЗАСІДАННЯ
 
Тривалість засідань має становити 90 хвилин, засідання не повинно 
виходити за часові рамки, окреслені в порядку денному, без згоди 
більшості членів комітету, присутніх на засіданні.
Сповіщення: Office of the Attorney General надсилатиме повідомлення, у 
яких зазначено дату, час і місце проведення засідання, і складає порядок 
денний із переліком питань, які необхідно розглянути. Office of the Attorney 
General докладатиме зусиль, щоб надсилати порядок денний засідання за 
2 дні, але в будь-кому разі не пізніше, ніж за 24 години до засідання.
Процедура голосування: Office of the Attorney General сприятиме 
проведенню засідань консультативного комітету й голосуванню його 
членів за наведеним нижче механізмом:

•	 запит пропозицій щодо рекомендацій;
•	 відкрите обговорення тем, запит думок усіх членів комітету;
•	 пошук потенційних альтернатив з урахуванням фактів і питань, 

піднятих під час обговорення;
•	 надання зворотного зв’язку щодо невирішених питань, пов’язаних 

із темою обговорення, на завершальному етапі обговорення;
•	 запит підсумкових коментарів;
•	 кожному члену запропонують відкрито проголосувати за 

запропоновані рекомендації. Таємне голосування не допускається.

Дотримання етики: під час відеоконференцій члени групи мають 
дотримуватися зазначених нижче принципів. 

1. Вимикати свій мікрофон, коли виступають інші.
2. Якщо можливо, тримати камеру ввімкнутою. 
3. Використовувати функцію перейменування, зазначивши, як до 

кожного звертатись і яку організацію вони представляють на 
засіданні. 

4. По можливості усунути фонові подразники, які відволікають від 
роботи.

5. Дати можливість промовцю закінчити свою думку.
6. Використовувати функцію «Підняти руку», щоб попросити слова. 

Крім того, для підвищення продуктивності роботи дотримуйтеся 
наведених принципів соціальної взаємодії.

1. Намагайтеся розглянути питання з кількох точок зору.
2. Зберігайте гнучкість і неупередженість у думках.
3. Дослухайтеся до точки зору промовця. 
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4. Критикуйте позиції, а не людей.
5. Ставте запитання, а не лише висловлюйте незгоду. 
6. Дотримуйтесь обмежень у часі.
7. Намагайтеся досягти консенсусу, нашої спільної мети, працювати 

в спільних інтересах. 

Виклад позиції:  члени консультативного комітету за бажанням можуть 
викласти свою думку в письмовій формі. Якщо такі думки або позиції 
отримано до або під час засідання, головуючий на засіданні має довести 
їх до відома членів консультативного комітету. Головуючий зобов’язаний 
довести думки або позиції, висловлені членами під час обговорення 
відповідного питання. Однак головуючий не повинен виступати на 
підтримку або захист висловлених думок або позицій.  

Місце проведення:  засідання консультативного комітету 
проводитимуться у віртуальному форматі за допомогою 
платформи для відеоконференцій. За сприятливої епідемічної 
ситуації засідання проводитимуться за особистої присутності 
членів комітету та зазвичай проходитимуть у приміщеннях 
Генеральної прокуратури. Однак можуть обиратися й інші 
придатні для цього місця. Крім того, передбачена можливість 
участі у форматі відео- і телеконференції.

IV. ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 

На все електронне листування й інші електронні засоби комунікації з 
консультативним комітетом поширюється дія відповідних законів про 
публічну інформацію та вимоги щодо її розкриття. Щоб забезпечити 
дотримання вимог до збереження публічної інформації, усе листування 
без мітки «Тимчасовий» має копіюватись або пересилатися на адресу 
Clarissa Lacerda (clarissa.debarroslacerda@atg.wa.gov). Крім того, хоча 
консультативний комітет за своєю суттю є здебільшого дорадчим органом, 
усі його «рішення» повинні прийматися відкрито на засіданнях робочої 
групи. 

