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Шановні друзі!
Минулий 2010 рік для нашої організації був
плідним і цікавим як і попередні роки. Багаторічний досвід нашої роботи підтверджує відому істину: благополуччя дітей забезпечується
стійкими, стабільними, безпечними й підтримуючими їхню життєдіяльність взаєминами
з оточуючими людьми. Дитина почувається
комфортно у цьому світі, якщо вона комусь
цікава, якщо забезпечено її потреби, якщо в
неї є можливість проявити себе, показати свої
здібності.
Відповідно до стратегії діяльності Українського
фонду «Благополуччя дітей» його робота була
спрямована на забезпечення законних прав та
інтересів, соціальний захист і вирішення проблем дітей, в тому числі й тих, які перебувають
у складних життєвих обставинах. Саме тому, незмінними залишилися головні напрями роботи
організації: впровадження принципів і положень
Конвенції ООН про права дитини в реальне життя, мобілізація ресурсів громад і громадськості
з метою попередження і подолання бідності та
безпритульності, розв’язання соціальних проблем дітей та сімей, покращення громадського здоров’я, посилення виховного потенціалу
української родини, розвиток соціального партнерства заради благополуччя дітей. Головними
результатами проектів, що впроваджувались
Фондом протягом року, стало створення будинку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з умовами проживання
наближеними до сімейних; видання електронного навчального посібника «Консультування
з питань вагітності та здоров’я дитини раннього
віку» та навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів «Навчання здоров’я:
просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного

4

здоров’я» рекомендованого Міністерством освіти та науки України; розробка координаційними
радами 18 комплексних районних соціальних
програм, спрямованих на покращення здоров’я
матері та дитини, та затвердження їх на сесіях
районних рад; розробка та апробація програми
навчальних заходів для дітей з питань попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська Позиція,»; проведення інформаційної кампанії «Дитина – свідок з
особливими потребами»; видання методичного
посібника «Професія. Кар’єра. Успіх», створення
інформаційного ресурсного центру «Дитинство
без насильства».
Нове надбання нашої організації в цьому році
– розробка та впровадження настільних ігор й
коміксів для дітей різного віку. Ця інтерактивна форма дає змогу не тільки надати тематичну
інформацію дитині, але й допомогти їй сформувати певні навички та уміння розв’язувати
життєві ситуації, і в цьому проявляти себе.
Тематика розроблених інтерактивних форм –
профілактика торгівлі дітьми, але сама форма
дає можливість, визначаючі теми, спрямовані
на формування у дитини ціннісних орієнтацій,
здійснювати цілеспрямований виховний вплив.
У перспективі – розробка ігор та коміксів щодо
формування здорового способу життя, профілактики насильства в сім’ї тощо.
Висловлюємо слова щирої подяки всім нашим
друзям, партнерам – державним структурам та
громадським організаціям, донорам, благодійникам за підтримку, спільні дії в інтересах дітей
і сподіваємось на подальшу плідну працю на
шляху «неможливе – можливо».
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Звєрєва І.Д.

Про нас
За 13 років своєї 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. 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 курсів підвищення кваліфікації практиків соціальної сфери.
Нині Український фонд «Благополуччя дітей»
– це потужна команда фахівців і успішний досвід реалізації великих соціальних проектів. У
команді Фонду – 4 доктора наук та 15 кандидатів наук.
Енергійна і цілеспрямована робота, професіоналізм є візитною карткою Українського фонду»
Благополуччя дітей».
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Мета: попередження торгівлі
людьми у пілотних регіонах
шляхом залучення соціальних
працівників, педагогів та лідерів
місцевих громад до превентивної
роботи, заходів із розвитку громади та створення альтернативних можливостей для молоді.
Термін виконання: 2009 –
2011 рр.
Проект впроваджується за
фінансової підтримки Швейцарської конфедерації.
Партнери: Представництво
Міжнародної організації з міграції
(МОМ) в Україні, Фонд розвитку громадських організацій
«Західноукраїнський ресурсний
центр», Міністерство освіти і
науки України.
Географія: Івано-Франківська
обл. (м. Городенкa, с. Вікнo Городенківського р-ну, м. Рогатин,
с. Чесники Рогатинського р-ну);
Львівська обл. (м. Сокаль, с.
Тартаків Сокальського р-ну,
м. Дрогобич, с. Доброгостів
Дрогобицького р-ну); АР Крим
(смт. Кіровське, с. Журавки Кіровського р-ну, м. Білогорськ, с.
Присівашине Совєтського р-ну);
Донецька обл. (смт. Володарськ,
с. Республіка Володарського
р-ну, смт. Новоазовськ, с. Козацьке Новоазовського р-ну)

Конкурс плакатів у м. Новоазовськ.

