Річний звіт ВБО «Українського фонду
«Благополуччя дітей» за 2009 рік

Шановні друзі!
Запропонований вашій увазі Річний звіт Українського фонду «Благополуччя дітей» підсумовує результати нашої роботи за нелегкий
2009 рік. Незважаючи на об’єктивні труднощі і суб’єктивні несподіванки, ми продовжували втілювати в життя стратегічні напрями діяльності організації і маємо позитивні надбання.
Так, результатами проекту «Створення будинків для виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в
Україні» стало те, що міська Кіровоградська адміністрація прийняла
рішення про відкриття другого сімейно-орієнтованого будинку для
дітей; в м. Канів значна кількість дітей-вихованців сімейно-орієнтованого будинку «Наш дім» (9 з 11 осіб) були повернуті у рідні сім’ї, усиновлені, влаштовані у прийомні сім’ї, продовжили своє навчання у середніх
спеціальних та професійних закладах.
Кульмінацією здійснення проекту "Впровадження пілотної моделі
структурної профілактики насильства щодо дітей" стало відкриття
першої в Україні Дружньої кімнати для опитування дітей – потерпілих
або свідків насильства, розробка педагогами та психологами ЗНЗ методичних матеріалів для роботи з дітьми щодо попередження насильства над ними; переклад і публікація порадника «Як опитувати дитину»
для фахівців, які беруть участь в опитуванні малолітніх свідків та потерпілих.
У рамках реалізації Компоненту 1 «Міжсекторна модель сприяння
здоров’ю матері і дитини» Україно-Швейцарської Програми «Здоров’я
матері і дитини» керівником, консультантами та тренерами компоненту
за рік було проведено 80 семінарів і тренінгів для 698 представників
22 пілотних районів, розроблено районні міжсекторні комплексні програми покращення здоров’я матерів і дітей.
Вагомим результатом першого року впровадження проекту «Запобігання торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад» є розробка відповідно до рекомендацій спеціалістів
Міністерства освіти і науки України програми виховних заходів для
учнів 7-11 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», що спрямована на формування життєвих навичок, цінностей
школярів і, на погляд організаторів впровадження проекту і авторів
програми, має стати ефективним засобом профілактики торгівлі
дітьми.
Завершився етап реалізації міжнародного проекту «Дитинство без
насильства – покращення системи захисту дітей у Східній Європі», в якому брали участь Латвія,
Литва, Болгарія, Македонія, Молдова, Польща та Україна. У рамках проектної діяльності було проведено дослідження серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва щодо проблеми фізичного насильства над дітьми та національне дослідження щодо ставлення населення до
використання фізичних покарань у процесі виховання дитини.
Традиційним для нашої організації стало проведення міжнародних інформаційних кампаній і Всеукраїнського фотоконкурсу «Світ дитячої мрії». У цьому році організовано кампанії: «Побач. Почуй.
Скажи» та «Біль від ременю пройшла. Але це залишиться між нами». Завдяки небайдужим людям
(у тому числі ТОВ Рекламному Агентству «Про-Студіо») було надруковано й розповсюджено понад
160 тисяч плакатів і листівок, зміст яких спрямовано на профілактику фізичного насильства над
дітьми.
Ми чітко розуміємо, що без підтримки міжнародних організацій, які стали донорами проектів
Фонду, зацікавленості та сприяння державних установ, що виступали партнерами у їх реалізації, високого рівня порозуміння всіх учасників проектної діяльності результати роботи Фонду були б значно
менші.
Щиро дякуємо всім за співпрацю, бажаємо здоров’я та успіхів у роботі, а працюючи, скористатися
можливістю стати краще для себе і для інших, навчитися жити як велика щаслива родина.
Звєрєва І.Д.
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Honourable friends!
The annual report of the Child Well-Being Fund Ukraine brought to your
notice summarizes the results of our work for the tense 2009. In spite of external difficulties and individual eventualities, we continued implementation
of the strategic directions of our organization and have positive achievements.
Thus, the results of the project “Creation of family homes for children
in Ukraine” ("Creation of family homes for orphans and children deprived of
parental care in Ukraine») were the following: the Kirovograd city administration adopted a decision to open the second family home for children; the
considerable amount (9 out of 11 persons) of children-educatees of the Our
Home Association (Poland) family home in the city of Kaniv were either returned to their own families or adopted, taken to foster families, continued
their education in specialized secondary and professional establishments.
The turning points in the process of implementation of the project "Overcoming Violence – Piloting a Model for the Structural Prevention of Violence towards Children" were opening of the first in Ukraine Child-friendly
interviewing room for children-victims or witnesses of abuse, development
of the methodological materials on child abuse prevention for work with
children by the school pedagogues and psychologists; translation and publication of the manuals “How to interview the child” for professionals participating in interviewing child-witnesses and victims.
In the frames of the Component 1 «Intersectoral model of mother and
child health promotion» of the Ukraine-Swiss Program «Mother and Child
Health» within 2009 the Component manager, consultants and trainers carried out 80 seminars and trainings for 698 representatives of 22 pilot rayons;
rayon intersectoral complex programs aimed at improvement of health of
mothers and children have been developed.
The considerable result of the first year of implementation of the project
«Prevention of Human Trafficking through Social Work and Community
Mobilization» is the development of the program of educational activities
called “Personal dignity. Life safety. Active citizenship.” for pupils of 7-11
grades in compliance with the recommendations of specialists of the Ministry of Education and Science of Ukraine. This program takes into account
different specific features of development of schoolchildren of different age
in the course of acquiring life skills. The project implementators and program authors believe that this program should become the effective means
of child trafficking prevention.
The stage of implementation of the international project «Childhood without violence – towards a better
child protection system in Eastern Europe» has been finished. Latvia, Lithuania, Bulgaria, Macedonia,
Moldova, Poland and Ukraine participated in the project. In the framework of the project there has been carried
out the research among the teachers of Kyiv general education institutions on child physical abuse problem and
national research on attitude of the population towards usage of physical punishment in child upbringing process.
It became a tradition for our organisation to carry out international informational companies and All-Ukrainian
photo contest «The world of a child dream». This year two companies have been organized: «See it. Hear it.
Tell it» and «The pain from being hit with a belt goes away. But this will remain between us». Due to unindifferent
people (including «Pro-Studio» Ltd Advertising agency) 160 thousand of posters and leaflets have been published and distributed. The content of these materials aimed at prevention of child physical abuse.
We clearly understand that the Fund could have had fewer results without the support of the international
organisations which had become the Fund project donors, without interest and contribution of state agencies
which have been participating in the projects as partners, without high level of understanding of all participants
of project activity.
We are sincerely grateful to all for cooperation and are wishing to have much work, health and luck. We
also wish while working to use the possibility of becoming better for oneself and for the others, to learn how
to live as a big happy family.
I.D. Zvierieva
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Всеукраїнська благодійна організація Український фонд «Благополуччя дітей» розпочала свою діяльність у 1997 році. За час свого існування ВБО Український фонд «Благополуччя дітей» стала однією із
лідерів у сфері розробки та реалізації інноваційних програм, спрямованих на підвищення виховного потенціалу сім'ї, мобілізацію ресурсів
громад задля забезпечення найкращих інтересів дитини.
Місія організації: забезпечення позитивних змін заради створення
сприятливого середовища для розкриття повного потенціалу кожної
дитини в Україні.
Головна мета: розробка та впровадження інновацій у сфері соціальної роботи, мобілізація громад та розвиток партнерства заради поліпшення умов життя дітей та сімей.
Напрями діяльності:
• мобілізація ресурсів громад і громадськості з метою запобігання та
подолання бідності й безпритульності, вирішення соціальних
проблем дітей та сімей;
• створення можливостей для людей посилити контроль за власним
здоров’ям і здоров’ям своїх дітей;
• підвищення виховного потенціалу української родини;
• впровадження принципів і положень Конвенції ООН про права
дитини у реальне життя.
За роки діяльності Фонд реалізував понад 50 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. У своїй діяльності
Фонд завжди враховує принципи та пріоритетні напрями сприяння покращенню здоров’я населення, ґендерної рівності.
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 150 публікацій, серед яких навчальні посібники, методичні матеріали, тренінгові модулі, розроблено та впроваджено програми (20)
для курсів підвищення кваліфікації практиків соціальної сфери. Методичні матеріали та навчальні посібники, видані Фондом, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, Державною соціальною
службою для сім’ї, дітей та молоді до використання у відповідних закладах.
Фонд входить до кількох мереж, коаліцій неурядових організацій, а саме: Міжвідомчої Комісії з питань охорони дитинства; мережі організацій, що працюють у сфері прийомного виховання; Комітету з
питань здорового способу життя Національної Ради з питань профілактики ВІЛ/СНІД при Віце-Прем’єр
Міністрі України; координаційної Ради з освіти щодо здорового способу життя при Міністерстві освіти і
науки України; координаційних та наглядових Рад та Комітетів на рівні обласних, міських та районних
адміністрацій; мережі громадських організацій, що працюють в інтересах дітей.
Фонд пройшов період значного організаційного та програмного розвитку, становлення та розбудови регіональних осередків, розширення мережі партнерів. На сьогодні він ствердився як всеукраїнська організація, що має 17 регіональних осередків.
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The All-Ukrainian Charity Fund Child Well-Being Fund Ukraine has
started its activity in 1997. During the period of its existence CWBF has become the leader in the sphere of development and implementation of the
innovative programs directed at increasing of the educating potential of the
family, mobilizing the community resources to ensure the best interests of
the child.
The mission of CWBF: to ensure positive changes for creating an encouraging environment for disclosure of the full potential of every child in
Ukraine.
The main goal: development and implementation of innovations into
social work, community mobilization and development of the partnership
to improve the living conditions of children and families.
Directions of activities:
•
mobilization of the community resources and community to prevent
and overcome poverty and homelessness, solution of the social
problems of children and families;
•
creation of opportunities for people more control of their own health
and the health of their children;
•
increase in educational potential of the Ukrainian family;
•
implementation of the principles and provisions of the UN Convention
on the Rights of the Child in real life.
Over the period of its existence the Fund implemented more than 50
international projects directed at solution of social problems, improvement
of living conditions of children, improvement of the quality of social services
for children and families through implementation of effective, evidencebased technologies and strengthening the potential of civil society. The Fund
always recognizes the principles and priority directions of population health
promotion, gender equality in its work.
The Fund is one of the first non-governmental organisations which became the partner of state structures in preparation of specialists working
with children, including social workers and social pedagogues. More than
150 publications have been prepared by the specialists of the Fund. Among
these publications there are teaching manuals, methodological materials,
training modules. There have been developed and implemented 20 programs for upgrading courses for social
sphere practitioners. Methodological materials having been published by the Fund have been recommended
for use in corresponding establishments by the Ministry of Education and Science of Ukraine, State social
service for family, children and youth.
The Fund is a member of several networks, NGO coalitions such as: Interdepartmental Commission on
childhood protection issues; Network of organisations working in the sphere of foster education; the Healthy
Life Style Committee of the National HIV/Aids Prevention Council under the auspices of the Vice-Prime Minister
of Ukraine; Coordination Committee on healthy life style education of the Ministry of Education and Science of
Ukraine; Coordination and Steering Committees and Councils at the level of oblast, city and rayon administrations; network of NGOs working in the interests of children.
This long-term period became the period of considerable organisational and program development, formation and development of our regional affiliates, growth of the network of our partners. Nowadays the Fund
is the established All-Ukrainian organisation having 17 regional affiliates.
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«Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку
соціальної роботи та мобілізації громад»
Термін реалізації: 1 січня 2009 – 31 грудня 2011.
Проект здійснюється за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні.
Мета проекту: попередження торгівлі людьми у пілотних регіонах
шляхом залучення соціальних працівників, педагогів та лідерів місцевих громад у превентивну роботу, заходи із розвитку громади та створення альтернативних можливостей для молоді.
Пре-тестінг інтерактивної ігри з
Партнери проекту: Представництво Міжнародної організації з мігпротидії торгівлі людьми для учнів
рації (МОМ) в Україні, Фонд розвитку громадських організацій «Захід10-11 класів.
ноукраїнський ресурсний центр».
Pre-testing of the interactive game on
Географія проекту: Донецька обл. (смт. Володарськ, с. Республіка
human trafficking prevention for chilВолодарського р-ну, смт. Новоазовськ, с. Козацьке, Новоазовського
dren of 10-11 grades.
р-ну); Івано-Франківська обл. (м. Городенкa, с. Вікнo Городенківського
р-ну, м. Рогатин, с. Чесники Рогатинського р-ну); АР Крим (смт. Кіровське, с. Журавки Кіровського рну, м. Білогорськ, с. Присівашине Совєтського р-ну); Львівська обл. (м. Сокаль, с. Тартаків Сокальського р-ну, м. Дрогобич, с. Доброгостів Дрогобицького р-ну).
Основні досягнення за звітний період:
Розроблено програму виховних заходів для учнів 7–11 класів «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція». Програма розроблялася відповідно до рекомендацій спеціалістів Міністерства
освіти і науки України з врахуванням вікових особливостей формування у школярів життєвих навичок,
цінностей.
Вже назва програми відображає її основні орієнтири:
− сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і
самовдосконаленню особистості;
− розвиток навичок відповідальної і водночас безпечної поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у різноманітних, в т.ч. складних життєвих ситуаціях;
− визначення та формування громадянської позиції особистості.
Теоретичною основою програми є філософсько-соціологічне розуміння людської діяльності, форм
соціальної поведінки людини у різних сферах, ставлення до дитини як суб’єкта власної життєдіяльності.
В базисі програми лежить ідея "допомога для самодопомоги", що розглядає людину як суб’єкт власного
життя і передбачає формування у школяра вміння свідомо користуватися правами, бажання керувати
своїм життям, здійснюючи моральний вибір, розвиваючи власні громадянські якості.
Ключовими поняттями програми є: добро, зло, гідність, безпека, громадянськість, обов’язок, відповідальність, права, життєві навички та ін.
У змісті програми зроблено акцент на формуванні таких життєвих навичок, як спілкування, прийняття рішень, критичне мислення, управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями тощо.
Саме розвиток цих життєвих навичок школяра є важливою умовою профілактики торгівлі людьми в
громаді, оскільки готує особистість на порозі самостійного життя до попередження соціальних проблем та життєвих криз, аморальної чи протиправної поведінки, недопущення маніпуляції.
Проведено 6 презентаційних семінарів. Усі семінари організовувалися за сприяння обласних, районних управлінь освіти. Під час семінарів було представлено концепцію проекту та особливості впровадження програми виховних заходів з протидії торгівлі людьми в ЗНЗ у проектних регіонах. До участі
в презентаційних семінарах залучено представників ключових організацій (органів освіти, ЦСССДМ,
ССД, управління у справах сім’ї та молоді, органів внутрішніх справ). У презентаційних семінарах взяло
участь близько 150 осіб.
Розпочато проведення тренінгів для соціальних педагогів, класних керівників, психологів ЗНЗ,
представників ЦСССДМ, ССД, НУО щодо впровадження програми виховних заходів з протидії торгівлі
людьми для учнів 7–11 класів (з початку навчального року (вересень-жовтень). Близько 160 практиків
соціальної сфери та освітніх працівників беруть участь у навчанні.
Тренінговий навчальний курс для вчителів та працівників соціальної сфери включав у себе декілька
складових, серед яких ознайомлення з матеріалами програми, проведення тренерської майстерні, самостійне практичне представлення учасниками матеріалів занять, обговорення оптимальних шляхів
реалізації програми в умовах села, селища, міста.
Підготовлено методичні матеріали. Колективом авторів розроблено тематичні виховні заходи для
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«Prevention of Human Trafficking through
Social Work and Community Mobilization»

