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Коротко про нас

ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей» працює в Україні з 1997 
року і є однією із професійних громадських організацій, яка працює в сфері 
громадського здоров’я. Організація широко відома на теренах України 
досвідом ефективного управління комплексними проектами по сприянню 
покращення громадського здоров’я. 

За 11 років своєї діяльності Фонд реалізував понад 46 міжнародних 
проектів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем, покращення 
умов життя дітей, поліпшення якості соціальних послуг дітям та сім'ям 
шляхом впровадження ефективних, науково - обґрунтованих технологій і 
підвищення потенціалу громадянського суспільства. В своїй діяльності Фонд 
завжди враховує принципи та пріоритетні напрями сприяння покращенню 
здоров’я. Фонд є однією з перших громадських організацій, що виступила 
партнером державних структур у підготовці фахівців, які працюють з дітьми, 
зокрема соціальних працівників і соціальних педагогів. Спеціалістами фонду 
підготовлено більш ніж 100 публікацій, серед яких - навчальні посібники, 
методичні матеріали, тренінгові модулі, розроблено та впроваджено 
програми для 11 курсів підвищення кваліфікації практиків соціальної сфери.  

 Напрацьовані Фондом інноваційні соціальні та освітні технології 
знайшли своє активне використання в діяльності державних та громадських 
організацій.  

 Нині Український фонд "Благополуччя дітей" - це потужна команда 
фахівців і успішний досвід реалізації великих проектів в сфері громадського 
здоров’я. У команді Фонду - 4 доктора наук та 15 кандидатів наук. 
Виконавчим директором Фонду є Ірина Дмитрівна Звєрєва, доктор 
педагогічних наук, професор. 

 Енергійна і цілеспрямована робота, професіоналізм є візитною 
карточкою Українського фонду» Благополуччя дітей». 



Вступне слово

Шановні колеги! 
Пропонуємо вашій увазі звіт про діяльність Українського фонду
«Благополуччя дітей» з липня 2006 по січень 2008 року.  

Цей тривалий період для нашої організації став періодом значного
організаційного та програмного розвитку, становлення та розбудови наших 
регіональних осередків, розширення мережі партнерів. На сьогодні ми 
ствердились як всеукраїнська організація, яка має 17 регіональних осередків, 
4 з яких юридично зареєстровані.  

Ключовою подією для фонду стала розробка стратегічного плану 
діяльності на 2007-2010 рр. В цьому плані визначено пріоритетні напрями 
діяльності не лише в програмному, а й організаційному розвитку Фонду. Ми 
переконані, що якісні та сталі перетворення заради благополуччя дітей 
можуть бути втілені лише організацією з якісним менеджментом, ефективною 
системою залучення коштів, раціональною організацією діяльності та 
прозорим процесом прийняття рішень. 

Підсумовуючи роботу Фонду за 2007-й рік ми хотіли б висловити щиру 
подяку всім своїм українським та іноземним партнерам, друзям, колегам, 
благодійникам, всім тим, хто продемонстрував свою надійність, допомогу та 
відданість спільній справі. 

Майже десять років минуло з тієї пори, коли в Україні вперше виникла ідея 
створення Фонду… Вже в наступному році ми будемо святкувати 10-ліття 
його створення. І тому, користуючись нагодою, хочу привітати усіх, хто 
причетний до його діяльності із ювілеєм, та подякувати за співпрацю, 
ентузіазм та наполегливість у діяльності заради благополуччя дітей в Україні.    

З повагою та щирою вдячністю, 
Віктор Лях 
Виконавчий директор Фонду 



„СОЦІАЛЬНА РОБОТА: УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ДОСВІДУ МОДЕЛЕЙ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ У ГРОМАДІ” 

Проект здійснюється за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та 
співробітництва (SDC) 

Партнери проекту:  Державна соціальна служба у справах сім‘ї, дітей та 
молоді; Бахчисарайська районна державна адміністрація (АР Крим); 
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради; Рожищенська районна 
державна адміністрація (Волинська область) 

Мета проекту:  оцінити, узагальнити та поширити технології й моделі 
соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями в громаді серед 
представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
практиків соціальної сфери 

Географія проекту: Волинська, Івано-Франківська області та АР Крим

Протягом звітного періоду 
Проведено: 
 дослідження, у ході якого проведено 1500 напівструктурованих

інтерв’ю та 4 фокус-групи учасниками попереднього етапу проекту, та
визначено вплив навчання фахівців соціальної сфери на покращення
якості соціальних послуг для дітей, сімей і молоді в громадах;

 1 національний семінар з питань соціального планування;
 навчання з питань соціального планування для 124 представників трьох

пілотних громад (місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, державних та неурядових організацій, що надають
соціальні послуги в місцевих громадах;

 конкурси соціальних проектів серед неурядових організацій трьох
пілотних громад, в результаті яких було впроваджено шість проектів в
інтересах дітей та молоді.

 8 семінарів-тренінгів для керівників та консультантів ресурсних/
консультаційних центрів і моделей надання соціальних послуг з питань
організаційного менеджменту;

Реалізовано 6 проектів в інтересах дітей та молоді у 3 пілотних громадах 

Узагальнено та описано досвід навчання та підтримки практиків соціальної 
сфери, моделей соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями в 
громадах, розроблених та впроваджених в рамках попереднього етапу 
проекту 

Визначено стратегії самостійної роботи проектних майданчиків (ресурсних 
та консультаційних центрів, мобільно-консультаційних груп, моделей 
соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями), створених на 
попередньому етапі проекту.  



„СОЦІАЛЬНА РОБОТА: УЗАГАЛЬНЕННЯ 
ДОСВІДУ МОДЕЛЕЙ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ У ГРОМАДІ” 

Створено Наглядову раду проекту, до складу якої входять представники 
Міністерства праці та соціальних відносин, Міністерства у справах сім‘ї, 
молоді і спорту, Державної соціальної служби у справах сім‘ї, дітей та 
молоді, громадських організацій. 

Опубліковано 11 статей, що висвітлювали діяльність проекту. 

Розроблено методичні рекомендації щодо організації соціального 
планування на місцевому рівні. 

Відгуки учасників: 

«…Поняла необходимость активизации членов общества, не 
перекладывать решение всех социальных проблем на власти» 

Бессмертна О., м. Бахчисарай

        «Навчилась визначати проблеми, її причини, шляхи та способи 
усунення, навчилась створювати ініціативну групу» 

Кобзар Н., м. Рожище 

«Він актуальний, вчасний і неочікувано цікавий! Я багато думала, 
сперечалася із власними стереотипами і побоюваннями, прийняла рішення 
– спробувати!» 

Радчук Г., м. Тернопіль 

Історії успіху проекту:  
Передано права на публікацію методичних матеріалів до тренінгу 
„Усвідомлене батьківство як умова  повноцінного розвитку  дитини  та 
підвищення виховного потенціалу громади”  Державній соціальній службі 
для сім’ї, дітей та молоді за її запитом 

Проведено 2 семінари „Технології активізації громади” (березень 2007 року) 
тренерами проекту за запитами Представництва благодійної організації 
«Кожній дитині» в Україні та Представництва благодійної організації „Надія і 
житло для дітей” в Україні.



„ПОКРАЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ‘Я 
ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
МІСЦЕВИХ ГРОМАД”

Здійснюється за фінансової підтримки Представництва Європейської 
Комісії в Україні 

Партнери проекту:  Державна соціальна служба у справах сім‘ї, дітей та 
молоді, Британські організації Growndwork, Bury та Primary Care Trust, 
Бердичівський міськвиконком (Житомирська область), Криворізький міський 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Дніпропетровська 
область), Криворізьке міське управління освіти, Сарненська міська рада 
(Рівненська область). 

Тривалість проекту: квітень 2006 р. – квітень 2008 р. 

Мета проекту: забезпечити можливість посилити контроль над власним 
здоров’ям шляхом розвитку потенціалу місцевих громад. 

Географія проекту: Дніпропетровська область, Житомирська область, 
Рівненська область 

Протягом звітного періоду: 
Створено: 
 три центри громадського здоров’я, які функціонують на локальному

рівні та здійснюють просвітницьку діяльність з питань громадського
здоров’я;

 три мультидисциплінарні команди спеціалістів, які працюють у сфері 
покращення та популяризації громадського здоров'я на локальному
рівні;

 шість ініціативних груп на базі центрів громадського здоров'я, які 
ініціюють та проводять просвітницькі заходи на базі різних закладів
громад;

 три координаційні ради (по одній в кожній пілотній громаді) з метою
узгодження дій між державними та неурядовими організаціями, мас-
медіа, залучення та використання ресурсів громади у сфері 
громадського здоров'я.

Проведено: 
 5 національних семінарів з питань сучасних підходів до покращення

громадського здоров’я, розвитку профілактичних програм та послуг у
сфері громадського здоров’я, проведення політики на рівні місцевих
громад, яка сприяє охороні здоров’я та профілактиці захворювань, 
створення середовища, сприятливого для підтримання та покращення
здоров’я, зміцнення потенціалу громади.



„ПОКРАЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ‘Я 
ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
МІСЦЕВИХ ГРОМАД”

 4 тренінги для тренерів для представників центрів громадського
здоров’я та мультидисциплінарних команд;

 оцінку потреб пілотних громад та визначені основні проблеми у сфері 
громадського здоров’я;

 32 локальних семінари, в яких прийняли участь 629 представників
місцевих громад;

 4 соціальних рекламно-інформаційні кампаній з питань громадського
здоров’я: «Здорове літо   нашим дітям», «Що вживаємо – те й маємо», 

 «Разом до здоров’я», «Успішним бути легко». семінар для
представників виконавчої влади, в якому взяли участь 26 представників
місцевих громад;

 124 відео лекторії з питань громадського здоров’я для різних цільових 
груп;

 230 консультацій на базі центрів громадського здоров’я; 

Опубліковано 22 статті та вийшло в ефір 23 радіо та відеоматеріали, які 
висвітлювали діяльність проекту; 

Розроблено: 
 програму підготовки членів мультидисциплінарних команд до

просвітницької роботи щодо покращення громадського здоров’я в
умовах територіальних громад;

 5 тренінгових модулів для фахівців, які працюють у сфері покращення та 
популяризації громадського здоров'я;

 2 програми навчання для батьків з питань розвитку дитини у ранньому 
віці та відповідального батьківства;

 тренінгова програма для дітей з питань формування відповідального
ставлення до здоров’я;

 навчальний посібник з питань сприяння громадському здоров’ю у
місцевих громадах;

Впроваджено нові соціальні послуги на базі центрів громадського здоров'я: 
 курси для батьків з питань усвідомленого батьківства, 
 курси для підлітків з питань формування відповідального ставлення до

власного здоров’я,
 відеолекторії з питань сприяння громадському здоров’ю;



„ПОКРАЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ‘Я 
ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
МІСЦЕВИХ ГРОМАД”

Історія успіху проекту:  
В м. Бердичів було вперше проведено фандрайзингову кампанію

«Здорове літо нашим дітям», завдяки якій силами громади було 
налагоджено роботу 7 мобільних ігрових майданчиків для дітей. 

 Проект у м. Бердичів  сприяв тому, що тема громадського здоров’я 
викликала зацікавленість з боку представників засобів масової інформації та
вони стали активніше висвітлювати питання та проблеми, пов’язані зі 
здоров’ям громади міста. 

Відгуки учасників: 
«Дуже сподобались фільми: змістовні, матеріал актуальний, поданий 

компактно, цікаво. Інформація дає можливість краще зрозуміти свою 
дитину»  

Ратушная О. (Кривий Ріг) 

«Проведення  таких  семінарів  дає  можливість перейняти  досвід  
інших, навчитись  правильно виховувати дитину, враховуючи поради 
фахівців»  

Дідик Ольга (Кривий Ріг) 

«Отримана інформація та практична робота допомогла мені самостійно 
та без помилок скласти ігрову програму. Я впевнена, що це допоможе мені 
більш змістовно організувати роботу з дітьми в літньому оздоровчому 
таборі та в подальшій роботі»  

Громова О. (Кривий Ріг) 

 «Не було таких подібних семінарів і з досвіду своєї роботи, я рахую що 
він дав нам дуже багато. Всю цю інформацію потрібно доносити до вагітних 
жінок, тому що задача жінки народити здорову дитину а наша задача  - 
допомогти їй в цьому.»  

Безкровна Олена (Бердичів) 

 «Знання, отримані на курсах, відкрили нові шляхи для подолання 
певних ситуацій у виховному процесі, які до цього на думку мені не 
приходили ».  

Чиборовська Світлана (Бердичів)



„РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІКЛУВАННЯ 
ПРО ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ 
ІНСТИТУТУ ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ”

Проект здійснюється за підтримки Програми МАТРА Міністерства 
закордонних справ Королівства Нідерландів  

Партнери: Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту, Державна 
соціальна служба для сім’ї, дітей і молоді, Міністерство освіти і науки, 
Кіровоградська обласна державна адміністрація, Черкаська обласна 
державна адміністрація, Виконавчий комітет Канівської міської ради, 
Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради,  організація «Stichting Op
Kleine Schaal» (Нідерланди) 

Тривалість проекту: 2003-2007 р.  

Географія: Черкаська (м. Канів) та Кіровоградська області (м. Кіровоград)  

Мета: Гарантувати дотримання основних прав дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, шляхом реорганізації державної 
системи інтернатних закладів у сімейні та наближені до сімейних форми
опіки.  

Цільові групи: 30 дітей і підлітків, які в рамках проекту будуть розміщені в 
закладах нового типу і зможуть інтегруватися в громаду; представники 
органів влади та місцевого самоврядування; вчителі, вихователі, соціальні 
педагоги інтернатних закладів; представники різних місцевих громадських 
установ: соціальні служби для молоді, позашкільні заклади, молодіжні клуби
й центри, медичні заклади тощо; представники ЗМІ; представники 
громадських організацій що працюють в інтересах дітей.  
За звітній період  
Проведено 
 всеукраїнське соціологічне дослідження «Реформування системи

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» (у проведенні дослідження прийняло участь 2230 осіб, 
включаючи групу експертів). За результатами дослідження
опубліковано звіт.

 заключний семінар з оцінки ефективності програми для тренерів, які 
працюють за програмою ПРАЙД;

 заключну конференцію «РОЗВИТОК  СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ В
УКРАЇНІ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ»  (24 січня 2007 р.) за результатами
проекту. Спеціальними гостями конференції були пан Рон Коллер, 
Посол Королівства Нідерландів в Україні; Світлана Толстоухова, 
заступник Міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту; Роб Ван
Паже, директор організації Stichting Op Kleine Schaal (Нідерланди); 
Людмила Волинець, директор Державного департаменту з усиновлення
та захисту прав дитини; Галина Лактіонова, заступник директора
Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді.  



„РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІКЛУВАННЯ 
ПРО ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ 
РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ”

Під час конференції було презентовано:  
 досвід реалізації проекту “Реформування системи піклування про дітей

в Україні шляхом розвитку інституту прийомних дітей”
 програму підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-

вихователі;
 результати дослідження щодо перспектив реформування системи

закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;  
 перші кроки на шляху трансформації шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківської опіки у сімейні форми виховання.  

Підготовано та видано: 
 «Літопис мого життя» – книга для дітей віком від 0 до 18 років, які 

виховуються поза рідною домівкою;
 Посібник тренера «Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-

вихователі», який є адаптованим українським виданням програми
ПРАЙД (PRIDE – Parent Resource for Information, Development and
Education), що означає «Ресурси батьків для інформації, розвитку та
освіти». Це була програма для підготовки батьків для дітей-сиріт, а
також тих дітей, чий соціальний статус обумовлював необхідність
пошуку нової, не рідної, сім’ї на короткий чи тривалий період;  

 «Книгу для батьків»: посібник до тренінгового курсу на допомогу
майбутнім прийомним батькам і з метою закріплення та розширення
знань з тренінгового курсу „Підготовка кандидатів у прийомні батьки та
батьки-вихователі”;

 Навчально-методичний комплекс «Створення та соціальний супровід
прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу»;   

Забезпечено:  
- функціонування веб-сторінки “Абетка прийомного виховання”

www.fostercare.org.ua/ 

Історія успіху:  
Протягом чотирьох років реалізації проекту було апробовано та адаптовано 
унікальну програму підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-
вихователі, яка підтвердила свою ефективність у більш ніж 12 країнах світу. В 
рамках проекту програма ПРАЙД довела свою ефективність в Україні, і як 
результат - 25 липня 2007 року Міністерство затвердило Наказ «Про 
затвердження українських версій програми ПРАЙД «Підготовка кандидатів у
прийомні батьки та батьки-вихователі» та «Підготовка соціальних 
працівників до створення та супроводження сімейних форм виховання», що 
забезпечив легітимність програми ПРАЙД на державному рівні та став 
підґрунтям для її використання для підготовки батьків після закінчення 
проекту.



„РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІКЛУВАННЯ 
ПРО ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ШЛЯХОМ 
РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ”

Відгуки учасників:  

 «Участь у проекті для мене – це велике задоволення працювати у 
згуртованій команді однодумців: ініціативних, творчих, високопрофесійних і 
глибоко відданих обраній справі людей. Дуже приємно усвідомлювати, що, 
працюючи в проекті, приношу користь знедоленим дітям Криму. Можу 
пишатися тим, що й моя праця вкладена в таку глобальну програму 
«Реформування державної системи опіки в Україні».  

Любов Іванівна Гур’єва 

«Участь у проекті для мене – це кардинально новий погляд на 
реформування системи розміщення дітей, що залишилися без піклування 
батьків. Завдяки участі в даному проекті я зустрілася з людьми, які реально 
намагаються допомогти дітям цієї категорії знайти сім’ю.  Можливість 
передати свої знання майбутнім батькам, і разом з ними відкривати для себе 
нове при кожній зустрічі».  

Курова О.В. 

«Участь у проекті для мене – це  можливість самовдосконалення, 
самовираження, допомоги тим, хто бідує, знаходження нових друзів і 
однодумців; відчуття того, що живеш недаремно...».  

Шелакова А.М. 

«Участь у проекті для мене – це подяка за Вашу мудрість і професіоналізм, 
за можливість спілкування з іншими сім’ями, за цінну теоретичну базу з 
предметів семінару, повчальні кроки і виважену стратегію щодо 
практичного застосування знань. А головне, величезне спасибі за любов до 
дітей і родин». 
«Участь у проекті для  мене – це щира вдячність Фонду за неоціненну 
діяльність, тренерам за їхню увагу, професіоналізм і сердечне, терпляче 
ставлення до всіх».  

Сім’я Малашків. 

«Участь у проекті для  мене – це приємні зустрічі однодумців, партнерів 
у спільній справі, відкриття нових обріїв, знань. Результат перевершив 
очікування!»   

Сім’я Малькових.



"ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ 
ПРАЙД ЩОДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ 
СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ 
ТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ"

Проект здійснюється за підтримки Міжобласного благодійного фонду
“Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону”. 

Партнери проекту: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, 
ІваноФранківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді, Служба у справах неповнолітніх  Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, Служба у справах неповнолітніх  Рівненської обласної 
державної адміністрації. 

Тривалість проекту липень 2007 р. – травень 2008 р. 

Мета проекту : Розробка та втілення в Рівненській та Івано-Франківській 
областях системи підготовки спеціалістів із сімейних форм виховання. 

Основними завдання ми проекту є: 
 створення тренерської команди для навчання кандидатів у прийомні

батьки та батьки – вихователі
 підготовка двох груп кандидатів у прийомні батьки та батьки -

вихователі в Рівненській та Івано-Франківській  областях.
 підготовка спеціалістів, що будуть здійснювати соціальне

супроводження новостворених прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу

Протягом звітного періоду: 
Підписано меморандум про співпрацю між Міністерством України у справах 
сім’ї, молоді та спорту та Українським фондом «Благополуччя дітей» -  18 
липня 2007 року. 

Проведено довготривалий тренінг для тренерів «Підготовка кандидатів у 
прийомні батьки та батьки - вихователі» для спеціалістів центрів соціальних 
служб для дітей, сімей та молоді  та служб у справах дітей. Тренінг для 
тренерів  побудований за системою learning by doing: тренери навчаються 
протягом 4 семінарів, а в період між навчанням  команди в регіонах 
проводять апробацію сесій, навчаючи кандидатів у  прийомні батьки та 
батьки-вихователі. За результатами тренінгу учасники отримали свідоцтва 
про під підвищення кваліфікації в Академії праці і соціальних відносин . 

Розпочато: Підготовку групи  315 кандидатів у прийомні батьки та батьки-
вихователі в Іванофранківській області. 



"ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ 
ПРАЙД ЩОДО ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ 
СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ТА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ"

Історія успіху:  

25 липня 2007 року Міністерство затвердило Наказ «Про затвердження 
українських версій програми ПРАЙД «Підготовка кандидатів у прийомні 
батьки та батьки – вихователі» та «Підготовка соціальних працівників до 
створення та супроводження сімейних форм виховання», що забезпечив 
легітимність програми ПРАЙД на державному рівні та став підґрунтям для її 
використання для підготовки батьків після закінчення проекту. 

Відгуки учасників: 
«Для мене дуже пізнавальною виявилася  методологія підготовки 

кандидатів у прийомні батьки і батьки-вихователі. Програма добре 
структурована, наповнена інтерактивними вправами і найголовніше – 
сприяє формуванню  свідомого рішення  щодо батьківства. Цей ресурс є 
дуже вагомою базою для розвитку інституту прийомних сімей в Україні.» 

 Юлія Дем’яненко, тренер, Рівненська область. 