Проект «Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку
соціальної роботи та мобілізації громад»
У партнерському проекті Український фонд «Благополуччя дітей» реалізує компонент з підготовки
практиків соціальної сфери до ефективної роботи
з протидії торгівлі людьми в школах.
В рамках проекту розроблена програма виховних заходів для учнів 7-11 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», яка
орієнтована на сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню, самовдосконаленню
особистості, розвиток навичок відповідальної
і безпечної поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у різноманітних життєвих ситуаціях, визначення та формування громадянської
позиції особистості. Для проведення апробації
програми близько 200 соціальних педагогів,
класних керівників, психологів ЗНЗ, працівників ЦСССДМ, ССД, НУО пройшли навчання, під
час якого фахівці ознайомилися з матеріалами
програми, відпрацювали навички тренерської
майстерності. На сьогодні програмою охоплено
понад 3000 дітей у 36 пілотних школах.
З метою забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів методично-інформаційними матеріалами з питань профілактики торгівлі людьми
спеціалістами Українського фонду «Благополуччя
дітей» було розроблено та видано 2 навчальні гри
з протидії торгівлі людьми для учнів 7-11 класів
(див. розділ звіту Публікації).
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У пілотних школах був проведений конкурс
плакатів з метою активного залучення учнів та
формування їх ставлення до проблеми торгівлі
людьми засобами образотворчого мистецтва
і розвитку їх художніх здібностей. Конкурс
плакатів мав також велике виховне значення,
оскільки готуючись до нього, учні не тільки
розширили свій світогляд, але й висловили
відповідне ставлення до різноманітних явищ
суспільного життя. Вони вчилися виразно відображати як позитивні, так і негативні суспільні
прояви, що необхідно долати. За результатами
роботи журі конкурсу відібрані п’ять плакатівпереможців, надруковані та розповсюджені серед ЗНЗ пілотних районів.
Пілотні школи проекту мають можливість
отримувати кошти на реалізацію міні-проектів,
спрямованих на підвищення рівня свідомості,
самоідентифікації та соціальної відповідальності членів громади, особливо дітей та молоді, як
важливої умови профілактики торгівлі людьми,
а також створення альтернативних можливостей
розвитку для цільових груп проекту у їхніх громадах (дітей мігрантів, жертв торгівлі людьми
або трудової експлуатації, трудових мігрантів та
вразливих груп). У 2010 році Міжнародною організацією міграції проведено два конкурси міні-грантів, за результатами яких підтримано 17
ініціатив пілотних навчальних закладів.
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Проект «Дитинство без насильства – покращення системи
захисту дітей у Східній Європі»

Проект «Дитинство без насильства – покращення системи захисту дітей у Східній Європі»
Український фонд «Благополуччя дітей» впроваджує з 2005 року. Його особливість полягає
в тому, що кожного року проект присвячений
конкретній темі, що стосується попередження
насильства над дітьми. У 2010 році проект був
спряований на дітей, які надають свідчення в
суді в якості свідка або потерпілого в рамках
кримінальної справ.

У листопаді – грудні 2010 року Український фонд
«Благополуччя дітей» провів другий етап інформаційної кампанії «Дитина-свідок потребує особливої підтримки», початок якої був присвячений
Всесвітньому дню попередження насильства над
дітьми (19 листопада). Кампанія була направлена
на підвищення компетентності спеціалістів щодо
захисту прав дітей, які беруть участь у судових
процесах, та привернення уваги громадськості до
потреб дітей-свідків.
З цією метою спеціалістами Фонду були розроблені та розповсюджені інформаційні матеріали
для спеціалістів, батьків та дітей, що стосуються захисту найкращих інтересів дитини до та під
час розгляду справ у суді; проведені тренінги для
тренерів для подальшої роботи в напрямку виявлення випадків насильства над дітьми, підготовки
дитини до участі у правових процедурах, ефективного опитування дитини з метою отримання
свідчень; популяризувалася ідея використання
Дружніх кімнат для опитування дітей-свідків або
потерпілих від насильства.

Мета: покращити професійну
компетентність спеціалістів, які
працюють з дітьми постраждалими від насильства, а також
формувати громадське ставлення
до проблеми насильства над
дітьми.
Термін виконання: 2010 –
2013.
Проект впроваджується за
фінансової підтримки OAK
Foundation (Швейцарія).
Партнери: Nobody’s Children
Foundation (Польща), Міністерство України у справах сім‘ї,
молоді та спорту.
Географія: Болгарія, Латвія,
Литва, Молдова, Польща, Україна.

В рамках проекту були опубліковані наступні
матеріали:
Брошура для осіб, які супроводжують у суді дітейсвідків «Дитина свідчить у суді», брошура для
дітей 10-15 років «Я буду свідчити в суді», листівка «Кодекс прав дитини-свідка/ потерпілої від
насильства» (див. розділ звіту Публікації).
Дослідження:
В рамках проекту було проведено національне дослідження з метою визначення ставлення дорослих до тілесного покарання дітей та визначення
можливостей для допомоги дитині, яка постраждала від сімейного насилля.