«Prevention of Human Trafficking through Social Work and Community
Mobilization» Duration period: January 1, 2009 - December 31, 2011
Duration period: January 1, 2009 - December 31, 2011.
The project is supported by: Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).
Project goal: Human trafficking prevention in pilot regions through involvement of social workers, pedagogues and local community leaders in preventive work activities aimed at community development and creation of alternative possibilities for youth.
Project partners: the International Organisation for Migration (IOM) mission in Ukraine, the NGO Development Fund “The West-Ukrainian Resource Centre”.
Project location: Donets’ka oblast (Volodars’k urban-type village, the Republic village of Volodars’kyy rayon,
Novoazovs’k urban-type village, Kozats’ke village of Novoazovs’kyy rayon); Ivano-Frankivs’ka oblast (Gorodenka town, Vikno village of Gorodenkivs’kyy rayon, Rogatyn town, Chesnyky village of Rogatyns’kyy rayon);
Autonomous Republic of Crimea (Kirovs’ke urban-type village, Zhuravki village of Kirovs’kyy rayon, Bilogors’k
town, Prisivashyne village of Sovetskyy rayon); Lvivs’ka oblast (Sokal’ town, Tartakiv village of Sokal’skiy rayon,
Drogobych town, Dobrogostiv village of Drogobyts’kyy rayon).
During the reporting period:
There has been developed the program of educational activities called “Personal dignity. Life safety. Active
citizenship.” for pupils of 7-11 grades. It was developed in compliance with the recommendations of specialists
of the Ministry of Education and Science of Ukraine. This program takes into account different specific features
of development of schoolchildren of different age in the course of acquiring life skills.
The program itself reflects its main guidelines:
− promotion of self-learning, self actualization, self-assertiveness and self-improvement of the personality;
− development of skills of responsible and at the same time safe behaviour, the skills of adequate decision
making in various life situations including difficult ones;
− identification and formation of active citizenship of the person.
Theoretical basis of the program is philosophical and sociological understanding of human activity, the
forms of social behaviour of the person in different spheres, attitude towards a child as an actor of his own
life. In the basis of the program lies the idea of "help for self-help", that explores a human as an actor of his
own life and provides that the pupil will acquire the skill of conscious usage of rules, the wish to control his/her
life while making moral choice and developing his own civil qualities.
The key notions of the program are: good and evil, dignity, safety, civil consciousness, duty, responsibility,
rights, life skills etc.
The program content emphasizes the importance of formation of such life skills as communication skills,
decision making, critical thinking, control over emotions, stresses and conflict situations, formation of values
etc.
Development of these life skills among schoolchildren is an important condition of human trafficking prevention in community since on the threshold of independent life they prepare a personality to prevention of
social problems and life crises, immoral or illegal behaviour, prevention of manipulation.
The first draft of the program has been developed and is being tested
at
schools
of project communities.
Презентаційний семінар. Рогатинсь6 presentational seminars have been carried out. All seminars were
кий р-н, Івано-Франківська обл.,
23.10.2009
organised with the support of oblast and rayon departments of education.
At the seminars the project concept and the peculiarities of implementation
Presentational seminar. Rogatyns’kyy
of
the program of educational activities directed at human trafficking prerayon, Ivano-Frankivska oblast.,
23.10.2009
vention at schools in project rayons have been presented. Representatives
of key organisations (educational bodies, centres of social services for family, children and youth, department of child affairs, department of family and
youth affairs, internal affairs bodies) have been involved and about 150 people have participated in the presentational seminars.
There has been launched the series of trainings on implementation of
the program of educational activities directed at human trafficking prevention for pupils of 7-11 grades (from the beginning of the school year (September-October)) for social pedagogues, form masters, psychologists of
general educational establishments, representatives of centres of social
services for family, children and youth, departments of child affairs, NGOs.
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«Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку
соціальної роботи та мобілізації громад»

учнів 7-11 класів питань протидії торгівлі людьми: тематичні виховні години, бесіди, дискусії і диспути, усний журнал, конкурс малюнків / плакатів, зустрічі із фахівцями, кіно - та відео лекторій (обговорення
фільму); рольові та ділові (навчальні) ігри, станційна гра, соціальний
проект, тренінги для учнів 11 класів.
Інновацією проекту є розробка інтерактивних ігор з протидії торгівлі
людьми для учнів 7–9 класів та учнів 10-11 класів. На сьогоднішній день
ігри пройшли апробацію серед учнів 10–11 класів (близько 100 осіб
взяло участь в апробації).
Розпочато впровадження програми виховних заходів з протидії
торгівлі людьми навченими спеціалістами в ЗНЗ з грудня 2009 р.
Близько 400 дітей візьмуть участь в програмі.
У результаті проектної діяльності:
− учасники зрозуміли актуальність і значимість інформації щодо торгівлі дітьми та усвідомили шляхи запобігання цьому негативному соціальному явищу, серед яких не останнє місце займає виховання
представників підростаючого покоління, формування їх цінностей і
життєвих навичок.
− учасники розширили діапазон профілактичної роботи та підвищили
рівень власної професійної компетентності щодо використання ін терактивних форм роботи з дітьми;
− адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів отримали змогу
створити систему виховної роботи, впровадити нові інтерактивні методики роботи з підлітками, мати хороші методичні та роздаткові матеріали, а також підвищити професійну компетентність своїх педагогів;
− громади сіл / районів отримали можливість обміну досвідом щодо
профілактичної роботи з іншими громадами; ознайомити членів громади з особливостями і небезпеками торгівлі людьми.
Відгуки учасників (відповіді учасників на запитання анкети щодо
найважливіших проекту):

Дослідження в проектних громадах.
Conducting the survey in the project
communities.