"СТВОРЕННЯ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ 
ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ"

Проект спрямовано на створення  будинків нового типу для виховання  
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у
державних інтернатних установах. Проект здійснюється за підтримки 
німецької організації CCF Кinderhilsverk та польської організації «Наш дім» 
Завдання проекту:   
 Реконструювати та обладнати приміщення для новостворюваних

будинків для дітей в м. Канів та м. Кіровоград. 
 Забезпечити законодавчу базу для діяльності новостворюваних

будинків для дітей.
 Підготувати дві команди фахівців для роботи в будинках для дітей
 Підготувати дітей для розміщення в новостворюваних будинках для

дітей

Партнери проекту:  Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, 
Департамент з усиновлення та реалізації прав дитини, CCF Кinderhilsverk
(Німеччина), Асоціація «Наш дім» (Польща), Кіровоградська та Канівська 
міські ради 

Тривалість проекту: Від 1 листопада 2006 р. до 31 грудня 2007 р.  

Очікувані результати проекту: 
Розроблена та запроваджена модель створення закладу нового типу  
наближеного до сімейного  для виховання  дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 
В основі роботи будинків покладена методика індивідуальних планів роботи
з дитиною та родиною.  Індивідуальний план роботи з дитиною та родиною 
– це тимчасовий, колективний, підсилюючий вплив на дитину і членів її 
родини, метою якого є обмеження або ліквідація причин кризи і об’єднання 
родини або пошук для дитини постійного рішення в середовищі прийомної 
родини. У випадку старшої молоді індивідуальний план може бути
тотожним плану набуття дитиною самостійності в середовищі біологічної 
родини або в іншому альтернативному середовищі наприклад у будинках
нового типу для виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.

Три шляхи, мети  індивідуального плану роботи з дитиною та родиною є: 
1. Возз’єднання з біологічною родиною, родичами (робота з дитиною, 

робота з батьками, допомога у ліквідації причини кризи). 
2. Влаштування у сімейні форми виховання (у випадку неможливості 

першого шляху): прийомні сім’ї, ДБСТ, опіку, усиновлення. 
3. Підготовка до дорослого життя, соціалізація (у випадку неможливості 

1-2 шляхів).



"СТВОРЕННЯ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ ДЛЯ 
ДІТЕЙ В УКРАЇНІ"

Протягом  терміну реалізації проекту  в Каневі було придбано будинок, в 
якому завершуються ремонтні роботи.  

В м. Кіровоград  міською адміністрацією для створення будинку було 
виділено  частину дитячого садка, що була відремонтована відповідно 
нормам для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. 

Завдяки польській організації «Наш дім» проведено довготривалий 
тренінговий курс для потенційних вихователів, що будуть працювати в 
будинках та організовано ознайомчий візит до Польщі дітей, що будуть 
виховуватися в будинках нового типу та  вихователів з Канева та 
Кіровограда. 

27 листопада міською радою м. Кіровоград було затверджено рішення про
створення будинку нового типу для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.  
В м. Канів процес  відкриття будинку триває і  планується на січень 2008 
року. 



ПРАВО ДИТИНИ НА СІМ’Ю

Проект здійснюється за підтримки Європейської комісії в Україні 

Партнери проекту: Міністерство України у справах сім’ї,  молоді та спорту, 
Міністерство юстиції України,  Державна соціальна служба для дітей, сімей і 
молоді, Рівненська обласна державна адміністрація, Черкаська обласна 
державна адміністрація 

Мета проекту:  Розробити та запровадити інноваційні технології 
забезпечення права дитини на сім’ю. 

Географія проекту: Черкаська та Рівненька області. 

Протягом звітного періоду: 

Проведено: 
 навчання громадських уповноважених з прав дитини стало створення

передумов для розвитку та поширення в пілотних областях інституту
уповноваженого з прав дитини. Адже створена методична база яка
може бути запропонована для впровадження в систему підвищення
кваліфікації педагогів та  для реалізації місцевих ініціатив щодо
підготовки омбудсменів

Підготовано:
 2 моніторингові зустрічі із (60 осіб) громадськими уповноваженими  з

прав  дитини з метою здійснення моніторингу і оцінки їх діяльності 
після проходження навчальних тренінгів 

 22 Сімейні групові наради, результатом яких стали розробленні плани
по виходу кожної із сімей із складної життєвої ситуації із залученням як 
ресурсів розширеної родини так і ресурсів державних служб

 48 спеціалістів в рамках тренінгового курсу «Реалізація державної 
політики у сфері сім’ї та дитинства з урахуванням основних положень 
конвенції ООН з прав дитини та декларації з прав людини». 

 77 спеціалістів з двох регіонів України (Черкаська та Рівненська області) 
в рамках тренінгового курсу «Робота з сім’ями, які потребують
професійної соціально-педагогічної підтримки».

 75 спеціалістів в рамках тренінгового курсу «Розвиток сімейних форм
влаштування – пріоритетний напрям соціальної політики України».  

 52 спеціаліста в рамках тренінгових курсів «Розвиток політики щодо
забезпечення права дитини на сім’ю» та «Методика роботи з дитиною
та родиною за індивідуальним планом опіки».
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 52 суддів апеляційних судів в рамках тренінгових курсів «Роль судів в 
захисті прав  дитини»,  які  ознайомились  з особливостями
розвитку  дитини  і виказали готовність, використовувати
отриманні знання під час  прийняття рішень, які стосуються долі дитини
в рамках тренінгу

 110 фахівців в рамках навчального курсу з підготовки уповноважених з 
прав дитини «Реалізація Конвенції ООН з прав дитини. Соціально
правова підтримка сімей» та «Попередження насильства над дітьми  в
сім’ї;

 110  громадських уповноважених з прав дитини в рамках тренінгу з 
моніторингу діяльності уповноважених з прав дитини «Ефективність
використання інноваційних методик в сфері захисту прав дитини у
практичній діяльності уповноважених з прав дитини»

 30 спеціалістів, що працюють у сфері реалізації соціальних проектів в
рамках навчального тренінгу  «Громадські дії, спрямовані на захист прав
дитини. Моніторинг прав людини»

 16 представників державних інституцій та громадських організацій, що
працюють в сфері захисту прав дитини рамках ознайомчого візиту до
Польщі «Роль шкільного педагога в системі опіки над дитиною: 
польська модель».

 97 спеціалістів (м. Київ, Черкаська, Рівненська, Кіровоградська, 
Хмельницька, Одеська області та АР Крим) в рамках навчального
тренінгу «Сімейні групові наради» з метою ознайомлення з
Голландським досвідом роботи з сім’ями, які опинились в складних
життєвих обставинах

Розроблено  2 методичних посібники для тренерів «Право дитини на 
сім’ю», „Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-
педагогічної підтримки ” та матеріали моніторингу «Забезпечення Прав 
дитини через підвищення ефективності діяльності соціальних педагогів 
навчальних закладів. Доповідь за результатами моніторингу».

Історія успіху проекту:  
 За результатами проведеного моніторингу «Приведення до стандартів

умов діяльності соціальних педагогів навчальних закладів для
підвищення ефективності його роботи з родинами по захисту прав
дитини» був складений звіт, який включив в себе опис існуючої
ситуації, аналіз внутрішньодержавного та міжнародного права, та
рекомендації, які визначають напрямок політичних, та суспільних дій,
які ведуть до необхідних змін.
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 Розроблено концепцію проведення моніторингу щодо забезпечення
права дитини виховуватись в сімейному оточенні;

 По результатам тренінгів для представників державних служб, задіяних
у систему державної опіки були розроблені рекомендації в
Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді по проекту Державної 
програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. Для підготовки рекомендацій, 
було створено робочу групу з представників Фонду.