Протоколи засідань: Office of the Attorney General підготує протоколи 
засідань, де зафіксовано основні тези попереднього засідання, і надасть їх 
членам консультативного комітету. Протоколи засідання надаватимуться 
для розгляду на наступному засіданні. У протоколі засідання повинні 
міститися принаймні такі відомості:

i. дата, час і місце засідання, а також список присутніх членів 
комітету;

ii. короткий виклад питань, які обговорювались; 
iii. пропозиції та рекомендації, які надійшли.
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Додаток D. Графік засідань і звіт про роботу комітету за 2022 р.

12 січня
•	 Переглянуто історію гарячої лінії в штаті Вашингтон і 

представлено бачення програми з боку AGO. 
•	 У загальних рисах представлено регламент консультативного 

комітету гарячої лінії, у якому описано підходи до роботи 
групи, а членам комітету запропоновано надіслати зауваження 
й пропозиції на електронну пошту.

•	 Представлено Open Public Meetings Act (OPMA, Закон 
«Про відкриті громадські зібрання») і закони про публічну 
інформацію

26 січня
•	 Члени консультативного комітету схвалили регламент. 
•	 Співробітники AGO представили загальну інформацію 

про розвиток гарячих ліній у масштабах країни, зокрема 
найпопулярніші категорії звернень, процес передавання 
звернень на розгляд і отримані висновки.

•	 Department of Health (DOH) доповів комітету про розвиток 
лінії 988 у штаті Вашингтон. 

•	 Співробітники AGO представили концепцію каталогу систем 
і запропонували членам комітету вказати системи, які 
функціонують на території штату, і можуть надавати підтримку 
або стати партнером у роботі гарячої лінії. Наприкінці засідання 
було організовано обговорення в групах.

9 лютого
•	 Група AGO Youth Outreach & Engagement Team проінформувала 

консультативний комітет про свою роботу, зокрема про 
завдання, бачення й цінності. Під час презентації також 
представили стратегію AGO щодо залучення молоді до 
програми Washington Tipline. 

•	 Співробітники AGO презентували коротку довідку про членів 
комітету з підтримки каталогу систем, заповненого на засідання 
26 січня. 

•	 Комітет узяв участь у початковому розгляді й обговоренні 
запропонованої таблиці категорій звернень і рівнів терміновості 
й відповідної блок-схеми.

9 березня
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•	 Група AGO Youth Outreach & Engagement Team доповіла 
консультативному комітету про свою роботу, зокрема 
представила короткий опис соціально-орієнтованого проєкта 
(додаток E), у якому йдеться про гарячу лінію Washington Tipline, 
очікувані результати її роботи, цілі щодо охоплення населених 
пунктів, засадничі принципи, стратегії популяризації, а також 
питання, з якими звертаються місцеві організації та молоді 
люди.  

•	 Співробітники AGO представили загальну інформацію 
про порядок обробки ІЗ на гарячій лінії Washington Tipline 
і переглянули зміни до запропонованої таблиці та блок-
схеми категорій звернень і рівнів терміновості з урахуванням 
зауважень, які було внесено на засіданні 9 лютого.. 

•	 Членів комітету розділили на малі групи для «мозкового 
штурму» й документування того, як їхні колективні системи 
реагуватимуть на критичні й некритичні звернення залежно 
від сценаріїв. 

13 квітня
•	 Група AGO Youth Outreach & Engagement Team доповіла 

консультативному комітету про свою роботу й процедуру 
вибору постачальника для проведення опитувань серед молоді 
з питань, пов’язаних із гарячою лінією Washington Tipline. 

•	 Співробітники AGO доповіли комітету про процедури ІЗ для 
постачальника послуг гарячої лінії Washington Tipline. 

•	 На засіданні також заслухали короткий звіт про заходи, яких 
було вжито комітетом із березня, ключові висновки роботи 
підгрупи з розробки рівнів терміновості звернень і подальші 
кроки.