Тренінг для вчителів та працівників
соціальної сфери по впровадженню
програми виховних заходів для
учнів 7-11 класів «Особиста гідність.
Безпека життя . Громадянська
позиція»
The training for teachers and social
sphere workers on implementation of
the program of educational activities
for school children of 7-11 grades «
Personal dignity. Life safety. Active citizenship.»

"більш глибоке розуміння проблеми торгівлі людьми"; "знання прав людини
та вміння їх відстоювати"; "розуміння громадянської позиції", "самопізнання та
розуміння того, як можна в цьому допомогти дітям"; "розуміння категорії “особиста гідність” та її важливості в житті кожної людини"; "розвиток почуття особистої гідності"; "підвищення власної самооцінки"; "пізнання та розуміння себе";
"ефективна взаємодія з іншими"; "оволодіння тренінговою формою роботи" та ін.
Результатами проведених заходів стало:
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About 160 social sphere practitioners and workers of education sphere are participating in the series of trainings.
Training educational course for teachers and social sphere workers integrated several components including familiarization with the materials of the program, conduction of the trainer’s workshop, independent practical presentation of the training materials by the participants, discussion of the optimal ways of implementation
of the program in the conditions of the village, habitation, the town.
The methodological materials have been prepared. The team of authors developed the educational activities on special topics for school children of 7-11 grades on human trafficking prevention: educational work
hours, conversations, discussions and disputes, verbal journal, contest of drawings / posters, meetings with
specialists, cinema and video auditory (where movies are being discussed); role plays and business (educational) role plays, station game, social project, trainings for schools children of 11 grades.
Innovation of the project is the development of the interactive games on human trafficking prevention for
school children of 7-9 grades and 10-11 grades. Up to now the games have been tested among the children
of 10-11 grades (about 100 persons participated in testing).
Implementation of the program of educational activities in the general educational establishments directed
at human trafficking prevention by the specialists trained within the project has been started from December
2009. About 400 children will participate in the program.
The project activity resulted in the following:
− the participants understood the relevancy and significance of information relating to child trafficking and realized the ways of prevention of this negative social phenomenon among which upbringing of the younger
generation, formation of their values and life skills occupy an important place.
− the participants extended the scope of preventive work and raised the level of their own professional competence in terms of usage of interactive forms of work with children;
− the authorities of general educational establishments got the possibilities to create a system of educational
work, integrate new interactive methods of work with adolescents, to possess methodological materials and
hand-outs of proper quality, to upgrade the professional level of their pedagogues;
− the communities of villages / rayons got the possibility to exchange with other communities their experience
relating to preventive work; to familiarize other community members with the peculiarities and threats of human
trafficking.
Feedback from participants (participants’ answers to the questions of the questionnaire about the most
important project results):

"Deeper understanding of the problem of human trafficking"; "knowing human rights and ability to protect them"; "understanding of active
citizenship", "self-learning and understanding how to help children on this way"; "understanding of the category “personal dignity” and its importance in the life of every human
being"; "development of personal dignity"; "raising the level of personal self-esteem"; "selflearning and self-understanding"; "effective cooperation with other people"; "acquiring
the skill of using the training form of work" etc.
The results of the activities carried out:
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«Міжсекторна модель сприяння здоров’ю
матері та дитини» Україно-Швейцарської програми
«Здоров’я матері та дитини 2008–2010 рр.»

Компонент 1 «Міжсекторна модель сприяння здоров’ю
матері та дитини» Україно-Швейцарської програми
«Здоров’я матері та дитини 2008–2010 рр.»
Офіційний сайт програми: http://www.motherandchild.org.ua
Загальна мета (місія) Програми: «Покращення здоров’я матері та
дитини в Україні».
Мета Програми: покращення якості, ефективності та доступності
«промоційних», профілактичних і лікувальних послуг охорони здоров’я
матері та дитини у вибраних областях, районах і громадах України.
Тренінг «Ранній розвиток дитини»,
Термін реалізації: 2008–2010 рр.
Івано-Франківська область,
Проект здійснюється за підтримки Швейцарської агенції розвитку
28-30.09.09.
та співробітництва (ШАРС).
«Early Childhood Development» trainГеографія Програми: Івано-Франківська область (Kaлуський, Гоing, Ivano-Frankivska oblast,
роденківський, Koломийський, Надвірнянський, Снятинський, Верхо28-30.09.09.
винський райони); Волинська область (Ратнівський, Горохівський,
Луцький, Любомльський, Maневицький райони); Вінницька область (Хмільницький, Iллінецький,
Kaлинівський, Koзятинський, Тульчинський, Могилів-Подільський райони); Автономна Республіка Крим
(Джанкойський, Ленінський, Сакський, Бахчисарайський, Красногвардійський райони).
Програма складається з 3-х основних і 1-го інтегрованого компонентів:
Компонент 1. Міжсекторна модель сприяння здоров’ю матері та дитини.
Компонент 2. Адаптація, поширення та впровадження моделі інтегрованої перинатальної допомоги.
Компонент 3. Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ), в т.ч. телемедицина та теленавчання.
Інтегрований Компонент 4. Посилення можливостей управління в сфері здоров’я матері та дитини.
Впровадження Програми здійснює Швейцарський Інститут тропічної медицини та охорони здоров’я
спільно з МОЗ України (www.swisstph.ch).
Український фонд «Благополуччя дітей» реалізує компонент 1 Програми «Міжсекторна модель
сприяння здоров’ю матері та дитини». Дана модель базується на концепції покращення здоров’я, розроблена і була апробована Фондом у рамках проекту «Сприяння здоров’ю матері та дитини» в 20052007 рр. в Івано-Франківській, Волинській та Донецькій областях.
Мета моделі: покращення якості, доступу та збільшення кількості профілактичних послуг у системі
громадської охорони здоров'я матері та дитини в пілотних районах через впровадження загальновизнаної міжнародним співтовариством системи дій (міжсекторна взаємодія, освітня діяльність, розробка
політики, активізація потенціалу особистості, громади) зі сприяння здоров’ю.
Особливий акцент у моделі зроблено на впровадження: ефективного регіонального міжсекторного
(міжгалузевого) співробітництва, забезпечення розробки, реалізації та моніторингу програм сприяння
покращенню здоров’я матері та дитини як складової громадського здоров’я; орієнтованого на людину
підходу у сфері перинатального здоров’я, посилення потенціалу місцевих громад щодо реалізації нових
послуг зі сприяння здоров’ю матері та дитини.
Основні досягнення впровадження даного Компоненту за звітний період:
Створено передумови для налагодження та реалізації ефективного міжсекторного співробітництва
з метою сприяння здоров’ю матері та дитини, розробки районної соціальної політики в 22 пілотних районах Програми через:
− ознайомлення понад 690 представників різних секторів з умовами ефективного міжсекторного
співробітництва, принципами управління процесом сприяння здоров’ю матері та дитини під час проведення 2 робочих зустрічей (Вінниця, Сімферополь), 3 візитів з обміну досвідом (Городенко Івано-Франківської області, Ратно Волинської області), 19 презентаційних семінарів. У семінарах, зустрічах, візитах
брали участь представники координаційних рад, представники ЗМІ, медичні працівники, які здійснюють
діяльність у сфері охорони здоров’я матері та дитини, представники загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладів, соціальних служб, громадських організацій;
− надання методичної допомоги в створені та організації роботи Координаційних рад зі сприяння здоров’ю. Здійснено понад 30 візитів обласних консультантів до пілотних районів. Результатом є створення
та затвердження розпорядженнями РДА 22-х Координаційних рад зі сприяння здоров’ю. У складі КР
представлені всі сектори, зокрема представники органів охорони здоров’я, освіти, ЦСССДМ, відділу у
справах сім’ї, молоді і спорту, служби у справах дітей, районних газет,
громадських організацій, духовенства;
− проведення 12 тренінгів (по 3 тренінги в кожній пілотній області і АР Крим) для представників Коор-

10

«Intersectoral model of mother and child health
promotion» of the Ukraine-Swiss Program
«Mother and Child Health 2008-2010».