 При підтримці Виконкому Канівської міської ради, ХДФ розробив
проектні пропозиції та одержав фінансову підтримку на впровадження
пілотної моделі будинку нового типу в м. Канів, в рамках Концепції 
реформування інтернат них закладів України. (CCF Kinderhilfswerk, 10
грудня 2005; EIDHR, Європейська комісія, проектну пропозицію
схвалено).

 В результаті зацікавленості учасників, представників соціальних служб
різних рівнів, тренінгом „Розвиток сімейних форм влаштування –
пріоритетний напрям соціальної політики України”, Християнський
дитячий фонд при підтримці Обласної служби у справах неповнолітніх
та Обласної соціальної служби Рівненської області розробив та подав
на конкурс Карпатського фонду проект “Впровадження тренінгової 
програми ПРАЙД щодо підготовки спеціалістів із сімейних форм
виховання ”. На даний час проектну пропозицію схвалено і початок
його реалізації запланований на червень 2007р. 

 Фонд уклав угоду з Київським міським центром соціальних служб для 
дітей, сімей і молоді щодо здійснення супервізії роботи спеціалістів
центру з кризовими сім’ями.

 Проект заручився підтримкою державних служб у впровадженні 
методики СГН в пілотних регіонах.

 Напрацювання, отримані Фондом в ході проекту, включено до проекту
Державної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Сформована команда із 34 координаторів, які володіють технологією
організації та проведення СГН;

 33 учасника отримали поради і практичні рекомендації по організації та
проведенню Сімейних групових нарад під час супервізійної зустрічі 
«Сімейні групові наради: оцінка впровадження методики в Україні» за
участю міжнародного експерта, Роба Ван Паже;

 60 журналістів регіональних ЗМІ (Рівненська, Черкаська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, Хмельницька, Донецька області та АР
Крим) взяли участь у навчальному семінарі „Роль ЗМІ в захисті прав 
дитини ”
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Відгуки учасників: 

«З кожного навчання я завжди беру корисну  інформацію для своєї 
роботи. Програма для соціальних працівників по впровадженню сімейно 
групових нарад відрізняється від інших тим, що вся вона повністю 
направлена на практичне застосування даного методу. Крім того нова 
модель роботи з кризовими сім’ями дозволила мені дещо змінити свою 
думку щодо сімей з якими я працюю та проблем, які в них виникають. Я 
вважаю, що СГН – це дієвий метод для сімей, де потрібно прийняти рішення 
із мінімальним втручанням соціальних працівників».  

«Коли мене призначили на громадську посаду уповноваженого з прав 
дитини, я не розуміла, що саме повинна знати і виконувати. Але сама назва 
«уповноважений» говорила, що я повинна захищати дітей, які опинилися в 
скрутній ситуації. Семінари, в яких приймала участь дали змогу 
проаналізувати функції, можливості та форми всіх державних структур 
щодо захисту прав дитини.  Інформації про державну систему опіки та   
піклування над дітьми, роль батьків у захисті прав дітей дали мені змогу 
розширити своє світосприйняття. Моя професійна компетентність як 
психолога і як уповноваженого з прав дитини допомагає вирішувати в 
нашому закладі нагальні проблеми з дітьми, які схильні до правопорушень, 
дітьми-сиротами, напівсиротами. Вважаю, що цей проект, попередньо 
адаптований, необхідно реалізовувати і в середовищі неповнолітніх.» 

«Минулого року я був учасником навчального курсу для уповноважених 
з прав дитини. Найбільш корисними для мене були наступні теми права 
людини та права дитини, функції та повноваження держаних служб та 
органів місцевого самоврядування, державна система опіки та піклування 
над дітьми, основні принципи роботи з дітьми, які зазнають домашнього 
насильства, бо я можу використовувати отриману інформацію та навички на 
практиці. Так завдяки навчанню я можу професійно розповідати дітям під 
час проведення лекцій та бесід про їх права та проводити роз’яснювальну 
роботу з сім’ями, де траплялися випадки насильства. Значно покращилася 
співпраця з працівниками сільської ради (дільничний, соціальний працівник) 
покращилася, особливо що стосується роботи з малозабезпеченими і 
неблагополучними сім’ями.» 



"ДИТИНСТВО БЕЗ НАСИЛЬСТВА ПОКРАЩЕННЯ 
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ"

Проект здійснюється за фінансової підтримки OAK Foundation (Швейцарія)

Партнер проекту: Фонд "Нічиї діти" (Польща)  

Мета проекту: розробити і впровадити національні та локальні рекламні 
соціальні кампанії з профілактики фізичного насильства над дітьми в Україні, 
використовуючи ефективний зарубіжний досвід. 

Географія проекту: Болгарія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Польща, 
Україна.  

Протягом звітного періоду:  
Проведено  
 соціальну рекламну кампанію "Дитинство без насильства" у 11 областях

України;
 виготовлено та адаптовано телевізійний та радіоролик для їх

використання під час проведення кампанії за допомоги рекламної 
агенції McCan Erickson;

 6 локальних семінарів для соціальних працівників, психологів та
викладачів шкіл з питань виявлення дітей, що постраждали від
насильства, з відпрацюванням конкретних випадків з метою
попередження насильства та методів роботи з кризовими сім‘ями;  

Виготовлено та розповсюджено  
 1000 екземплярів тематичного календаря "12 кроків, щоб стати

кращими батьками";
 1000 примірників методичних рекомендацій для тренера "Розробка та

впровадження кампаній з метою попередження насильства над дітьми" 
та розповсюджено серед тренерів Українського фонду "Благополуччя
дітей" та інших громадських та недержавних

 100 примірників настільної гри "Дорога додому", яка призначена для
вивчення дітьми основ безпечної поведінки;

Розроблено  
 Інтернет сторінку, яка містить інформацію щодо реалізації проекту та

соціальної рекламної кампанії "Дитинство без насильства".  



"ДИТИНСТВО БЕЗ НАСИЛЬСТВА ПОКРАЩЕННЯ 
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ"

Історія успіху проекту:  

Дві статті "Соціальна інформаційна кампанія" та "Попередження насильства 
над дітьми" були включенo до навчального посібника "Соціальна педагогіка: 
теорія і практика".  

Настільна гра для дітей "Дорога додому" отримала позитивні відгуки як від
практиків соціальної сфери, так і від батьків. Кількість запитів отримати гру 
була набагато більше, ніж тираж. Тому виникла необхідність зробити 
додатковий наклад.  

Тренінгові сесії з питань виховання дітей без використання будь-яких форм
насильства включені до циклу семінарів для прийомних батьків, що 
проводилися в рамках проекту "Реформування системи опіки над дітьми в 
Україні"  

На національному конкурсі соціальної реклами, що проходив у 2006 р. 
соціальну рекламну кампанію "Дитинство без насильства" посіла друге
місце у номінації «Краща комплексна рекламна кампанія». 
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СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Здійснюється за підтримки OAK Foundation (Switzerland). 

Партнери: Nobody’s Children Foundation (Poland), Міністерство України у 
справах сім'ї, дітей та молоді,  Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та 
молоді, Апеляційний суд м. Києва 

Тривалість проекту: січень-грудень 2007р. 

Мета:  привернути увагу спеціалістів до зміни процедур свідчення в судах та
органах внутрішніх справ дитини, яка стала свідком або   жертвою злочину 

Географія:  Болгарія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Польща, Україна

Цільова аудиторія:  спеціалісти органів внутрішніх справ, судді, адвокати, 
працівники прокуратури та інші фахівці, пов'язані із проведенням дослідчого
та судового допиту дітей. 