11 травня
•	 Група AGO Youth Outreach & Engagement Team доповіла 

консультативному комітету про свою роботу, зокрема 
представила інформацію про опитування молоді щодо 
молодіжних консультативних комітетів, комісій і рад, а також 
відповідні дослідження.     

•	 Співробітники AGO представили короткий звіт про зміни в 
таблиці категорій звернень і рівнів терміновості з урахуванням 
зауважень, внесених на засіданні від 13 квітні. 

•	 Комітет узяв участь в обговоренні щодо вказівника та блок-
схеми категорій звернень.
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8 червня
•	 Група AGO Youth Outreach & Engagement Team проінформувала 

консультативний комітет про свою роботу й представила 
альтернативні підході до залучення молоді. Було представлено 
концепцію людиноцентричного проєктування для залучення 
молоді й роз’яснено, як група планує використовувати цю 
модель для збирання зауважень і пропозицій від молоді щодо 
розробки й реалізації програми Washington Tipline.  

•	 Співробітники AGO коротко зупинилися на змінах у 
вказівнику категорій звернень, переглянули процедуру роботи 
зі зверненнями, яка обговорювалася на засіданні 11 травня, 
і підбили загальні підсумки розробки цієї процедури на 
поточний момент. 

•	 Члени комітету провели Zoom-опитування, яке дало AGO 
розуміння того, що повинно міститись у формі звернення,22 
і обмінялися своїми думками щодо звіту за результатами 
розгляду звернення.

13 липня
•	 Група AGO Youth Outreach & Engagement Team доповіла 

консультативному комітету про свою роботу, зокрема про 
перше опитування молоді й зусилля щодо охоплення молоді, 
місцевих громад та інших зацікавлених сторін. 

•	 Співробітники AGO в загальних рисах розглянули матеріали 
й питання, які обговорювалися на засідання 8 червня, зокрема 
запропоновану процедуру роботи зі зверненнями, блок-
схему звернень, результати опитування й обговорення форми 
звернення, звіт за результатами розгляду та запитання для 
оцінювання рівня серйозності.23

•	 Члени комітету провели опитування щодо варіантів 
передавання звернень, щоб визначити рекомендовані органи 
першої, другої та (за потреби) третьої черги для передавання 
кожної з категорій звернень. 

10 серпня
•	 Група AGO Youth Outreach & Engagement Team доповіла 

консультативному комітету про свою роботу, зокрема про 
перше опитування молоді (яке розпочалось у липні). 

•	 Співробітники AGO доповіли комітету про хід розробки ЗП 
для постачальників. 

•	 На засіданні повернулися до обговорення питань, порушених 
на засіданні 13 липня, представили результати опитування 
щодо варіантів передавання звернень і провели перше слухання 
з питань можливості навчання для колцентру гарячої лінії 
Washington Tipline.  
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14 вересня
•	 Вересневе засідання було скасовано. Група AGO Youth 

Program Team провела індивідуальні зустрічі з членами 
консультативного комітету, щоб обговорити рекомендації 
щодо навчання й ресурси для колцентру. 

12 жовтня
•	 Агенція Vida Agency (Vida) представила результати опитувань 

молоді. 
•	 Співробітники AGO представили звіт про роботу 

консультативного комітету гарячої лінії, у якому викладено 
порядок і результати роботи комітету в період із січня до 
серпня 2022  року. Цей звіт було підготовлено підрядником, 
компанією Maike & Associates, LLC. Презентація містила 
коротку інформацію про заходи, яких вжито комітетом для 
розробки концепції гарячої лінії, крім того, у ній було окреслено 
питання, проблеми й обговорення, що відбувалися під час 
роботи комітету з січня.

•	 Крім того, співробітники AGO доповіли комітету про хід 
розробки ЗП для постачальників. 