Component 1 «Intersectoral model of mother and child health promotion»
of the Ukraine-Swiss Program «Mother and Child Health 2008-2010».
The official program website: http://www.motherandchild.org.ua
The overall Goal of the Program is: “The improvement of maternal and child health in Ukraine”.
Program Objective: Improved availability, quality, effectiveness and access to promotional, preventive and
curative maternal and child health (MCH) services in selected Ukrainian oblasts, rayons and communities.
Duration period: 2008-2010
The project is supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).
Program location: Ivano-Frankivska oblast (Kalus’kyy, Gorodenkivs’kyy, Kolomyys’kyy, Nadvirnyans’kyy,
Snyatyns’kyy, Verkhovyns’kyy rayons); Volyns’ka oblast (Ratnivs’kyy, Gorokhivs’kyy, Luts’kyy, Lyuboml’s’kyy,
Manevyts’kyy rayons); Vinnyts’ka oblast (Khmilnyts’kyy, Illinets’kyy, Kalynivs’kyy, Kozyatyns’kyy, Tulchyns’kyy,
Mogyliv-Podils’kyy rayons); Autonomous Republic of Crimea (Dzhankoys’kyy, Lenins’kyy, Saks’kyy,
Bakhchysarays’kyy, Krasnogvardyys’kyy rayons).
The Program consists of 3 main and 1 integrated components:
Component 1: Intersectoral model of mother and child health promotion.
Component 2: Adaptation, dissemination and implementation of an integrated perinatal care model.
Component 3: Modern Information and Communication Technologies (ICT) including telemedicine and
eLearning will be integrated into the MCH sector.
Integrated Component 4: MCH services management capacity is strengthened.
Program implementation is carried out by the Swiss Tropical and Public Health Institute in cooperation with
the Ministry of Health of Ukraine www.swisstph.ch
Child well-being Fund Ukraine is implementing the Program Component 1 «Intersectoral model of mother
and child health promotion». This model is based on the concept of health promotion. It had been developed
and tested by the Fund in the frames of the „Mother and Child Health promotion” project during 2005-2007
in Ivano-Frankivs’ka, Volyns’ka and Donets’ka oblasts.
The objective of the model: improvement of quality, access and availability of preventive services in the
system of public protection of mother and child health in pilot rayons through implementation of the health
promotion system of actions recognized by the international community (intersectoral cooperation, educational
activity, development of the policy, mobilization of the potential of the individual and the community).
The model especially emphasizes the importance of implementation of effective regional intersectoral (interdisciplinary) cooperation, ensuring the program development, program implementation and program monitoring, health promotion of mother and child as a part of public health, implementation of the client-oriented
approach in the perinatal health sphere, strengthening the potential of local communities in provision of new
mother and child health promotion services.
The main achievements of Component 1 «Intersectoral model of mother and child health promotion» implementation for the reporting period:
The preconditions for establishment and implementation of the effective intersectoral cooperation between different sectors aimed at mother and child health promotion, development in 22 Program pilot
rayons have been created through:
familiarization of more than 690 representatives of various sectors with
−
Тренінг «Ранній розвиток дитини»,
the conditions of effective intersectoral cooperation, principles of manageІвано-Франківська область,
28-30.09.09.
ment of mother and child health promotion process during 2 working meetings (Vinnytsa, Simferopol), 3 study visits (Gorodenka, Ivano-Frankivs’ka
«Early Childhood Development» trainoblast, Ratne, Volyns’ka oblast), 19 presentational seminars. Among the paring, Ivano-Frankivska oblast,
ticipants of the seminars there were representatives of Coordination Com28-30.09.09.
mittees, representatives of mass media, health care workers working in the
mother and child health sphere, representatives of the institutions of general
education and preschool education, social services, NGOs;
provision of methodological help in creation and organization of work
−
of Mother and Child Health Promotion Coordination Committees. More than
30 visits of oblast consultants to pilot rayons have been carried out. The result is creation and approval of 22 Mother and Child Health Promotion Coordination Committees by the Orders of the Rayon State Administrations.
The membership of the MCH Coordination Committees (CC) includes all
sectors such as health, education, centres of social services for family, children and youth, department of family, youth and sport affairs, department
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«Міжсекторна модель сприяння здоров’ю
матері та дитини» Україно-Швейцарської програми
«Здоров’я матері та дитини 2008–2010 рр.»

динаційних Рад. Навчання допомогло змінити систему уявлень їх учасників про процес сприяння здоров’ю матері та дитини, розкрити необхідність переорієнтації соціальної політики з медичної на
соціальну модель здоров’я, підкреслити важливість міжсекторної співпраці на рівні району. 104 представника КР отримали знання і навички
щодо розробки програм сприяння здоров’ю матері та дитини з урахуванням міжсекторного підходу;
− надання методичної допомоги КР щодо розробки проектів комплексних міжсекторних районних програм сприяння громадському
здоров’ю, покращення здоров’я матері та дитини. Здійснено понад 40
Тренінг «Ранній розвиток дитини»,
візитів обласних консультантів до пілотних районів;
Івано-Франківська область,
− проведення в м. Києві робочої зустрічі для секретарів Координацій28-30.09.09.
них Рад по доопрацюванню проектів міжсекторних районних програм
сприяння здоров’ю матері та дитини. Взяли участь 22 представника.
«Early Childhood Development» training, Ivano-Frankivska oblast,
Посилено потенціал 132 медичних працівників, практиків соціальної
28-30.09.09.
сфери пілотних районів з надання інформаційних, консультативних та
освітніх послуг з питань здоров’я матері та дитини через:
− проведення навчання (два тренінги по 3 дні) з підготовки фахівців до реалізації послуги «Підготовка
вагітних та членів їх сімей до пологів та батьківства». 2-4 квітня та 20-22 травня 2009 р. в м. Києві проведено тренінги для тренерів (ТОТ), в яких взяли участь 25 спеціалістів (лікарі акушери-гінекологи, неонатологи, соціальні працівники). Учасники ознайомилися з принципами організації роботи шкіл
відповідального батьківства та відпрацювали необхідні навички тренерської роботи;
− розробку пропозицій для розгляду робочої групи МОЗ щодо внесення змін у Наказ МОЗ № 503
«Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні». Подані пропозиції
стосуються змін організації роботи шкіл відповідального батьківства;
− проведення 8 тренінгів (по 2 тренінги в кожній пілотній області і АР Крим) з підготовки представників
районів до впровадження послуги «Профілактичне консультування з питань здоровя матері та дитини
на основі орієнтованого на клієнта підходу». Участь у тренінгах взяли 107 спеціалістів (лікарі-акушеригінекологи, акушерки, медсестри, соціальні працівники). Під час тренінгів учасники ознайомилися з
основними принципами методики, відпрацювали практичні навички консультування. 98% учасників зазначили, що зміст тренінгів відповідав їх професійним запитам, оскільки консультування займає значну
частину їх роботи;
− проведення 4 моніторингових візитів до пілотних районів з оцінки стану впровадження послуг «Підготовка вагітних жінок і їх сімей до пологів і батьківства в «Школах відповідального батьківства» та
«Профілактичне консультування з питань здоров’я матері та дитини на основі орієнтованого на клієнта
підходу». Моніторингова оцінка проводилася під час зустрічей з фахівцями, які пройшли підготовку та
(або) безпосередньо беруть участь в її наданні. Метод збору інформації – групове інтерв’ю, огляд приміщень, розмова із керівництвом ЦРЛ;
− надання методичних консультацій під час моніторингових візитів 47 спеціалістам, які пройшли повний курс навчання.
Посилено потенціал 226 практиків соціальної сфери, представників місцевих організацій пілотних
районів з надання послуг у сфері сприяння здоров’я матері та дитини через:
− проведення 8 тренінгів (по 2 тренінги в кожній пілотній області і АР Крим) з підготовки фахівців районів до реалізації послуги «Розвиток дитини раннього віку». 114 спеціалісти, в т.ч. психологи, медичні
працівники, соціальні працівники (по 4-5 представників з кожного району), отримали навички проведення тренінгових занять для батьків. Учасники зазначали, що на тренінгах вони отримали великий
обсяг корисної інформації особисто для себе та своєї професійної діяльності, а також прекрасну можливість познайомитись із різними спеціалістами, які працюють з дітьми раннього віку у районах;
− проведення 9 тренінгів (по 2 тренінги в кожній пілотній області і 3 тренінги в АР Крим) з підготовки
фахівців (вчителі, соціальні педагоги, психологи ЗНЗ, медичні працівники, представники дитячих та
молодіжних громадських організацій районів) до реалізації послуги «Навчання здоров’ю». У навчанні
взяли участь 112 спеціалістів. На думку учасників, тренінги «збагатили знаннями про теоретичні основи
здоров’я, дали поштовх новим ідеям в розвитку особистого і громадського здоров’я»;
− придбання необхідних канцтоварів та інших матеріалів для проведення занять за послугою «Навчання здоров’ю» в загальноосвітніх навчальних закладах пілотних районів;
− проведення 27-28 серпня у м. Києві семінару для 21 журналіста локальних ЗМІ: газети та телерадіокомпанії комунальної та приватної власності. Учасники ознайомилися з інформацією про різні мож-
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of child affairs, rayon newspapers, NGOs, representatives of the church;
− 12 trainings (3 trainings in every pilot oblast and AR of Crimea) to ensure effective work of the newly
created Coordination Committees. The trainings helped to change the opinion of the rayon level executives
on the organisation of the mother and child health promotion process, showed the necessity of the reorientation of social policy from medical to social model of health, highlighted the importance of the intersectoral cooperation at the rayon level. 104 representatives of CC gained knowledge and acquired skills of development
the mother and child health promotion program using intersectoral approach;
− provision of methodological help to CC concerning the development of the rayon complex intersectoral
program drafts on mother and child health promotion. More than 40 visits of the oblast consultant to pilot
rayons were carried out;
− the working meeting for the secretaries of the CC on finalization of the intersectoral mother and child health
promotion rayon program drafts was carried out in Kyiv. 22 representatives participated.
Strengthened the potential of 132 health care workers, social sphere practitioners of pilot rayons in provision
of informational, consultative and educational services on mother and child health issues through:
− the series of trainings (two trainings, 3 days each) on preparation of specialists to provision of the service
«Preparation of pregnant women and their families members to delivery and parenthood». On April 2-4 and
May 20-22, 2009 in the city of Kyiv the trainings of trainers were carried out for 25 specialists (obstetricians,
gynaecologists, neonatologists, social workers). The participants were familiarized with the principles of organisation of the work of Responsible Parenting Schools and were training the necessary training skills;
− development of the proposals regarding the amendments to be made to the Order (“Nakaz”) № 503 «On
upgrading the level of provision of the outpatient obstetrical and gynaecological assistance in Ukraine» of the
Ministry of Health of Ukraine. These proposals should be considered by the MOH working group. The proposals submitted to notice concern changes in organisation of work of the Responsible Parenting Schools;
− 8 trainings (2 trainings in every pilot oblast and AR of Crimea) on preparation of the representatives of the
rayons to implementation of the service “Preventive client-oriented counselling on mother and child health
issues.” 107 specialists participated in the trainings (obstetricians and gynaecologists, midwives, nurses and
social workers). The participants were familiarized with the main principles of the methodology, they trained
practical counselling skills. 98% of participants noted that the content of the trainings had met their professional
needs since counselling occupied considerable part of their working time;
− 4 monitoring visits to the pilot rayons aimed at evaluation of the status of provision of services „Preparation
of pregnant women and their family members to delivery and parenthood» at „Responsible Parenting Schools”
and „Preventive client-oriented counselling on mother and child health issues”. Monitoring was carried out
during the meetings with the specialists who were trained and (or) directly
provide the service. The method of gathering the data was group interview,
Тренінг «Ранній розвиток дитини»,
Івано-Франківська область,
visual inspection of the premises, interview with the authorities of the of the
28-30.09.09.
Central Rayon Hospitals;
provision of the methodological consultations during monitoring visits.
−
«Early Childhood Development» training, Ivano-Frankivska oblast,
These consultations were provided to 47 specialists who had attended the
28-30.09.09.
whole series of trainings.
Strengthened the potential of 226 social sphere practitioners, representatives of the local pilot rayon organizations on provision of services in
the sphere of mother and child health promotion sphere through:
8 trainings (2 trainings in every pilot oblast and AR of Crimea) on
−
preparation of the rayon specialists to provision of the service “Early Childhood Development”. 114 specialists including psychologists, health care
workers, social workers (4-5 representatives from every rayon) acquired the
skills of carrying the training sessions for parents. As the participants noted
«at the trainings we got a big amount of useful information personally for
ourselves and our professional activities», «apart from new knowledge we
had a great possibility to meet different specialists working with children of
the early age in the rayons. We count on their cooperation in provision of
the service»;
9 trainings (2 trainings in every pilot oblast and 3 trainings in AR of
−
Crimea) on preparation of the specialists (teachers, social pedagogues,
school psychologists, health care workers, representatives of the children
and youth rayon NGOs) to provision of the service “Training on health”. 112
participated in the training. The participants’ feedback about the trainings
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ливості впливу ЗМІ на покращення ситуації у сфері здоров’я матері та
дитини. Журналістами-учасниками семінару підготовлено 11 статей,
що розміщено на сайті Програми, УФБД, у ЗМІ районів.
У результаті проектної діяльності:
− управлінці та спеціалісти різних секторів (медицини, ЗМІ, освіти, соціальних служб, неурядових організацій) пілотних районів усвідомили
важливість і результативність міжсекторної взаємодії у сприянні покращенню здоров’я матері та дитини; засвоїли специфіку організації цього
процесу на соціальній моделі здоров’я;
− створено розпорядженням РДА 22-х Координаційних рад зі сприМоніторинговий візит до Іванояння здоров’ю матері та дитини;
Франківської області,
− розроблено проекти 22 комплексних міжсекторальних соціальних
14-18.09.09.
районних програм «Здоров’я матері та дитини на 2010-2012 рр.» відповідно до сучасних підходів. До складу робочих груп, які працювали
Monitoring visit to Ivano-Frankivska
oblast,
над створенням програм, увійшли представники різних секторів: ме14-18.09.09.
дицини, освіти, соціальних служб, ЗМІ, неурядових організацій. Очолили ці робочі групи голови Координаційних рад. Представниками робочих груп, при підтримці
консультантів Фонду, проведено аналіз існуючої ситуації, вивчено фактори, що впливають на здоров’я
людини, змодельована ідеальна ситуація щодо стану громадського здоров’я, розроблено конкретні
завдання програми з урахуванням потреб громад районів і можливостей різних секторів щодо покращення якості, доступності послуг у сфері сприяння здоров’ю матері та дитини;
− покращено якість надання послуги «Підготовка вагітних жінок і їх сімей до пологів і батьківства» в
пілотних районах. До впровадження компоненту заняття з вагітними жінками та їх партнерами за програмою «Підготовка сім’ї до народження дитини в Україні» проводились медичними працівниками переважно у формі лекцій; інтерактивні методи (тренінг, фізичні та психогімнастичні вправи) не
використовувалися; спеціально обладнані приміщення були відсутні. Підготовленими спеціалістами
(було навчено 25 спеціалістів, працює 17) при підтримці головних лікарів та КР районів забезпечено
певні якісні зміни у роботі шкіл відповідального батьківства. У Тульчинському, Бахчисарайському, Луцькому Снятинському, Коломийському районах заняття у ШВБ проходять з використанням інтеративних
методів навчання. У Джанкойському, Сакському, Калуському, Коломийському, Надвірянському, Хмільницькому, Калинівському та Любомльському районах за рахунок благодійних коштів та коштів місцевого бюджету для ШВБ виділено приміщення, зроблено ремонт. Відкрито пункт з консультування
вагітних та членів їх сімей до пологів у Вінницькій області (Козятинський район). Адміністрація ЦРЛ Надвірнянського, Коломийського районів визначила відповідальну особу за діяльність школи та взяла на
роботу психологів. Психологи цих лікарень пройшли навчання по реалізації послуги «Розвиток дитини
раннього віку», що дозволяє більш комплексно і якісно працювати ШВБ;
− впроваджено нові профілактичні послуги в пілотних районах. Підготовленими спеціалістами (333
особи) реалізовуються інноваційні послуги: «Профілактичне консультування на основі орієнтованого
на клієнта підходу», «Розвиток дитини раннього віку» та «Навчання здоров’ю».
Відгуки учасників:

Радію тому, що потрапила на тренінг по розвитку дитини раннього віку... Ця
тема є дуже актуальною для мене. По-перше, моїй донечці недавно виповнилося 2
роки, а я намагаюся звідусіль знаходити корисну інформацію та створювати умови
для розвитку донечки. Після першого тренінгу ми почали проводити заняття з вагітними жінками та їх партнерами по розвитку дитини раннього віку. Другий
тренінг дав змогу ще глибше ознайомитись з посібником, підібраними вправами та
критичніше оцінити власну тренінгову роботу.
Т. Денисюк , Луцький район.

Під час навчання я зрозуміла, наскільки важливе консультування орієнтоване
14

«Intersectoral model of mother and child health
promotion» of the Ukraine-Swiss Program
«Mother and Child Health 2008-2010».

included «these trainings enriched us with the theoretical knowledge about basics of health, gave a push to
new ideas in the development of personal and public health»;
− Purchase of necessary stationary and other materials for the sessions on service „Training on health” to
be carried out at pilot rayon educational establishments;
− On August 27-28, 2009 the seminar for 21 journalists from local mass media took place in Kyiv. There
were representatives from the newspapers, television and radio broadcasting companies of communal and
private property. The participants have been familiarized with the information on various possibilities of mass
media influence on improvement of the situation in the mother and child health sphere. The participants had
prepared 11 articles which afterwards were placed at the websites of MCH Program, of CWBF and rayon
mass media.
Achievements:
− Recognizing by the pilot rayon executives and specialists from various sectors (authorities, health, mass
media, education, social services, NGOs) the importance of intersectoral cooperation in mother and child
health promotion; building the organisation of this process on the social model of health;
− Creation and approval by the orders of the Rayon State Administrations 22 rayon Mother and Child Health
Promotion Coordination Committees;
− Development of the drafts of 22 complex intesectoral social rayon programs «Mother and child health for
2010-2012» in conformity with modern approaches. Working groups which were involved in creating the programs included representatives of various sectors: health, education, social services, mass media, NGOs.
The heads of Coordination Committees lead the working groups. The representatives of working groups with
the support of the CWBF consultants carried out the analysis of the current situation, analyzed the factors influencing health, modelled the ideal situation of public health in the rayon, developed clear program tasks
based on the needs of the rayon communities and possibilities of various sectors on improvement of quality
and access of services in the mother and child health sphere;
− Improvement of the quality of provision of the service «Preparation of pregnant women and their family
members to delivery and parenthood» in pilot rayons. Before the launch of the project the sessions with pregnant women and their partners using the program “Preparation of the family to childbirth in Ukraine” were
carried out by some health care workers mainly in the form of lectures. Interactive methods (training, physical
exercises and psychological tasks with gymnastics) were not used. There were not specially equipped premises for the training sessions. The specialists who had been trained (25 specialists were trained, 17 are working)
have ensured specific quality changes in the work of the Responsible Parenting Schools with the support of
the chief physicians and rayon CC. The interactive training methods are used in the Responsible Parenting
Schools carried out in Tulchyns’kyy, Bakhchysarays’kyy, Luts’kyy, Snyatyns’kyy, Kolomyys’kyy rayons. The
premises for the Responsible Parenting Schools had been allocated and the redecoration of the premises
has been made at the expense of local budget and charitable funds in Dzhankoys’kyy, Saks’kyy, Kalus’kyy,
Nadvirnyans’kyy, Khmilnyts’kyy, Kalynivs’kyy, Gorokhivs’kyy and Lyuboml’s’kyy rayons. The delivery counselling
centre for pregnant women and their family members has been opened in Vinnyts’ka oblast (Kozyatyns’kyy
rayon). The authorities of Central Rayon Hospitals of Nadvirnyans’kyy and Kolomyys’kyy rayons had identified
the responsible persons for the activity of the school and hired psychologists. The psychologists of these hospitals were trained to provide the service «Early Childhood Development» allowing the Responsible Parenting
School to work with better quality and in a more integrated way;
Моніторинговий візит до Івано−
Improvement of the availability of preventive services in the pilot rayons
Франківської області,
through preparation of 333 specialists to provide the innovative services:
14-18.09.09.
«Preventive client-oriented counselling on mother and child health issues»,
Monitoring visit to Ivano-Frankivska
«Early Childhood Development» and «Training on health».
oblast,
14-18.09.09.

Feedback from participants of implementation of Component 1 of
the Ukraine-Swiss Program «Mother and Child Health 2008-2010»:

I feel happy about the fact that I managed to attend the
Early Childhood Development training... This topic is very
important to me. First, my daughter was 2 recently and I’m
trying to find useful information from everywhere and create
the conditions for her development. After the first training
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на клієнта (його принципи, техніки) для правильного
прийняття ними рішення стосовно власного здоров’я.
Набуті навички та знання дуже корисні для використання в будь-якому аспекті роботи: чи консультування
вагітних, чи іншої категорії клієнтів.
Т. Бондаренко, Бахчисарайський район.

Проведення тренінгів з впровадження послуги «Навчання здоров’ю» - доступне, лаконічне, науково-обгрунтоване. Робота організована чітко і цікаво, компактно
і корисно. Дякую тренерам та організаторам.

тренінг для тренерів у Києві «Методики роботи шкіл відповідального
батьківства», 2-4.04.09.
training of trainers in Kyiv «Methods of
work of Responsible Parenting
Schools», 2-4.04.09.