Брошура «Дитина свідчить у суді»

З повною версією звіту про дослідження можна
ознайомитися у віртуальному інформаційноресурсному центрі «Дитинство без насильства»
www.childfund.org.ua/irc/statistic.
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Мета: Покращення наявності,
якості, ефективності та доступності
«промоцій них», профілактичних
і лікувальних послуг охорони
здоров’я матері та дитини у вибраних областях, районах і громадах
України.
Термін реалізації: 2008-2010 рр.
Донором Програми є Швейцарська конфедерація.
Впровадження від швейцарської
сторони здійснює: Швейцарський
Центр Міжнародної Охорони
Здоров`я (підрозділ Швейцарського Інституту тропічної медицини
та охорони здоров’я, м. Базель)
спільно з Міністерством охорони
здоров’я України. Ці інституції
відповідають за стратегію та
керівництво Програмою, а також
за успішність її впровадження.
Партнери Програми:
• Пілотні області та райони:
управління охорони здоров’я
ОДА, РДА, ЦРЛ.
• Національна медична академія
післядипломної освіти (НМАПО)
ім. П. Л. Шупика, Інститут ПАГ
АМН, Львівський медичний
національний універсальний
ім. Д.Галицького, ІваноФранківський державний
медичний університет,
«Школа охорони здоров’я»
(Національний університет
«Києво-Могилянська
академія») та інші.
• Асоціація розвитку української
телемедицини та охорони
здоров’я (м. Донецьк).
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Тренінг для голів Координаційних рад, м. Київ, 3-4 березня 2010 р.

Проект: Компонент 1 «Міжсекторна модель сприяння здоров’ю
матері та дитини» Україно-Швейцарської програми «Здоров’я
матері та дитини 2008-2010 рр.»
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), включаючи телемедицину та теленавчання.
Інтегрований Компонент 4: Посилення можливостей управління в сфері ЗМД.

ми, передбачених її проектним документом.
З метою розробки соціальної політики в пілотних районах, налагодження ефективного між
секторного співробітництва:
•

Організовано представлення проектів районних комплексних соціальних програм,
розроблених членами Координаційних рад
громадськості районів. На 19 районних
семінарах в обговоренні прийняли участь
541 представник району, надруковано 24
репортажі в районних засобах масової інформації.

Український фонд «Благополуччя дітей» реалізував Компонент 1 Програми «Міжсекторна модель сприяння здоров’ю матері та дитини».

•

Проведений семінар з обміну досвідом
для голів Координаційних рад зі сприяння
здоров’ю матері та дитини пілотних районів

Робота Фонду в 2010 році була зосереджена на
досягненні запланованих кінцевих результатів діяльності по першому компоненту Програ-

•

Учасники семінару обмінялися досвідом
організації роботи у сфері здоров’я матері

Річний звіт Українського фонду “Благополучча дітей” за 2010 рік

та дитини на основі міжсекторного підходу
діяльності координаційних рад, виробили
системне бачення організаційного забезпечення реалізації соціальної програми на
місцевому рівні.
•

•

На двох тренінгах, проведених в кожному пілотному регіоні (всього проведено
8), представники КР зі сприяння здоров’ю
матері та дитини отримали знання та відпрацювали навички здійснення системного
моніторингу програм, розробили план проведення моніторингу районних програм.

суму 221 тис. грн. (стільці, каремати, шведські стінки, м’ячі для фітнесу, стільці для
пологів, коврове покриття).
•

Подані пропозиції до Міністерства охорони здоров’я щодо внесення змін у Наказ №
503 МОЗ «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в
Україні».

•

Проведений підтримуючий семінар для
спеціалістів районів, які працюють у Школах відповідального батьківства, з метою
підвищення їх кваліфікації, ознайомлення
їх з новими формами та методами роботи
(фітнес, пілатес для вагітних).

•

Передано роздаткові та наочні матеріали (плакати, флаєри, відеофільми, постери
тощо) тим установам, представники яких
брали участь у навчанні.

•

Затверджено програму навчання спеціалістів до реалізації послуги («Програма підготовки спеціалістів ЦСССДМ до роботи
в школі відповідального батьківства») як
державну Програму підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді (наказ Держсоцслужби № 64 від
13.12.2010 р.)

Надані 54 консультації обласними координаторами компоненту членам Координаційних Рад щодо організації їх роботи.