Протягом звітного періоду: 

Здійснено: аналіз нормативно-правової бази щодо дотримання прав 
неповнолітніх при здійсненні допиту органами внутрішніх справ та суддями
в Україні.  

Проведено:  

 тренінг для 26 суддів місцевих загальних судів, призначених на посаду
безстроково на тему «Роль  судової  системи  у
попередженні насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми» у
м. Києві 8-9.10.2007;

 тренінг для 27 представників державних та
 неурядових організацій громади м. Бердичева, які працюють із

випадками насильства та жорстокого поводження з дітьми в сім'ї на
тему «Попередження насильства у сім'ї та жорстокого поводження з 
дітьми: можливості мультідисциплінарної команди» у м. Бердичеві  
14-15.12.2007.

 2 локальні супервізії з метою аналізу та оцінки проведення допиту
неповнолітніх свідків та роботи з випадками насильства над дітьми в
сім'ї  в Україні.

 книжку для дітей «Я йду до суду», яка допомагає спеціалісту або
батькам підготувати дитину до ситуації свідчення в суді.  

 плакат “Дитина – свідок потребує особливої підтримки ” адресований
спеціалістам органів внутрішніх справ, суддям, адвокатам, працівникам
прокуратури та інші фахівцям, які пов'язані із проведенням допиту
дітей, з метою привернути увагу цієї групи фахівців  до необхідності 
змінити існуючі процедури допиту неповнолітніх та зробити їх більш
дружніми та менш травмуючими для дитини. 



ДИТИНСТВО БЕЗ НАСИЛЬСТВА ПОКРАЩЕННЯ 
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Історія успіху проекту: 

20 грудня 2007р. у м. Києві відбулася зустріч із польським експертом  
Іолантою  Жмаржлік, координатором Центру адвокації дітей Фундації 
"Нічиї діти" (Польща). На зустрічі були присутні представники  державних  та  
неурядових організацій, які здійснюють захист прав дитини та 
представництво її інтересів в суді. Метою  зустрічі було ознайомитись із 
досвідом Польщі у створенні спеціальних кімнат для допиту дітей та 
змінами у законодавстві, що відбулись для цього у Польщі; обговорити з 
експертом існуючу процедуру допиту неповнолітніх в Україні; напрацювати 
рекомендації для спеціалістів, які здійснюють допити дітей, як зробити 
допит менш травмуючим та дружнім до дитини процесом. 

Відгуки учасників тренінгів:  

"Тренінг був дуже цікавий, змістовний та корисний для роботи психолога. Я 
отримала знання та навички щодо попередження та виявлення насильства 
над дітьми в сім'ї" 

учасниця тренінгу, м. Бердичів. 

"На тренінгу вдалося систематизувати власні знання в темі насильства над 
дітьми, а також їх поглибити та отримати нову інформацію. Ми має наміри 
тепер залучати представників інших державних служб до подібних тренінгів, 
які будемо організовувати самі"  

Носова Тетяна, м. Бердичів 
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Проект здійснюється за підтримки Швейцарської агенції з розвитку та 
співробітництва (SDC) 

Партнери проекту: Міністерство здоров’я України, Швейцарський тропічний 
інститут, Кафедра акушерства, гінекології та перинатології відділу проблем 
здоров’я сім’ї Інституту Педіатрії, Акушерства і гінекології АМН України; з 
кафедрою соціальної роботи та практичної психології академії праці та 
соціальних відносин ФПУ, лабораторією соціальної педагогіки Інституту 
проблем виховання АПН України; з Державним центром соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді. 

Мета проекту:   Покращення перинатального здоров’я в Донецькій, 
Волинській та Івано-Франківській областях. 

Географія проекту:  м. Донецьк (Будьонівський район), Ратнівський район 
Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, м. 
Макіївка. 

Протягом звітного періоду 
Проведено:

 37 тренінгів в районах проекту для спеціалістів-медиків з питань
впровадження орієнтованого на людину підходу та підготовки сім’ї до
народження дитини і батьківства та консультування за участю тренерів
підготовлених в рамках проекту з метою навчання персоналу первинної 
ланки, де взяли участь 389 спеціалістів;

 3 тренінги для тренерів «Значення орієнтованого на людину підходу під
час ведення пологів», «Знання та навички для ефективного проведення
тренінгових програм», «Покращення тренерських навичок для
впровадження орієнтованого на людину підходу у сфері здоров’я
матері та дитини», з питань розробки та проведення тренінгових
програм з питань репродуктивного здоров’я за участю експерта ВООЗ, 
к.мед.н., лікаря акушера-гінеколога, Іона Бологана.;

 міжрегіональний семінар з обміну досвідом між учасниками проекту, 
представників координаційних рад, закладів охорони здоров’я, освіти
та соціальних служб, де взяло участь 46 осіб з районів проекту. В 
рамках семінару був запроваджений обмін досвідом між районами
проекту щодо розробки пріоритетів Координаційних рад для
покращення здоров’я матері та дитини;

 тренінг для тренерів з питань громадського здоров’я та популяризації 
здорового способу життя за участю міжнародного експерта Фіони
Рейнолдс, Манчестерський Університет, Великобританія. В тренінгу
взяли участь 28 представників районів проекту;
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по 1 семінару в кожному районі проекту з питань підготовки соціальних 
рекламних кампаній з популяризації здорового способу життя та здоров’я 
матері та дитини. В тренінгах взяли участь 90 спеціалістів;
перший -другий-третій етап навчання тренерів спеціалістів педагогів та 
психологів та тренерів-підлітків за програмою з популяризації здорового 
способу життя «Сходинки до здоров’я» та методик «рівний-рівному» у всіх 
районах проекту.

Створено:
 Координаційні ради «Сприяння здоров’ю матері і дитини», які стабільно

працюють в районах проекту, реалізуючи прийняті пріоритети.
Координаційними радами приймаються та виконуються рішення для
покращення здоров’я матері та дитини, існують плани роботи,члени
координаційних рад залучені до виконання та моніторингу проекту та
зовнішній оцінці Програми «Здоров’я матері та дитини»;

 створено кімнати для роботи курсів з підготовки сім’ї до народження 
дитини, спеціалісти жіночих консультацій використовують програму
«Підготовка сім’ї до народження дитини» у повсякденній діяльності
(Городенківська ЦРЛ, м. Макіївка, Будьоновський район м. Донецьк);

 групу на ресурсі телемедицини «Підготовка сім’ї до народження
дитини та батьківства», квітень 2007. Дискусійну групу створено для
обміну досвідом з питань підготовки сім’ї до народження дитини,
перинатальної психології, медико-соціальної та правової допомоги
вагітним жінкам та їх сім’ям. На даному етапі в групі зареєстровано 20 
користувачів та представлено 18 випадків.

Організовано 3 візити з обміну досвідом між спеціалістами – медиками з 
районів проекту та участю членів координаційних рад СЗМД. У візитах взяли 
участь головні лікарі, головні спеціалісти акушери-гінекологи, представники 
РДА та члени координаційних рад. Візити сприяли обміну досвідом щодо 
менеджменту у сфері охорони здоров’я матері та дитини та використанні 
клінічних та консультативних навичок.