Л. Доровських. Вінницька область.

Робота над розробкою програм дозволила зрозуміти важливість аналізу реального
стану здоров’я населення району, й зокрема цільової групи – матерів і дітей, та
факторів здоров’я для розробки дієвої програми; підтвердити думку про те, що досягнення позитивних результатів щодо покращення здоров’я матері та дитини
можливе лише за умови партнерства представників усіх сфер, дотичних до цієї проблеми, громади та безпосередньо тих, на кого вона буде спрямована
Р. Островський, Коломийський район.

16

«Intersectoral model of mother and child health
promotion» of the Ukraine-Swiss Program
«Mother and Child Health 2008-2010».

we started to carry out sessions for pregnant women and their
partners on early childhood development. The second training
allowed us to explore more deeply the manual, the tasks and to
evaluate more critically our own training work.
Т. Denysyuk, Luts’kyy rayon.

In the process of training I realized how important
client-oriented counselling was (its principles, techniques) for
the clients who would have to take the correct decisions relating
to their health. The knowledge and skills acquired are very
important for usage in any aspect of work: either counselling
of pregnant women or any other category of clients.
тренінг для тренерів у Києві «Методики роботи шкіл відповідального
батьківства», 2-4.04.09.

training of trainers in Kyiv «Methods of
work of Responsible Parenting
Schools», 2-4.04.09.

Т. Bondarenko, Bakhchisarays’kyy rayon

Trainings on provision of the service «Training on health» were carried out in an accessible, concise and scientific way. The work was organised clearly and in an interesting
way, compactly and usefully. I’m thankful to trainers and organizers.
L. Dorovskykh. Vinnyts’ka oblast.

While I was working on the development of the programs I realized the importance
of the analysis of the health status of rayon population including the target group - mothers
and children and health factors for the development of the functional program; to confirm
the thought that achievement of positive results relating to improvement of mother and child
health is possible only when all spheres working in the field and community are cooperating.
R. Ostrovskyy, Kolomyys’kyy rayon.
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Впровадження пілотної моделі структурної
профілактики насильства щодо дітей
Термін впровадження: 2008–2009 рр.
Проект здійснюється за підтримки "Brot für die Welt" (Німеччина).
Мета проекту: покращити соціальні послуги у сфері профілактики
насильства щодо дітей у 4-х пілотних районах м. Києва.
Партнери проекту:
• Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту;
• Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді;
Апробація тренінгу «Батьки і діти:
• Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
партнерське спілкування».
• Київська міська служба у справах дітей;
Testing of the training «Parents and
• Дарницька, Подільська, Оболонська, Святошинська районні у
children: communicating as partners».
м. Києві державні адміністрації;
• Головне управління освіти і науки м. Києва;
• Київський університет імені Бориса Грінченка;
• Неурядові організації, які працюють у сфері профілактики зловживань щодо дітей.
Географія проекту: Дарницький, Подільський, Оболонський, Святошинський райони м. Києва.
Основні досягнення за звітний період:
Інноваціями в реалізації проекту є забезпечення міжсекторної співпраці / взаємодії державних установ і громадських на різних рівнях та зосередження на профілактиці насильства над дітьми як найбільш
оптимальному шляху розв'язання проблеми.
Використана в рамках проекту структурна профілактика базується на екологічній моделі інтерпретації насильства, що допомагає краще зрозуміти його багатогранну природу, дозволяє досліджувати
взаємозв'язки між індивідуальними і контекстуальними факторами та розглядає насильство як продукт
сукупності чинників, які впливають на поведінку людини. Отже, в проекті структурна профілактика розглядалася як системна, скоординована діяльність, яка охоплює всі рівні профілактики (первинна, вторинна, третинна) та спрямована на зміну поведінки особистості, обставин, в яких вона перебуває, та
передбачає прийняття відповідних рішень на рівні: особистості, організацій та держави.
У результаті реалізації проекту проведено:
Проведено семінари-тренінги:
- семінар-тренінг «Соціально-просвітницька діяльність з попередження насильства щодо дітей» був
проведений для 4-х груп психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістів центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, представників громадських організацій пілотних районів м. Києва у період з грудня 2008 р. по березень 2009 р.;
- семінар-тренінг «Батьки та діти: партнерське спілкування» пройшов апробацію на базі на базі спеціалізованої школи № 304 Святошинського району м. Києва;
- семінар-тренінг «Навички ефективного ненасильницького спілкування» пройшов апробацію на базі
центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді Подільського району м. Києва.
Видано методичний посібник «Психолого-педагогічна робота у загальноосвітніх навчальних закладах з профілактики насильства над дітьми», рекомендований Вченою радою Інституту психології
і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. Посібник містить методичні матеріали до семінарів-тренінгів для: спеціалістів (практичних психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників та ін.), які дотичні до профілактичної роботи у ЗНЗ, соціальних службах та інших
установах, де акцент робиться на соціально-профілактичних заходах; батьків; дітей віком 14 – 16 років.
Видання буде корисним практичним психологам, соціальним педагогам, спеціалістам соціальних
служб, а також усім, хто працює у сфері профілактики насильства щодо дітей.
Проведено навчальні тренінги «Специфіка виявлення випадків насильства щодо дітей на ранньому етапі» для 4-х груп психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалістів центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, представників
кримінальної міліції у справах дітей м. Києва у період з березня по червень 2009 р. Учасники тренінгів
ознайомилися із принципами та методами діагностики насильства та жорстокого поводження із дітьми
у сім’ї, з алгоритмом виявлення випадків жорстокого поводження та насильства над дітьми у сім’ї, з технологіями допомоги дітям-жертвам жорстокого поводження та насильства у сім’ї. У результаті навчання
кожна з груп учасників мала змогу розробити універсальний опитувальник (анкету) для виявлення випадків жорстокого поводження та насильства над дітьми, який дозволить оптимально визначати найбільш ризиковані ситуації та осіб, яким необхідна невідкладна соціально-психологічна допомога.
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Overcoming Violence – Piloting a Model for the Structural Prevention
of Violence towards Children
Duration period: 2008-2009
The project is supported by "Brot für die Welt" (Germany)
The project goal: to improve social services in the sphere of child abuse prevention in 4 pilot rayons of the
city of Kyiv
Project partners:
• Ministry of Family, Youth and Sports Affairs of Ukraine;
• State social service for family, children and youth;
• Kyiv city centre of social services for family, children and youth;
• Kyiv city Child Affairs Service;
• Darnyts’kyy, Podils’kyy, Obolons’kyy, Svyatoshyns’kyy rayon state administrations in the city of Kyiv;
• Main department of education and science of the city of Kyiv;
• Kyiv city pedagogical university named after B.D. Grinchenko;
• NGOs working in the sphere of child abuse prevention
Project location: Darnyts’kyy, Podils’kyy, Obolons’kyy, Svyatoshyns’kyy rayons of the city of Kyiv
Within the reported period:
The innovations of the project implementation are ensuring intersectoral cooperation/interaction between
state and non-governmental organisations at different levels and concentrating on child abuse prevention as
the optimal way of solving the problem.
Structural prevention used in the frames of the project is based on the ecological model of interpreting the
abuse which helps to understand better its many-faceted nature, allows researching the interrelations between
individual and contextual factors and views the abuse as the result of complex of factors influencing human
behaviour. Thus in the project, structural prevention was seen as systematic, coordinated activity covering all
levels of prevention (primary, secondary, tertiary) and is directed at behavioural change, change of circumstances in which an individual lives and provides that corresponding decisions should be taken at the levels
of: an individual, organisational level and the level of the state.
As one of the results of the project the series of trainings in the context of child abuse prevention work in a
family has been developed. Apart from it the methodological manual «Psychological and pedagogical work
on child abuse prevention at general education establishments» recommended by the Academic Council
of the Institute of Psychology and Social Pedagogic of Kyiv University named after Borys Grinchenko has been
published. This manual includes methodological materials for the seminars-trainings for:
− specialists (practical psychologists, social pedagogues, social workers etc.) who are engaged in preventive
work at schools, social service centres and other structures where attention is paid to preventive activities
(seminar-training «Social and educational activity aimed at child abuse prevention» was carried out for 4
groups of school psychologists and social pedagogues, specialists from centres of social services for family,
children and youth, representatives of NGOs of pilot rayons of Kyiv within December 2008 – March 2009);
− systematic and consistent work with parents as one of the conditions of creation of the environment that
can overcome different symptoms of child abuse (seminar-training «Parents and children: communication
as partners» was tested at the specialized school № 304 of the Kyiv Svyatoshins’kyy
rayon);
Приміщення для спостереження за
опитуванням дитини в Дружній кім−
for children aged 14–16 (seminar-training «Effective nonviolent comнаті.
munication skills» was tested at the centre of social services for family, children and youth of the Kyiv Podils’kyy rayon).
The observation room at the childIn our opinion this manual will be useful for practical psychologists, social
friendly interviewing room.
pedagogues and social service specialists working in the sphere of child
abuse prevention.
The trainers of CWBF have carried out the trainings «How to identify the
child abuse cases at the early stage» for 4 groups of school psychologists and
social pedagogues, specialists of centres of social services for family, children
and youth, child affairs services, representatives of criminal police on child affairs
of the city of Kyiv during March-June 2009. The participants learned about the
principles and methods of diagnosis of abuse and violent behaviour towards
children in a family, the algorithm of revealing cases of violent behaviour and
child abuse in a family, about the technologies of provision of help to childrenvictims of violent behaviour and abuse in a family.
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Відкрито першу в Україні спеціально обладнану кімнату для опитування дітей – свідків або потерпілих від насильства («Дружню кімнату») з урахуванням рекомендацій, що існують у країнах Західної
Європи та США, для функціонування таких кімнат (окремі приміщення
для проведення опитування дитини та для спостереження за процесом
за допомогою двостороннього дзеркала з можливістю аудіо та відео
фіксування процедури та ін.).
Все частіше відзначається, що участь дитини у розслідуванні та судових процесах становить для неї чергове джерело страждань і викликає почуття розгубленості. Багаторазові опитування, довготривалі
Тренінг з питань соціально-просвітпроцедури, які іноді тягнуться по кілька років, брак допомоги та підтницької діяльності з попередження
римки, відсутність професіоналізму людей, які ведуть опитування, понасильства над дітьми.
гана регуляція судочинства повторно кривдять дитину.
Використання Дружньої кімнати дає можливість проводити опитуTraining «Social and educational activity aimed at child abuse prevention».
вання дитини виключно суддею / прокурором за участі психолога при
одночасній можливості участі в опитуванні інших причетних до справи
осіб (секретар, що веде протокол, прокурор, адвокат звинуваченого, людина, що представляє інтереси
дитини, обвинувач), які знаходяться в кімнаті для спостереження. Цю можливість забезпечує віденське
дзеркало між кімнатами і/або безпосередня трансмісія перебігу опитування та система комунікації між
кімнатами.
Для ознайомлення з можливостями роботи Дружньої кімнати та підготовки до роботи в ній у співпраці
зі спеціалістами Фонду «Нічиї діти» (Польща) було проведено навчальні семінари для психологів (лютий
2009 р.), суддів (квітень 2009 р.) та представників кримінальної міліції у справах дітей (травень 2009 р.) з
питань опитування дітей – свідків або жертв насильства та їх підготовки до надання свідчень у суді.
Відкриття Дружньої кімнати стало можливим завдяки співпраці Фонду зі Службою у справах дітей
м. Києва та Департаментом кримінальної міліції у справах дітей МВС України.
Видано порадник для фахівців, які беруть участь в опитуванні малолітніх свідків та потерпілих, "Як опитувати дитину". Порадник є адаптованим перекладом однойменного видання Фонду «Нічиї діти» (Польща).
Досвід щодо реалізації проекту викладено у інформаційно-методичних матеріалах «Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо дітей: узагальнення досвіду проекту». Зокрема описані особливості підготовки спеціалістів до соціально-просвітницької діяльності у
сфері профілактики насильства, виявлення на ранньому етапі випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми. Представлено модель надання соціальних, психолого-педагогічних послуг у сфері
структурної профілактики насильства над дітьми, розкрито механізми налагодження міжсекторної
взаємодії на прикладі діяльності районних координаційних груп.
Детальніше про впровадження проекту можна дізнатися на сайті Українського фонду «Благополуччя дітей» http://www.childfund.org.ua/violence/info/.
Відгуки учасників:

Тренінги такого рівня я відвідала вперше і отримала багато знань щодо роботи
з батьками. По закінченню даного тренінгу я почала дивитись на деякі речі під
іншим кутом.
Кожухар Ірина, практичний психолог

…Набула знань, вмінь, яких самостійно ніде б не отримала. Відчувається не
тільки теоретичне обґрунтування інформації, але й практичне підтвердження її.
Я була недостатньо обізнана в питанні батьків і дітей та їхньої плідної взаємодії.
Семінар дав повну відповідь на мої запитання.
Мельниченко Лілія, соціальних педагог
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After the training every group had a possibility to develop the universal questionnaire for revealing the cases
of violent behaviour and child abuse who will allow to identify appropriately the most risky situations and persons who need urgent social and psychological help.
Opening of the first in Ukraine equipped interviewing room for children-victims or witnesses of abuse can
be considered the most important achievement of the project («Child-friendly interviewing room»). This room
was opened in compliance with the recommendations existing in Western European countries for functioning
of such rooms (separate premises for interviewing the child and observing the process by using a special
double-surface mirror and video and audio recoding of the procedure etc.).
Increasingly frequently it is being stated that participation of a child in the investigation and lawsuits causes
the regular source of torment and feeling of confusion. Frequent interviews, long-term procedures that can
sometimes continue for several years, lack of help and support, low professional level of people interviewing
the child, bad control over legal proceedings can hurt the child again and again.
Using of the Child-friendly interviewing room makes it possible exceptionally for the judge/prosecutor to interview
the child with the participation of psychologist together with other people involved in a case (secretary who writes
the minutes, prosecutor, lawyer of the accused person, a person who represents the child interests, accuser), who
can stay in the observation room for specialists. This possibility is provided by the double-surface mirror between
the rooms and/or direct transmission of the interview and communication system between the rooms.
To familiarize with the possibilities of the child-friendly interviewing room and to prepare for work in it in cooperation
with the “Nobody’s Children Foundation” specialists (Poland) there have been carried out seminars on child-victims
or child-witnesses interviewing issues and their preparation to giving evidence at the court for psychologists (February
2009), judges (April 2009) and representatives of the criminal police on child affairs (May 2009).
The opening of the child-friendly interviewing room was found possible due to cooperation of CWBF with Kyiv
city Child Affairs Service and Criminal Police Department on child affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
CWBF in the framework of the project also published the manual “How to interview the child” for professionals participating in interviewing child-witnesses and victims. This manual is the adapted translated version of the similarly-named manual of the “Nobody’s Children Foundation” (Poland).
The experience gained during project implementation is described in informational and methodological materials «Piloting a Model for the Structural Prevention of Violence towards Children: capitalization of project
experience». Specific features of preparation of specialists to social and educational activity in abuse prevention
sphere, revealing the abuse and violent behaviour cases at an early stage are some of the topics presented in
these materials. Apart from that the materials include the description of the model of provision of social, psychological and pedagogical services in the structural child abuse prevention
sphere and mechanisms of establishing the intersectoral cooperation
«Біль від ременю пройшла. Але це
demonstrated with an example of the rayon coordination groups.
залишиться між нами».
You can learn more about the project implementation at the website
«The pain from being hit with a belt
of
the
All-Ukrainian Charity Fund "Child well-being Ukraine":
goes away. But this will remain behttp://www.childfund.org.ua/violence/info/.
tween us».
Feedback from participants:

It was the first time when I attended the trainings of such
quality. I learned a lot about the work with parents. After the
training I started to see some things from a different angle.
Iryna Kozhukhar, practical psychologist

…I learned a lot, acquired many skills which were impossible to get anywhere else. Theoretical knowledge was bound
with its practical application. I think I was poorly aware
of the issue of parents and children and their fruitful interaction, that’s why the content of the seminar provided answers to
my questions.
Liliya Mel’nichenko, social pedagogue
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Дитинство без насильства – покращення системи
захисту дітей у Східній Європі.
Термін впровадження: 2005–2009 рр.
Проект здійснюється за підтримки OAK Foundation (Швейцарія).
Мета проекту: покращити професійну компетентність спеціалістів,
які працюють з дітьми, що постраждали від насильства, а також формувати громадське ставлення до проблеми насильства щодо дітей.
Партнери проекту:
• Фонд «Нічиї діти» (Польща);
Супервізія з міжнародним експер• Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту;
том Даніелою Попеску з Молдови.
• Державна соціальна служба для сім‘ї, дітей та молоді;
Supervision with Daniela Popescu, the
• неурядові організації, які працюють у сфері профілактики зловжиinternational expert from Moldova.
вань щодо дітей.
Географія проекту: Болгарія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова,
Польща, Україна.
Основні досягнення за звітний період:
Проведено:
− супервізію з міжнародним експертом, психологом, директором Національного центру профілактики насильства щодо дітей Даніелою Попеску (Республіка Молдова). Метою заходу був обмін досвідом
між спеціалістами, які працюють у сфері попередження зловживань щодо дітей. На зустрічі представлено успішний досвід роботи Національного центру, особливості системи виявлення випадків насильства в сім‘ї, системи захисту сім‘ї та аналізу складних ситуацій;
− локальну супервізію для заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів з метою ознайомлення зі специфікою впровадження розроблених в рамках діяльності Фонду
циклу тренінгових занять для дітей, батьків та фахівців, які здійснюють соціально-педагогічну роботу
з профілактики насильства над дітьми;
− локальну супервізію для психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів
та центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді з метою організації впровадження циклу тренінгових занять для дітей, батьків та фахівців, які здійснюють соціально-педагогічну роботу з профілактики насильства щодо дітей;
− 2 тренінги з питань виявлення випадків жорстокого поводження та насильства над дітьми для психологів та соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та закладів для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
Організовано:
− дослідження серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва щодо проблеми фізичного насильства над дітьми;
− національне дослідження щодо відношення населення до використання фізичних покарань у процесі виховання дитини.
Опубліковано:
− звіт про проведене дослідження серед громадськості щодо проблеми фізичного насильства над
дітьми. У даному звіті наведений порівняльний аналіз результатів досліджень у 2005 та 2009 роках.
2009 рік є останнім роком впровадження проекту «Дитинство без насильства». Професором Кевіном
Брауном (Ноттінгемський університет, Велика Британія) було проведено оцінку реалізації проекту за
всі роки у семи країнах з метою перевірки його ефективності. Як зазначає у своєму звіті професор
Браун, проект особливо успішним виявився у створенні ефективної тренінгової мережі в семи країнах
Східної Європи. Дана мережа підтримується публікаціями та роботою сайту www.canee.net, який наразі
описує роботу 13 східноєвропейських країн. Загалом у рамках проекту проведено навчання для 2765
спеціалістів (в т.ч. з України – 442), не враховуючи учасників міжнародних конференцій.
Відгуки учасників:

Попередньо я вважала, що маю знання, але так як зараз склала все по «поличках»
- відбулося в ці дні.
Радченко Інна, практичних психолог.
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Childhood without violence– towards a better child protection system
in Eastern Europe.
Duration period: 2005-2009
The project is supported by OAK Foundation (Switzerland)
The project goal: to upgrade the professional level of specialists working with children who had suffered
abuse, to raise social awareness on the problem of child abuse.
Project partners:
− “Nobody’s Children Foundation” (Poland);
− Ministry of Family, Youth and Sports Affairs of Ukraine;
− State social service for family, children and youth;
− NGOs working in the child abuse prevention sphere
Project location: Bulgaria, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Poland, Ukraine.
Within the reported period:
Carried out:
− supervision with the international expert, psychologist, the director of the National Child Abuse Prevention
Centre, Daniela Popescu (Moldova Republic) with the purpose to exchange experience between specialists
working in the child abuse prevention sphere. At the meeting successful experience of the National Centre
has been presented, including peculiarities of the system of revealing cases of family abuse, system of protection of the family and analysis of complicated situations;
− local supervision for the deputy heads of educational work at schools to familiarize with the peculiarities
of implementation of training sessions developed by CWBF for children parents and specialists performing
social and pedagogical work aimed at child abuse prevention;
− local supervision for psychologists and social pedagogues of the educational institutions and centres of
social services for family, children and youth to organize the implementation of the series of training sessions
for children, parents and specialists performing social and pedagogical work aimed at child abuse prevention;
− 2 trainings on revealing the cases of violent behaviour and child abuse for school psychologists and social
pedagogues of general education institutions and education institutions for orphans or children deprived of
parental care.
Organized:
− research among the teachers of general education institutions of the city of Kyiv on child physical abuse
problem;
− national research on attitude of the population towards usage of physical punishment in child upbringing
process.
Published:
− report on the research carried out in a society on child physical abuse problem. In this report the comparative analysis of the results of the research carried out in 2005 and 2009 was presented.
Main achievements of the project 2009 was the last year of the implementation of the project «Childhood
without violence». In order to provide critical assessment of the project effectiveness and achievements, the
evaluation of the project implementation during all the years in seven countries was carried out by the professor
from the Nottingham university (Great Britain), Mr. Kevin Brown. As the professor Brown states in his report,
the project has been especially successful in creating the effective training
Тренінг для практичних психологів
network in seven countries of Eastern Europe. This network is supported by
та соціальних педагогів, м. Київ.
publications and website www.canee.net which describes the work of 13
Training for practical psychologists and
countries of Eastern Europe. In general the project carried out the training
social pedagogues, Kyiv.
for 2765 specialists (including 442 from Ukraine), excluding the participants
of the international conferences.
Feedback from participants:

Before I thought that I knew a lot. But these days I
systematized my knowledge.
Inna Radchenko, practical psychologist.
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Кампанії.
У роботі з попередження такого негативного явища, як насильство
над дітьми важливим напрямом діяльності є формування нетерпимого
ставлення громадськості до проблеми. З цією метою Фонд в рамках
проекту провів дві інформаційні кампанії:
«Побач. Почуй. Скажи» у партнерстві з Міністерством України у
справах сім‘ї, молоді та спорту, Державною соціальною службою для
сім‘ї, дітей та молоді, Міжнародним правозахисним жіночим центром
«Ла Страда – Україна», рекламною агенцією DDB°Україна. Мета кампанії: активізація місцевих громад та організацій у напрямі впровадження заходів задля покращення становища дітей, які потерпають від
насильства, та залучення громадськості у діяльність, спрямовану на
подолання проблеми насильства щодо дітей. У рамках кампанії було:
− видруковано плакати, буклети, сітілайти, які привернути увагу громадськості до проблеми
фізичного насильства над дітьми та необхідності втручання у такі
ситуації;
− підготовлено публікації з проблеми профілактики насильства;
− проведено заходи та зустрічі між представниками місцевих громад, організацій, що працюють із
дітьми, які постраждали від насильства з метою обговорення проблеми насильства та можливостей її
розв'язання.
Для проведення інформаційної кампанії використовувалися матеріали, розроблені рекламною агенцією DDB у Польщі та адаптовані рекламною агенцією DDB в Україні. Ці матеріали були апробовані
польською організацією «Нічиї діти».
«Біль від ременю пройшов. Але це залишиться між нами» направлена на батьків, які використовують фізичні покарання як метод виховання дітей. Згідно даних дослідження, що проводив Український фонд «Благополуччя дітей» у липні 2009 р., більше третини людей в Україні вважає, що фізичне
покарання дітей не тільки допустиме, але й необхідне. Жорстоке поводження з дітьми і зневага їхніми
інтересами можуть мати різні види і форми, але їх наслідками завжди є серйозний збиток для здоров'я,
розвитку і соціалізації дитини, нерідко й загроза її життю чи навіть є причиною смерті. Ідея кампанії полягає в тому, щоби донести до батьків, що фізичне насильство над дітьми – це фізичний напад (катування), яке майже завжди супроводжується словесними образами і психічною травмою, наносить
величезну шкоду як фізичному здоров‘ю дитини, так і психічному. Інформаційний продукт кампанії
створено агенцією DDB°Latvia, адаптовані організацією «Centrs Dardedze» (Латвія) та виготовлені в рамках проекту «Впровадження пілотної моделі структурної профілактики насильства щодо дітей» що
впроваджується Українським фондом «Благополуччя дітей» за фінансової підтримки «Brot für die Welt»
(Німеччина).
Матеріали цієї кампанії посіли третє місце у номінації «Соціальна друкована реклама» на IV Національному фестивалі соціальної реклами.
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Campaigns.
Development of the intolerant attitude from the side of society to child
abuse problem is the important direction of work in prevention of such a
negative phenomenon as child abuse.
To achieve this purpose in the frames of the project CWBF has carried
out two information campaigns:
«See it. Hear it. Tell it» in partnership with the Ministry of Family, Youth and
Sport Affairs of Ukraine, State social service for family, children and youth,
International Women Rights Centre «La Strada–Ukraine», advertising
agency DDB°Ukraine. The aim of the campaign: to mobilize local communities and organisations in the direction of implementation of activities to improve living conditions of the child who suffer from abuse and also to involve
the society into the activity directed at overcoming of the child abuse problem. In the frames of the campaign there have been published posters,
leaflets, city-lights aimed to attract the attention of the public to the problem
of child physical abuse and to the necessity of intervention into such situations; there have been prepared the publications on abuse prevention
problem; carried out the events and meeting between the representatives
of the local communities, organisations working with children who had suffered from abuse in order to discuss
the abuse problem and possibilities of its solution.
The materials used to carry out the informational campaign had been developed by the DDB° advertising
agency in Poland, tested by the “Nobody’s Children Foundation” (Poland) (see the opening statement) and
adapted by the advertising agency DDB°Ukraine.
The campaign «The pain from being hit with a belt goes away. But this will remain between us» aims
at parents using physical punishment as method of upbringing children. According to the data of the research
carried out by CWBF in July 2009 more than one third of population of Ukraine believed that physical punishment was not only allowable but necessary means. Violent behaviour with children, neglect of their interests
can have different types and forms but their consequences are always serious harm to health, development
and socializing of a child, sometimes even danger to his/her life or even the cause of death. The idea of the
campaign is to inform parents that physical punishment is the physical attack (torment) which is almost always
accompanied by verbal abuse and psychological trauma, and it harms child health physically and psychologically. Informational product of the campaign was created by the agency DDB°Latvia, adapted by the organisation "Centrs Dardedze" (Latvia) and published in the frames of the project "Overcoming Violence –
Piloting a Model for the Structural Prevention of Violence towards Children" which is being implemented
by CWBF and supported by "Brot für die Welt" (Germany).
The campaign materials took the third place in nomination «Social printed campaign» at the IV National
festival of social advertising.
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Звіт про використання коштів 2009 рік/ Statement of activities
for the fiscal year 2009
Доходи неприбуткової установи

Public Support and Revenue

Сума одержаної безповоротної фінансової
допомоги, безоплатних надходжень,
добровільних пожертвувань
Сума коштів
Вартість майна
Пасивні доходи
Всього грн.

4 603 915,00
4 519 349,00
84 566,00
6 975,00
4 610 890,00

Загальна сума профінансованих видатків
Сума витрат на утримання неприбуткової
установи
Витрати на виконання статутних завдань
(проведення основної діяльності)
Всього грн.

Contributions and grants
Cash
Goods
Bank interests and ROE gains
Total UAH

Expenses

149 695,00

Operating expenses

4 395 859,00
4 545 554,00

Program
Total UAH

Донорськи структури, що фінансували грантову діяльність у 2009 році
Donors' Structureswhich have financed Program activity in 2009
Exp

Inflow

1717858,09
1780426,64
173538,55
564542,7
4236365,98
4395859
159493,02

1367871,8
1814394,07
173281,27
871538,72
4227085,86
4610890
383804,14

BftW
MCH
Oak
IOM

4 395 859,00

96,71%

149 695,00
4 545 554,00

3,29%
100,00%

Структура видатків організації
Structure of organization's expenses
Видатки на статутну діяльність
Видатки на утримання
неприбуткової організації

26

32,36%
42,92%
4,10%
20,62%
100,00%

The All-Ukrainian Charity Fund
"Child Well-Being Fund Ukraine" Annual Report 2009

Партнерство та співпраця з міжнародними та вітчизняними організаціями,
що працюють в інтересах кожної дитини та займаються розвитком
соціальної сфери:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Швейцарське бюро співробітництва в Україні (SDC);
Представництво Європейської Комісії в Україні;
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
Міжнародна федерація соціальних працівників (IFSW);
Міжнародна організація прийомного виховання (IFCO);
Міжнародна організація з міграції;
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту;
Міністерство освіти і науки України;
Міністерство охорони здоров’я України;
Департамент кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України;
Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді;
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;
Українська асоціація соціальних працівників і спеціалістів із соціальної роботи;
Інститут проблем виховання АПН України;
Дитячий фонд (Німеччина);
Фундація «Нічиї діти» (Польща);
Товариство «Наш дім» (Польща);
понад 20 обласних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
понад 10 університетів та інших вищих навчальних закладів;
понад 30 засобів масової інформації;
понад 50 регіональних та локальних громадських організацій;
понад 100 загальноосвітніх навчальних закладів.

Partnership and cooperation with international and local organisations working
in the interest of every child and being involved in the development of social
sphere:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC);
Representative Office of European Commission in Ukraine;
UN (UNICEF) Children's Fund in Ukraine;
International Federation of Social Workers (IFSW);
International Foster Care Organization (IFCO);
The International Organization for Migration;
Ministry of Ukraine for Family, Youth and Sports;
Board of Ministers of the Autonomous Republic of Crimea;
Ministry of Education and Science of Ukraine;
Ministry of Healthcare of Ukraine;
Juvenile Criminal Militia Department of Ministry of Internal Affairs of Ukraine;
State Social Service for family, children and youth;
Institute of problematic care, APS of Ukraine;
Ukrainian association of social workers and specialists in social work;
ChildFund Deutschland (Germany);
Nobody's children Foundation (Poland);
Our Home Association (Poland);
over 20 regional and local organs of executive power and local self-government;
over 10 universities and other higher education institutions;
more than 30 media;
over 50 regional and local NGOs;
over 100 secondary schools.
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Контакти / Contacts
Тел./Tel.: (044) 537-20-16
Факс/Fax: (044) 581-26-37
www.childfund.org.ua
info@ccf.kiev.ua