Результатом проведеної роботи стало затвердження рішеннями районних Рад 18 (плановий
показник 8 програм) комплексних соціальних
програм здоров’я матері і дитини (Хмільник,
Могилів-Подільський, Іллінці, Тульчин, Калинівка, Леніно, Джанкой, Красногвардійськ,
Саки, Коломия, Снятин, Городенка, Верховина,
Любомль, Горохів, Луцьк, Маневичі). Термін
реалізації Програм – 2-5 років. Загальна сума
прийнятих програм – більше 8 млн. гривень.
З метою покращення якості надання послуги
«Підготовка вагітних жінок і їх сімей до пологів і батьківства»:
•

Проведено цикл тренінгів ( два тренінги по
3 дні ) для представників медичної та соціальної сфери. Спеціалісти районів були
ознайомлені з принципами організації роботи Шкіл відповідального батьківства,
мали змогу відпрацювати навички проведення тренінгових занять для вагітних та їх
партнерів, створили свої власні плани подальшої роботи по реалізації послуги

•

Придбане та передане 22 пілотним установам обладнання для проведення занять
у Школах відповідального батьківства на

Географія Програми: ІваноФранківська область (Kaлуський,
Городенківський, Koломийський,
Надвірнянський, Снятинський,
Верховинський 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).

Результатом проведеної роботи стало покращення якості надання послуги «Підготовка вагітних жінок і їх сімей до пологів і батьківства»
в 22 пілотних районах (плановий показник – у
8 районах). За результатами анкетування відзначається: покращення психічного стану жінки під час вагітності та пологів, що є однією
із необхідних умов їх нормального перебігу;
збільшення частки сімей, задоволених вагітністю, пологами і підготовкою до батьківства.
З метою впровадження послуги «Профілактичне консультування з питань здоров’я матері
і дитини на основі орієнтованого на людину
підходу» (сутність послуги – надання вагітним

Річний звіт Українського фонду “Благополучча дітей” за 2010 рік
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жінкам, їх партнерам та членам їх сімей інформаційної та консультативної підтримки у створенні умов для народження здорової дитини та
її виховання на ранніх етапах розвитку):
•

Проведений цикл навчання в кожному пілотному регіоні (два тренінги по три дні).

•

105 спеціалістів (лікарі-акушери-гінекологи, середній медичний персонал, соціальні
працівники). були ознайомлені з основними
принципами методики клієнт-орієнтованого консультування, відпрацювали практичні навички вислуховування, розпитування,
надання інформації клієнту в процесі консультування.

•

•

Розроблені навчальні модулі тренінгового
циклу «Консультування на основі орієнтованого на клієнта підходу», що затвердженні Вченою радою Національної медичної
академії післядипломної освіти ім. Шупика
(протокол № 2 від 10.02.2010 р.)

З метою впровадження послуги «Навчання
здоров’я» (сутність послуги у наданні інформації підліткам, відпрацюванні з ними навичок
шляхом проведення спеціалістами тренінгових
занять за програмою тренінг-курсу «Сходинки
до твого здоров‘я») :
•

Проведено тренінги з підготовки фахівців (вчителі, соціальні педагоги, психологи
ЗОШ, медичні працівники, представники
дитячих та молодіжних громадських організацій районів) до проведення тренінгових
занять з підлітками. 112 спеціалістів пройшли повний цикл навчання. 5-6 спеціалістів із кожного пілотного району підготовлено до реалізації послуги.

•

Надано супервізійну підтримку навченим
спеціалістам які пройшли повний курс навчання.

•

Виданий навчальний посібник «Навчання
здоров’я: просвітницька робота з підлітками щодо збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров’я» (рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки
України, лист від 22.12.10 № 1/11-11786);

•

Затверджено програму навчання спеціалістів до реалізації послуги («Програма підготовки спеціалістів ЦСССДМ до реаліза-

Виданий електронний навчальний посібник «Консультування з питань вагітності та
здоров’я дитини раннього віку» (рекомендовано до видання Центральним методичним кабінетом з вищої освіти МОЗ України
– протокол № 5 від 28.12.2010 р.);

Результатом проведеної роботи стало надання у 18 пілотних районах (плановий показник
–у 8) представниками соціального і медичного секторів послуги «Профілактичне консультування з питань здоров’я матері і дитини
на основі орієнтованого на людину підходу».
Ефективність діяльності підготовлених спеціалістів, вивчалася за допомогою анкетування.
Для медичних працівників, які пройшли навчання, застосування орієнтованого на клієнта підходу дає можливість швидше і ефективніше встановлювати контакт з клієнтом
(46%), налагоджувати довірливі партнерські
стосунки (36,6%), краще збирати анамнез та
вивчати проблему клієнта (40%), що, в свою
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чергу, дозволяє краще зрозуміти його стан
(41%), стосунки з оточуючими, суть проблеми
та можливості щодо її вирішення. Опитувані зазначили, що застосування орієнтованого
на клієнта підходу сприяло їх професійному
росту та вдосконаленню (41%); Застосування
медичними працівниками орієнтованого на
клієнта підходу привело до певних змін у свідомості і ставленні їх пацієнтів. Медичні працівники помітили, що їх клієнти стали більш
активніше проявляти здатність самостійно
шукати оптимальне вирішення своїх проблем
(61,1%) і більш відповідально ставитися до
свого здоров’я.