Опубліковано
 Результати дослідження інформаційно-консультаційних послуг з питань

здоров’я матері та дитини;
 Серію буклетів, що була створена при співпраці з Дитячим Фондом

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та видана за фінансової підтримки дирекції з
питань розвитку та співробітництва Швейцарії.
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Розроблено та проведено 2 тренінги для представників ЗМІ «Проблеми 
матерів та дітей у фокусі мас-медіа» для журналістів з районів проекту, де 
розкривалися актуальні питання здоров’я матері та дитини в Україні; 
проводився аналіз публікацій українських ЗМІ щодо тем здоров’я матері та
дитини; представлено документи ВООЗ щодо здоров’я матерів, дітей та 
підлітків.

Впроваджено
 курси для батьків дітей раннього віку за участю педагогів та лікарів-

педіатрів на основі програми «Розвиток дитини раннього віку: разом до
гармонії». В Городенківському районі – на базі 5 дитячих садків взяли
участь 85 батьків, у Ратнівському районі – на базі районної бібліотеки, 
дитячого садочка №1 смт. Ратно та НВК «ЗОШ-дитячий садочок» с. 
Заболоття – взяли участь 52 учасники, у м. Макіївка – на базі дитячої 
поліклініки (192 ), у Будьоновському районі м. Донецьк (206) - на базі 
Дитячих поліклінік;

 курс «Сходинки до здоров’я» за підтримки районних управлінь освіти, в
заняттях взяли участь: Городенківському районі Івано- Франківської 
області 500 підлітків дітей; у Ратнівському районі Волинської області 
(520 учнів у 18 школах); та Будьоновському районі м. Донецьк (205 
підлітка); у м. Макіївка (96).;

 курс «Підготовка сім’ї до народження дитини та батьківства» у районах 
проекту за участю підготовлених тренерів. У циклі тренінгових заняттях
взяли участь 150 жінок, лекційно-практичний курс: 336 жінок.

Відгуки учасників:

«Навчальна програма для тренерів та навчання спеціалістів у районі дали 
поштовх до переосмислення ставлення до вагітної жінки та її сім’ї, 
дозволила зрозуміти психологію вагітної жінки та породіллі, враховувати ці 
особливості у повсякденній роботі. Після навчання я розумію, яку важливу 
роль відіграє слово, стиль подання інформації для вагітних жінок та 
породіль. Водночас навчання у проекті дозволило мені отримати тренерські 
навички, які я застосовую в роботі зі спеціалістами-медиками, вагітними 
жінками та подружніми парами. Завдяки проекту кардинально змінилася 
робота „Школи усвідомленого батьківства ” при жіночій консультації. 
Більшість вагітних беруть участь у лекціях, тренінгах; змінився стиль ведення 
пологів. А це в свою чергу змінило на краще показники партнерських 
пологів.»
Вороний В., завідуючий жіночою консультацією Городенківської ЦРЛ Івано-

Франківської області.
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«Беручи участь у навчальній програмітренерів, я отримала знання з різних 
аспектів консультування вагітних та змогла їх реалізувати на практиці. 
Програма тренінгів дозволила мені поповнити свої особисті знання та 
знання, необхідні для проведення занять з вагітними жінками з питань 
партнерських пологів, перинтальної психології, консультування з різних 
аспектів вагітності; немедикаметозних методів знеболення під час пологів 
та багато іншого. В мене та моїх колег- лікарів виникло бажання отримати 
другу освіту – психологічну.»

Омелянчук Н., лікар-неонтаолог Ратнівської ЦРЛ Волинської області

Історія успіху проекту:

В районах проекту з’явилися та працюють нові профілактичні послуги, 
кампанії для різних категорій населення за участю основних суб’єктів 
громади, міжсекторної взаємодії. Профілактичні програми для дітей та 
підлітків впроваджуються за підтримки управлінь освіти в районах проекту
В районах проекту прослідковується тенденція до збільшення кількості 
партнерських пологів. Зокрема, у м. Макіївка на 50%, Будьоновському районі 
м. Донецьк на 30 %. У Городенківському районі Івано-Франківської області 
партнерські пологи – нова можливість. У Ратнівському районі 75% пологів –
партнерські. В м. Макіївка у 6 жіночих консультаціях та Городенківському 
районі у ЦРЛ до штату медичних закладів введено одиницю психолога, який 
бере участь у підготовці вагітних та їх сімей до пологів, проводять 
індивідуальні консультації, бере участь в пологах.
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Проект здійснювався за підтримки CCF Inc. та CCF Kinderhilfsvierk e. V.

Мета: підтримати дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки, та 
малозабезпечені сім’ї шляхом надання їм гуманітарної допомоги (вітаміни, 
розвивальні іграшки, одяг, взуття тощо).

Географія: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 
Львівська, Івано- Франківська, Київська, Черкаська області, та АР Крим.

Протягом звітного періоду було надано гуманітарну допомогу 30 
державних закладів опіки над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківської опіки, та закладів охорони здоров’я для дітей. (Таблиця 1)

Заклади, що отримали гуманітарну допомогу за проектом:
АР Крим: Республіканський будинок дитини "Ялинка", 

Волинська область: Луцький навчальний реабілітаційний центр, Притулок 
для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх, Центральна районна 
лікарня м. Ратне, Головненська спеціалізована загальноосвітня школа-
інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з 
вадами у фізичному та розумовому розвитку, Затурцівська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат, Крупівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат, Волинський обласний центр ранньої соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів, Підлітковий клуб Луцького управління у справах дітей та 
неповнолітніх.

Дніпропетровська область: Загальноосвітня школа-інтернат №2 м. 
Дніпродзержинськ, Будинок дитини м. Кривий Ріг, Будинок дитини " №2 м. 
Дніпропетровськ, Притулок м. Дніпродзержинськ, Дитячий будинок-
інтернат для дітей-інвалідів (ДЦП) м. Дніпропетровськ, Дитячий будинок 
"Надія" м. Дніпропетровськ, Дитячий будинок "Ромашка", ОКЗ "Будинок 
дитини №1", ЗОШ–інтернат №1, ЗОШ–інтернат I-II cn. № 4, ЗОШ-інтернат I-II 
cn. № 9

Донецька область: Головна Міська лікарня № 3 м. Макіївка, Лікарня № 6 м. 
Донецька, Житомирська область: Бердичівська загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ступенів для дітей сиріт, Рожищенська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат, 

м. Київ та Київська область: Загальноосвітня школа-інтернат № 23 м. Києва, 
Приймальник-розподільник для неповнолітніх ГУ МВС України в м. Києві, 
Київська міська клінічна психоневрологічна лікарня № 1, Благодійна 
організація "Школа-сходинки",
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Івано-Франківська область: Центральна районна лікарня м. Городенка,

Львівська область: Бориславська спецшкола-інтернат для дітей з наслідками
поліомієліту та паралічів,

Черкаська область: Обласний онкологічний диспансер м. Черкаси.



Організаційний розвиток

Професійне та особистісне зростання членів організації

Здобутки Українського фонду «Благополуччя дітей» у процесі 
впровадження різних соціальних проектів та програм дають підстави 
говорити про нього як про громадську організацію, яка забезпечує високий 
рівень ефективності своєї діяльності щодо реалізації основних напрямів 
соціальної політики у сфері захисту дитинства. Постійна увага приділяється 
розвитку організації та вдосконаленню його управлінських процесів. Значна
увага приділяється стратегічному плануванню та визначенню 
довгострокових перспектив його розвитку, професійному вдосконаленню 
та особистісному зростанні членів організації, побудові партнерства з 
іншими українськими та міжнародними організаціями й фондами, 
дотриманні його членами етичних стандартів діяльності заради 
благополуччя дітей.