9 листопада
•	 Група AGO Youth Outreach & Engagement Team проінформувала 

комітет про свою роботу, зокрема про кількість організацій, 
з якими вона контактувала за останні 12 місяців, де вони 
розташовані та в яких регіонах виникли проблеми з 
налагодженням контакту.  

•	 Співробітники AGO підбили підсумки обговорень, проведених 
у вересні щодо потреб у навчанні для колцентру. У презентації 
наведено типи навчання, запропоновані членами комітету та 
іншими зацікавленими сторонами, а також інші навички й 
знання, які повинні мати особи, що прийматимуть звернення 
від молоді.

•	 На засіданні також обговорювалися питання щодо збирання 
даних, оцінювання й критерії успішної реалізації цієї програми. 
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Додаток E. Короткий опис соціально-орієнтованого проєкта гарячої 
лінії

Вступ
Після публікації звіту24 за 2020  рік, який складено робочою групою з 
підготовки звітів про безпеку й благополуччя молоді на території штату 
й узгоджено з бюджетом,25 на Office of the Attorney General  покладається 
обов’язок розробити цілодобову гарячу лінію штату з питань безпеки й 
благополуччя молоді. Молодим людям (у віці від 0 до 25 років), які звернуться 
на гарячу лінію Washington State Tipline, надаватимуться відповідні 
ресурси. Крім того, встановлюватиметься пріоритет для належних заходів 
реагування в межах штату. Офіс AGO на конкурсній основі укладатиме 
контракт із постачальником. Визначений постачальник під наглядом AGO 
забезпечуватиме роботу гарячої лінії Washington Tipline. 

Очікувані результати
Ми розраховуємо, що гаряча лінія Washington Tipline забезпечить 
можливості для інформування про проблеми, пов’язані з безпекою 
та благополуччям, щоб запобігти трагедіям і насильству. Зокрема, ми 
очікуємо, що лінія:
•	 цілодобово й без вихідних отримуватиме звернення, пов’язані з 

(потенційними) ризиками для безпеки й благополуччя молоді та 
реагуватиме на них; 

•	 залишатиметься доступною для звернень від молоді за допомогою 
додатка, текстових повідомлень, вебформи або телефонних дзвінків;

•	 призначатиметься для повідомлення про власну безпеку й 
благополуччя, а також безпеку й благополуччя інших людей, які 
піддаються ризику заподіяти шкоду собі або іншим;

•	 неухильно дотримуватиметься вимог щодо інформування про травми, 
протидії расизму та особливої уваги проблемам молоді.

Завдання програми щодо розширення охоплення різних груп населення
•	 Налагодження стосунків.
•	 Збирання відгуків і пропозицій від різних груп населення щодо 

розробки й виконання програми Washington Tipline.
•	 Підготовка правил, узгоджених із цілями законодавчих зборів і 

точкою зору відповідних груп населення.
•	 Створення програми, яка б передусім відображала позиції молоді.
•	 Врахування думки й уважне ставлення до постраждалих, вразливих 

груп, а також спільнот, які належать до категорії Black, Indigenous 
and People of Color (BIPOC).

Засадничі принципи й стратегічні завдання нашого процесу
•	 Сприяння членам спільноти у висловленні їхніх потреб, проблем, 

питань і пропозицій.
•	 Використання досвіду й компетенцій соціальних груп, які частіше 

за інші зазнають дискримінації, зокрема тих, що належать до 
категорії BIPOC, а також людей з обмеженими можливостями й 
тих, хто потребує корекції психічного здоров’я.

•	 Залучення до обговорення результатів роботи й підтримка зв’язків 
зі спільнотами.
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Теми зауважень і пропозицій (список не повний)
1) Стратегії взаємодії гарячої лінії Washington Tipline з уразливими й 

маргіналізованими категоріями молоді.
2) Стратегії створення, збереження й продовження взаємостосунків 

із тими, хто належить до категорії недостатньо представлених і/або 
історично ізольованих спільнот.