Річний звіт Українського фонду “Благополучча дітей” за 2010 рік

Робота у Школі відповідального батьківства, м. Маневичі Волинської області, листопад 2010 р.
ції діяльності, спрямованої на покращення
репродуктивного та сексуального здоров’я
молоді») як державну Програму підготовки
спеціалістів центрів соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді (наказ Держсоцслужби № 64 від 13.12.2010 р.)
•

Надано кожному навченому спеціалісту
відеофільм«Коли дівчинка дорослішає»,
чотири настільних гри «Крок за кроком»,
«Володар кілець», «Пригоди у країні Здоровляндії», «Фотофішка», необхідних для
реалізації послуги (використовуються для
підвищення рівня знань та розуміння проблем, пов’язаних з ВІЛ/СНІДом у дітей та
молоді). Настільні ігри надані Альянсом ВІЛ
/ СНІД.

Результатом діяльності стало проведення
підготовленими спеціалістами в 16 районах
(плановий показник у 8) тренінгових занять
для підлітків. Проведено 229 тренінгів для підлітків, де пройшли навчання біля 4500 учнів
8-11 класів. Успішно впроваджується послуга в
таких пілотних районах як Іллінецький, Хмільницький Калинівський, Могилів-Подільський

(Вінницька область), Горохівський, Маневицький.(Волинська область, Надвірнянський, Коломийський, Городенківський (Івано-Франківська область), Ленінський, Джанкойський
(АР Крим).
З метою визначення впливу впровадженої послуги у пілотних районах було проведене анкетування цільової групи. Учасники тренінгкурсу так оцінили його вплив на ставлення до
власного здоров’я: стала/став більш ретельно
слідкувати за ним, тому, що багато дізналась
(56,3%), почав/почала вести здоровий спосіб
життя (25,9%); більше часу приділяю спорту
(почав займатися спортом) (19%); кинув/кинула палити (5,3%); почала більше звертати увагу
на особисту гігієну (12,2%); став більше розбірливий в статевих стосунках (3%); більш відповідально розпоряджуватимуться своїм життям,
турбуватимуться про своє здоров’я (16%); буду
більш серйозно ставитись до почуттів; намагатимусь розумно планувати своє життя; маю
знання про репродуктивне здоров’я, щоб народити здорову дитину (2,2%); знання про репродуктивне здоров’я для свого майбутнього
сексуального життя (22,6%).

Річний звіт Українського фонду “Благополучча дітей” за 2010 рік
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З метою підтримки впровадженої
«Розвиток дитини раннього віку»:

послуги

•

Надано супервізійну підтримку під час моніторингових візитів спеціалістам, які пройшли повний курс навчання. Проведено 4
моніторингових візити до пілотних районів.

•

Придбані та передані канцтовари для
проведення занять з батьками.

•

Затверджено програму навчання спеціалістів до реалізації послуги («Програма підготовки спеціалістів ЦСССДМ до роботи з
батьками дітей раннього віку») як державну Програму підготовки спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (наказ Держсоцслужби № 64 від
13.12.2010 р.).

Результатом роботи щодо впровадження послуги
«Розвиток дитини раннього віку» стало проведення у 16 пілотних районах (плановий показник –у
8) представниками соціального і медичного секторів 274 семінарів-тренінгів для 3283 батьків та
23 тренінгів для спеціалістів по навчанню реалізації послуги за рахунок районних бюджетів.

Впровадження Компоненту1 програми вплинуло на:
•

підвищення інформованості і освіченості
тих цільових груп у сфері здоров’я матері та
дитини, з якими працювали спеціалісти, що
пройшли повний цикл навчання (підтверджується результатами анкетування);

•

покращення взаєморозуміння і співпраці
лікарів і пацієнтів в рамках здійснення послуги «Профілактичне консультування з
питань здоров’я матері і дитини на основі
орієнтованого на людину підходу» (підтверджується результатами анкетуванням, див.
нижче);

•

збільшення частки фізіологічних пологів
– від 65% до 81 %., у тих жінок, які пройшли інтерактивне навчання у Школі відповідального батьківства;

•

збільшення частки партнерських пологів –
від 67% – до 85 %. у тих сімейних пар , які
пройшли інтерактивне навчання у Школі
відповідального батьківства;

Тренінг «Методики роботи Шкіл відповідального батьківства», м. Київ, 25-27 березня 2010 р.
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•

збільшення доступу населення пілотних
районів до якісних соціальних та медичних
послуг, впроваджених в рамках Програми,
через їх організаційну та фінансову підтримку в районних комплексних соціальних програмах, котрі розроблені та прийняті завдяки ефективній роботі консультантів
першого компоненту;

•

забезпечення життєздатності результатів
Україно – Швейцарської Програми «Здоров’я
матері та дитини» на найближчі три – п’ять
років відповідно до термінів виконання прийнятих районних соціальних програм.