Наша організація приділяє велику увагу добору та професіональному 
вдосконаленню своїх співробітників, забезпечує необхідні умови для їх 
підвищення рівня їх професійної компетентності. Керівництвом УФБД була 
розроблена та поетапно реалізовується система навчання, організаційного
розвитку та професійного зростання персоналу, яка спрямована на 
вирішення і поточних, і стратегічних завдань організації завдяки  
забезпеченню більшої індивідуальної та організаційної ефективності.

За для покращення роботи та забезпечення оптимального використання
людських ресурсів, для працівників організації було проведено серію 
освітніх семінарів та тренінгів, серед яких: «Управління проектами за 
допомогою програми Microsoft Project», "Технології приватного 
фандрайзингу: досвід України", «Соціальні рекламні кампанії як засіб 
активізації місцевої громади»

Український фонд «Благополуччя дітей» - команда професіоналів, які не 
один раз представлялися нагородам та відзнакам державного рівня. У 
листопаді 2007 р. найкращі працівники були нагороджені Подяками 
київського міського голови та Грамотами Міністерства сім’ї молоді та 
спорту за сумлінну творчу працю, активну громадську діяльність та вагомий
особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері соціальної 
роботи із сім’ями дітьми та молоддю.
Зв’язок із громадськістю

У грудні 2007 року Український фонд «Благополуччя дітей» представив
користувачам Інтернету свій оновлений офіційний веб-сайт 
www.childfund.org.ua.
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Благодійна кампанія «У пошуках янгола»

З листопада 2006 року Український фонд «Благополуччя дітей» розпочав 
благодійну акцію «У пошуках янгола» , яка була спрямована на мобілізацію 
ресурсів українського суспільства задля створення можливостей для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зростати та 
виховуватися в сімейному середовищі.

Основним результатом кампанії стане створення двох будинків нового типу
виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у м. 
Каневі та м. Кіровограді. 

Строки реалізації кампанії: 1 листопада 2006 року – 31 грудня 2007 року

Головні партнери проекту: Міністерство України у справах сім`ї, молоді та
спорту, Державний центр соціальних служб для дітей, сімей та молоді, 
Німецька благодійна організація CCF Kinderhilfswerk, Виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради, Виконавчий комітет Канівської міської ради, 
Польська організація «Наш дім».

Благодійна компанія була спрямована на збір благодійних коштів серед 
українського населення для знаходження додаткового фінансування на
закупку обладнаних для закладів нового типу для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківської опіки. 

Благодійна кампанія включала різноманітні заходи такі як: благодійні 
концерти музичних груп, участь у виставках та конференціях (збір 
благодійних пожертв), спонсорська допомога, інші заходи.

Благодійні концерти музичних груп:
 Благодійний концерт гурту «Крихітка Цахес» у листопаді 2006 року.
 Благодійний концерт гурту «Drum Ecstasy» у квітні 2007 року
 Благодійний концерт гурту «..И Друг Мой Грузовик» у червні 2007.

Участь у виставках та конференціях
Загалом під час концертів було зібрано 24673 грн. 67 коп. Концерти 
відбувалися у Клубі «Квартира Бабуїн», адміністрація якого люб’язно 
запропонувала приміщення для організації концертів на безоплатній основі.

Вагоме місце у всій благодійній кампанії займала акція по збору благодійних 
пожертв «Маленькі українці потребують дорослої допомоги» ", яка 
відбувалася під час виставок і конференцій. Всього протягом 6 місяців було 
зібрано 7531 грн. 75 коп.
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Спонсорська допомога.
Велику увагу в рамках компанії було приділено роботі зі спонсорами. Так 
будівельна компанія «Tarkett» безкоштовно надала високоякісне 
лінолеумне покриття для двох будинків, ТОВ «Атіка» та фірма «Спринт LM» 
забезпечили придбання меблів для будинків.

Успішним виявилася співпраця з відомою українською художницею 
Євгенією Гапчинською. Вона безкоштовно надала репродукції своїх картин, 
щоб надрукувати вітальні та новорічні листівки. Кожен міг придбати листівку
і цим зробити свій внесок. Під час продажу листівок було зібрано 9062 
грн.71 коп. З яких 6500 це внесок Кредитпромбанку, який придбав листівки 
для розповсюдження серед своїх відділень.

Важливим компонентом благодійної компанії була інформаційна підтримка
в організації заходів. Інформаційна підтримка забезпечувалася компаніями 
«City Club Card», «Атлант М», ACCO International, FUTBOLKA.UA, магазином 
музичних інструментів «Тік-Так», журналом «Афіша» та ін.

Також результатом благодійної кампанії «В пошуках янгола »стали значні 
знижки, що були надані кампаніями, які здійснювали капітальний ремонт в м. 
Кіровоград, а також організаціями, в яких проводилася закупівля побутової 
техніки для будинків.

Всього під час проведення благодійної кампанії "В пошуках янгола" було 
зібрано понад 100000 грн., включаючи як прямі фінансові кошти так і 
безкоштовно надані матеріально- технічні цінності, будівельні матеріали та
знижки.
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Також протягом липня 2006 по грудень 2007 року Український фонд
«Благополуччя дітей» провів 4 регіональні фандрайзингові кампанії:

Фандрайзингова кампанія «Успішним бути легко?!...»

Мета кампанії: привернення уваги громадськості до проблем здоров'я та 
адаптації людей з вадами здоров'я у громаді. Географія кампанії: м. Сарни
(Рівненська область). За час реалізації кампанії було організовано зустрічі 
членів клубу інвалідів-спортсменів

Фандрайзингова кампанія "Повір у себе" з приватними підприємцями, 
керівниками підприємств, магазинів, банківських установ, проведено 
змагання серед інвалідів з шахів, настільного тенісу, пауерліфтінгу. Завдяки 
кампанії було проведено ремонтні роботи у фізкультурно-спортивному 
клубі інвалідів "Повір у себе", придбано спортивне обладнання, що дозволяє 
залучити до роботи клубу більше інвалідів для реабілітації втрачених функцій
організму та соціалізації інвалідів у громаді. Крім того, інваліди клубу (понад 
70 чоловік) мають змогу готуватись до всеукраїнських та міжнародних 
змагань. Члени клубу стали більш зорганізовані та здобули віру у власні сили 
щодо пошуку коштів для своїх потреб. За час проведення кампанії було 
зібрано коштів та матеріалів на загальну суму 1 583 грн.

Фандрайзингова кампанія «Здорове літо нашим дітям»
Мета кампанії: організація змістовного дозвілля дітей та підлітків міста під 
час літніх канікул шляхом проведення ігротек та різноманітних спортивно-
оздоровчих вуличних заходів.
Географія кампанії: м. Бердичів (Житомирська область).
За час реалізації кампанії було проведено розважальні спортивно-ігрові 
програми для дітей міста "У пошуках найціннішого скарбу", організовану 
роботу мобільних ігрових майданчиків у 7 районах міста, де активно 
відпочивали 108 дітей. За час проведення кампанії було зібрано коштів та 
матеріалів на загальну суму 1927,28 грн.



 Телефон/Факс: +38 (044) 537-20-16
E-mail: info@ccf.kiev.ua
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