3) Однакове розуміння таких понять, як: «безпека», «безпечний простір», 
«шкода», «самопошкодження», «загроза», «ризик» і «безпосереднє 
передавання».

4) Стратегії для навчання зацікавлених сторін із питань рівності, 
упередженості й протидії расизму.

Навідні запитання (неповний список)
Ми перебуваємо на початкових етапах розробки програми Washington 
Tipline й хотіли б дізнатися вашу думку:
1) Що наразі найважливіше для вашої роботи й вашої організації?
2) Ви підтримували зв’язок з іншими організаціями або спільнотами під 

час пандемії?
3) Чи ваша організація пропонує послуги іншими мовами або перекладає 

документи на інші мови?
4) Які власні цілі у вас є щодо політики гарячих ліній? Які проблеми ви 

вбачаєте в процесі розробки, кінцевих результатах і наслідках цієї 
політики?

5) Як політика гарячих ліній може зробити життя в суспільстві 
безпечнішим, особливо для молоді?

6) Яким чином наша політика допомагає подолати проблеми расизму та 
сприяє рівності, інклюзивності, безпеці та охороні психічного здоров’я?

7) З ким ще з ваших знайомих нам варто поспілкуватися?

Врахування думки спільноти
Як ми плануємо надалі використовувати ваші зауваження й пропозиції:

•	 отримати зворотний зв’язок щодо мови для категорій звернень 
і рівнів їх терміновості;

•	 надіслати зауваження й пропозиції до консультативного 
комітету;

•	 розробити пакет рекомендацій на базі отриманих від молоді 
даних з урахуванням їхніх пропозицій щодо реагування на 
звернення, принципів протидії расизму, інформування про 
травми й просвітництва молоді;

•	 доносити зауваження й пропозиції до систем антикризового 
реагування в справах молоді;

•	 збирати дані щодо звернень і реагування на них, щоб 
забезпечити постійне вдосконалення;

•	 проводити повторні обговорення із зацікавленими сторонами 
й партнерами для постійного вдосконалення. 
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Примітки та пояснення