Впливи забезпечені змінами у:
•

кількості та якості надання послуг представниками медичного, освітнього, соціального секторів в 22 пілотних районах
Програми у сфері здоров’я матері та дитини (впроваджено три нових та покращено
якість надання однієї послуги в кожному
пілотному районі);

•

рівні готовності 610 спеціалістів районів до
організації міжсекторного співробітництва та
надання послуг у сфері охорони здоров’я матері та дитини – повний цикл навчання пройшли та отримали супервізійну підтримку від
25 до 37 спеціалістів із кожного пілотного району (медичні працівники, працівники освітньої галузі, соціальні працівники, представники райдержадміністрації, представники ЗМІ,
представники громадських організацій);

•

підходах до вирішення проблем здоров’я
матерів і дітей на рівні районів. Впроваджено міжсекторний підхід для об’єднання
зусиль різних секторів щодо покращення
громадського здоров’я В 18 районах організаціями та установами різних секторів
(освітнього, політичного, соціального, громадського, медичного) реалізуються соціальні районні програми з урахуванням
потреб громад та місцевих умов.

«Дуже важливо, що в такий складний час,
коли наші діти на кожному кроці зустрічаються із нерозумною і агресивною рекламою
сигарет, алкоголю, т. зв. «вільних стосунків»
ми маємо можливість навчитись працювати
із підлітками на протидію названим явищам,
в цікавій і доступній формі подати інформацію про світ і свою відповідальність за власне
здоров’я. Дякую програмі за інтелектуальну
і матеріальну допомогу, яка є неоціненною».
Г.І. Микитюк, зав. методичного центру
відділу освіти Коломийського району
«Використання орієнтованого на клієнта підходу дає змогу будувати підтримуючі стосунки з жінкою, підвищує активність клієнта
та формує в нього відповідальне ставлення
до свого здоров’я. Змінюється ставлення
клієнта до перебігу вагітності, збільшується здатність пацієнта брати участь у прийнятті рішення щодо надання медичної допомоги, якої він потребує».
І. А. Ковальчук, завідуючий ЖК
Хмільницької ЦРЛ, Вінницька область.
«З навчальних семінарів, у рамках реалізації першого компоненту Програми, дізналася про сучасні методики підготовки вагітних до пологів,
навчання партнерів допомозі та підтримці у процесі пологів, нових методах не медикаментозного
знеболювання під час пологів, підготовки сім’ї до
народження дитини. Дізналася про тонкощі психології материнства та батьківства, вдосконалила практичні навички у різноманітних фізичних
та дихальних комплексах для вагітних жінок.
Отримані на тренінгах знання допомогли мені
змінити тактику ведення пологів, я навчилась
прийняттю вертикальних пологів, а саме, пологів на стільчику. Застосування нових методик дозволяє створити сприятливу атмосферу
в процесі пологів, коли жінка відкрита для вираження своїх відчуттів та почуттів, що дозволяє більш ефективно оцінювати її стан та
надавати необхідну підтримку».
О. В.Засуха, акушерка пологового
відділення Джанкойської ЦРЛ, АР Крим.
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Проект: Створення сімейно орієнтованих будинків для дітей в
Україні (2010)
Мета: створення дієвої мережі
інноваційних закладів у м.
Кіровограді, яка стане якісною
альтернативою існуючим інтернат
ним закладам.
Термін виконання: 2010 – 2011
рр.
Реалізація програми в Україні стала
можливою завдяки експертній
та фінансовій допомозі партнерських європейських організацій, які мають значний досвід у
запровадженні аналогічних форм
виховання у своїх країнах:
- ChildFund Deutschland e.V.,
Німеччина;
- Товариство «Наш дім» (Польща);
- Представництво Європейської
Комісії в Україні.
Партнери: Міністерство України
у справах сім’ї, молоді та спорту,
Кіровоградська міська рада та
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради.
Географія: м. Кіровоград.

Проект «Створення сімейно орієнтованих будинків для дітей в Україні (2010)» є третім етапом програми із впровадження в Україні альтернативної форми виховання дітей «Наш
дім», котра була ініційована Українським фондом «Благополуччя дітей» у 2007 році, в унісон прийнятій в Україні «Державній цільовій
соціальній програмі реформування системи
закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування».
Концепція альтернативної форми виховання дітей «Наш дім», передбачає створення сімейно-орієнтованого середовища для дітей
(у кількості до 15 дітей), яке сприятиме формуванню в дітей необхідних навичок для подальшого самостійного життя (приготування
їжі, прибирання, покупка продуктів, догляд за
молодшими, самостійне планування навчання
й відпочинку тощо). Вихователі, що працюватимуть із дітьми, несуть персональну відповідальність за фізичний, психологічний та
інтелектуальний розвиток підопічних, а також
проводять роботу щодо реінтеграції дітей у
біологічні сім’ї.
У рамках програми було відкрито три сімейно-орієнтовані будинки нового типу «Наш дім»
в м. Кіровоград (2) та м. Канів (1). Будинки
було придбано, відремонтовано та облаштовано за рахунок коштів донорів та залучених
внутрішніх інвестицій (понад 8 млн. грн.).
Ефективність цієї моделі була підтверджена
тим фактом, що за півтора роки роботи підготовленої команди вихователів сімейно-орієнтованого будинку «Наш дім» в м. Канів, відбулися
позитивні зміни у долі 15 дітей: – 4 дитини
було повернено у біологічні сім’ї, 6 дітей вла-
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штовано у прийомні сім’ї, 1 дитини усиновлено,
4 дітей підготовлено до самостійного життя –
зараз вони навчаються у професійних коледжах
та вищих навчальних закладах. Саме тому, що
функція «Нашого дому» в м. Канів була виконана – повернення або влаштування дитини у
сімейне середовище, Український фонд «Благополуччя дітей» передав у комунальну власність Черкаської області будівлю (вартістю
500 тис. грн.) для функціонування в ній Обласного Соціального Центру матері і дитини, діяльність якого також спрямована на збереження
родини та виховання дитини в сім’ї.
У місті Кіровограді, за два роки роботи, з 25
дітей, які виховувались у будинку: 7 – були
всиновлені, 2 – повернуті до біологічних сімей,
1 – вступив після 11-го класу до ВНЗ, 2 – після
9-го класу до ліцею. Зараз готується до всиновлення ще одна дитина.
05 жовтня 2010 року у м. Кіровограді відбулось відкриття другого сімейно-орієнтованого
будинку для дітей-сиріт та дітей позбавлених
батьківського піклування «Наш дім».
На відміну від попередніх будинків, створення
нової домівки для маленьких мешканців було
розпочато зі стадії проектування. Силами будівельної кампанії «Престо-Буд», було розроблено типовий проект будинку, який, з одного
боку відповідав всім існуючим будівельним та
експлуатаційним нормам та стандартам, а з іншого боку дозволяв дітям відчувати домашній
затишок. За 10 місяців потому, у самому центрі Кіровограду, з’явився будинок-красень, готовий прийняти до себе до 12 дітей-сиріт, які
отримають не тільки домівку, але й надію на
краще майбутнє.
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Церемонія відкриття будинку «Наш дім -2»

Не залишилась осторонь і громада міста. За
ініціативи міської влади та самоврядування,
а також силами місцевих бізнес структур для
реалізації проекту було залучено понад півтора мільйона гривень, які пішли на оплату будівельних робіт та обладнання будинку.
Перших мешканців будинок очікує вже у січні
2011 року.
«Я зустрівся з дітьми, яких не бачив два роки.
Вразило те, що вони стали зовсім іншими:
впевненими в собі, доброзичливими, відвертими у спілкуванні. Вони розказали про своє
життя, навчання у звичайних міських школах, ділились своїми успіхами та враженнями. Розповідали про побут, який облаштовують власними руками. Я бачу, як далеко ми
просунулись вперед, і тепер можу впевнено
доповісти німецьким благодійникам, котрі
жертвували свої кошти, що їхні гроші ви-

трачені не даремно, добра справа робиться,
є всі перспективи поглиблювати співпрацю з
кіровоградськими колегами».
Йорн Зиглер, директор,
Дитячий фонд, Німеччина
«Успіх полягає в тому, що на сьогодні вже
вдалося створити систему допомоги дітям,
які опинились у складних життєвих обставинах. А Кіровоград став прикладом успіху в
цій справі»
Уляна Долиняк,
Товариства «Наш дім», Польща
«Вважаю позитивним результатом той
факт, що двоє вихованців «Нашого дому-1»
повернулись у власні родини, шестеро були
усиновлені у підлітковому віці, що доволі
проблематично для таких дітей, бо усиновлювачі завжди віддають перевагу малюкам.
З двох дітей був знятий діагноз відставан-
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В гостях у дітей. Будинок для дітей «Наш дім -1»

ня у психологічному розвитку, і тепер вони
відвідують звичайну школу. Результатом
такої системи виховання є повна соціальна адаптація «державних» дітей, зокрема
по закінченні школи вони вступають до вищих навчальних закладів. Один хлопчик став
студентом київського політеху, кілька інших
випускників – Кіровоградського державного
педагогічного університету».
Людмила Дорохіна, начальник відділу
сім’ї та молоді міської ради

«Я вже навіть собі кімнату вибрала. Нам сказали, що нас тут буде жити десятеро, думаю, наша нова родина буде дружною. Зараз я
навчаюсь у ЗОШ № 19, що неподалік «Нашого
дому-1», але, якщо треба, то перейду до нової
школи, щоб недалеко було ходити. Мені тут
дуже подобається».
Наталка Проценко, 12 років,
вихованка будинку
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«Житимуть тут діти старшого підліткового віку. Частина їх перейде з «Нашого дому1», але будуть і новенькі з числа вихованців
місцевого інтернату. Тут у них будуть кращі
умови проживання, наближені до сімейних, в
кожного – своя кімната. Один вихователь
опікуватиметься двома вихованцями. Наше
керівництво (зокрема, директор «Нашого
дому» Сергій Покідов) досить ретельно підходило до підбору педагогічного колективу.
З майбутніми вихователями проводились
спеціальні тренінги, їх навчали працювати
за новими методиками виховання, соціальної
адаптації дітей».
Світлана Чистякова, вихователь
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Публікації