1. Washington State Department of Health (2022). COVID-19 Behavioral Health 
Support Guidance for Children, Youth, and Teens in Crisis [пресреліз]. https://
doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuidanc-
eYouthInCrisis.pdf 
2. У тексті цього звіту програма називається Washington Youth Safe-
ty and Well-being Tipline. Однак це не остаточна назва програми, вона 
змінюватиметься відповідно до зауважень і пропозицій молоді.
3. Офіс Генерального прокурора штату Вашингтон Bob Ferguson (липень 
2021 р.). Робоча група Youth Safety and Well-being Statewide Reporting 
Tool Work Group. https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploaded-
files/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf 
4. ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal bienni-
um operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/
Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
5. Дорожня карта — це наочне представлення процедури звернення 
молодої людини на гарячу лінію й отримання необхідних послуг. Вона 
визначає, коли молоді люди можуть скористатися програмою, яким чином 
вони звертатимуться до неї, з ким вони б хотіли спілкуватись і на який 
результат можуть розраховувати.
6. 82 % учасників опитування погодилися з наведеним нижче визначенням 
поняття «безпека й благополуччя»: Поєднання безпеки та благополуччя – 
це загальне відчуття захищеності й задоволення власним життям. Це 
поняття включає широкий спектр різних відчуттів і уявлень про світ, те 
як ви вписуєтесь у нього (наприклад, відчуття безпеки та щастя), а також 
соціальні атрибути (наприклад, задоволення своїх базових потреб).
7. За визначенням асоціації Association of State and Territorial Health Offi-
cials, «негативний дитячий досвід (НДД) — це побутові травми (наприклад, 
фізичне чи сексуальне насильство, уживання опікуном психоактивних 
речовин або наявність у нього психічних розладів) і несприятлива 
обстановка за місцем проживання (наприклад, дискримінація в стосунках 
між людьми, випадки насильства в громаді), з якими стикається особа 
молодша 18 років». Див. https://www.astho.org/globalassets/report/policy-con-
siderations-for-preventing-aces.pdf 
8. Healthy Youth Survey and Youth Suicide Facts (без дати). Washington State 
Department of Health. https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-vi-
olence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-
faqs 
9. Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
(Адміністрування послуг із подолання залежності від психоактивних 
речовин) (без дати). Double Jeopardy: COVID-19 and Behavioral Health 
Disparities for Black and Latino Communities in the U.S. https://www.samhsa.
gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-com-
munities.pdf 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuidanceYouthInCrisis.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuidanceYouthInCrisis.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuidanceYouthInCrisis.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://www.astho.org/globalassets/report/policy-considerations-for-preventing-aces.pdf
https://www.astho.org/globalassets/report/policy-considerations-for-preventing-aces.pdf
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-faqs
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-faqs
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-faqs
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-communities.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-communities.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-communities.pdf
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10. Ford, D. C., Ports, K. A., & Guinn, A. S. (2018). Поширеність негативного 
дитячого досвіду за даними системи моніторингу факторів поведінкового 
ризику у 2011–2014 рр. у 23 штатах. JAMA Pediatrics, 172(11), 1038. https://
doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.2537 
11. 14 % ідентифікували себе як бісексуали, 10 % віднесли себе до геїв або 
лесбійок, 7 % – до представників інших видів сексуальної орієнтації, ще 
3 % – до категорії «квірів».
12. Office of the Superintendent of Public Instruction (Офіс інспектора 
державних закладів освіти), Міністерство охорони здоров’я та Управління 
охорони здоров’я. (2022). Дослідження здоров’я молоді за 2021 р. [Пакет 
даних]. https://www.askhys.net/FactSheets
13. Абревіатура POC розшифровується як Person of Color (особа з іншим 
кольором шкіри).
14. Акронім LGBTQ+ розшифровується як Lesbian, Gay, Bisexual і Trans-
gender (лесбійки, геї, бісексуали та трансгендери). 
15. Людиноцентричне проєктування — це теоретична модель, яка дає 
змогу зробити системи й процеси зручнішими й кориснішими. Ця модель 
орієнтована на користувачів, їхні потреби й вимоги, розуміння спільноти 
та середовища, до яких вони належать, і створення можливостей для 
усунення перешкод.
16. Докладнішу інформацію див. у наведених нижче звітах.

•	 Safe2Tell Colorado: https://coag.gov/app/uploads/2021/12/Safe2Tell_
Annual_Report_2020-2021.pdf 

•	 Safe Schools Maryland: https://schoolsafety.maryland.gov/Documents/
Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20Report-2021.pdf 

•	 OK2SAY Michigan: https://www.michigan.gov/documents/ok-
2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf 

•	 Safe2Say Something Pennsylvania: https://www.safe2saypa.org/
wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Report-FINAL.pdf 

•	 SafeUT Utah: https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/
documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20
Optimized.pdf 

•	 Safe2Tell Wyoming: https://www.safe2tellwy.org/_files/ug-
d/91152c_37d1ee65236c44d29d28b8f421b5e6ac.pdf 

•	 Safe Oregon: https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/up-
loads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf 

•	 SafeVoice Nevada: https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/
REL/Document/16089 

17. Виявлені категорії молоді: BIPOC, люди з обмеженими можливостями, 
колишні в’язні (особи, які взаємодіяли із системою правосуддя), учасники 
патронажних програм, безхатченки, іммігранти, люди з обмеженим 
знанням англійської мови, LGBTQIA2S+, малозабезпечені, військові, 
нейродивергенти, біженці, (шукачі притулку), сільські жителі, міські й 
сільські поселення корінних народів, племена, визнані на федеральному 
рівні та неповнолітні батьки.
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