Настільна гра «Рожеві окуляри»
Під час гри «Рожеві окуляри» учні 7-9 класів
мають можливість отримати інформацію про
явище торгівлі людьми як комплексної проблеми, про основні шляхи потрапляння українських громадян до тенет торгівців людьми та
рекомендації про недопущення ризикованих
ситуацій, сформувати уявлення про права людини, а також про те, які права порушуються в
ситуації торгівлі людьми.
Настільна гра «Галопом по Європах»
У грі «Галопом по Європах» учасники (учні
7-11 класів) умовно потрапляють в різні ситуації під час планування виїзду та за кордоном, обговорюють проблему трудового трафіку й торгівлі людьми, аналізують причини
та наслідки цього явища. Мета гри – шляхом
ефективного управління своїми життєвими
планами, аналізу можливих ризиків та наслідків необачних вчинків досягти максимально
більшої стабільності, подорожувати світом та
мати власну справу.
Брошура для осіб, які супроводжують у суді
дітей-свідків «Дитина свідчить у суді»
У цій брошурі наведені практичні поради, як
можна допомогти дитині почуватися впевненіше у ролі свідка в суді; надана інформація щодо
дій, які представник дитини може виконувати в
рамках правових процедур, що дозволить краще захистити дитину.
Брошура підготовлена на основі публікації
Nobody’s Children Foundation (Польща) «Gdy
Twoje Dziecko jest świadkiem w sądzie».
Брошура для дітей 10-15 років «Я буду свідчити в суді»
Завдяки цій брошурі дитина дізнається, у
чому полягає завдання свідка; з ким вона зустрінеться, будучи свідком; що відбувається в
суді в ході судового розгляду справи та після
її завершення; які особливості опитування неповнолітніх свідків.
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Всеукраїнська благодійна
організація «Український
фонд «Благополуччя дітей»
працює в Україні з 1997 року і є
однією із громадських організацій,
яка професійно працює в сфері
розробки та реалізації інноваційних програм, спрямованих на
підвищення виховного потенціалу
сім’ї, мобілізацію ресурсів громад
задля забезпечення найкращих
інтересів дитини. Організація
широко відома на теренах України
досвідом ефективного управління
комплексними соціальними проектами.
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.
Напрямки 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.
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Брошуру видано на основі матеріалів Nobody’s
Children Foundation (Польща) «Będę świadkiem
wsądzie».
Навчальний посібник «Навчання здоров’я:
просвітницька робота з підлітками щодо
збереження, розвитку та зміцнення репродуктивного здоров’я»
У посібнику висвітлено проблеми репродуктивного здоров’я підлітків та молоді у філософському, соціальному та соціально-педагогічному
аспектах. Підтримка здорового способу життя
трактується не тільки крізь призму індивідуума,
але й груп та спільнот.
Завдання цього видання – підготовка фахівців до практичної діяльності, підвищення рівня поінформованості фахівців, які здійснюють
просвітницьку роботу з питань репродуктивного здоров’я підлітків та молоді, реалізовують послугу «Навчання здоров’я».
Навчальний електронний посібник «Консультування з питань вагітності та здоров’я
дитини раннього віку».
Матеріали посібника дозволять підвищити рівень
компетентності медичних працівників в сфері консультативної допомоги вагітним жінкам, матерям
дітей раннього віку та їх найближчому оточенню. У
розділах розглянуто сутність та технології консультування; подано відомості про широкий спектр
проблемних питань стосовно вагітності та здоров’я
дітей раннього віку: психологічний стан вагітної
жінки, забезпечення прав вагітних жінок та сімей
з дітьми раннього віку, різні аспекти здорового способу
життя в період вагітності, підготовку до
пологів, догляд за
дитиною, її грудне
вигодовування та
ін.
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Учасники 12-го конгресу World Association for Infant Mental Health

Співпраця з міжнародними організаціями
Український фонд «Благополуччя дітей» входить до складу робочих груп при міністерствах, консультативних та громадських рад,
зокрема:
•

Міжвідомчої робочої групи з розробки цілісної державної стратегії реформування
системи захисту прав дітей в Україні (Міністерство України у справах сім’ї, молоді та
спорту);

•

Робочої групи з розробки стандартів соціальних послуг у сфері профілактики ВІЛ
серед уразливих груп дітей та молоді (Державна соціальна служба для сім’ї , дітей та

молоді Мінсімїмолодьспорту та проект розвитку ВІЛ/СНІД-сервісу в Україні);
•

Робочої групи з розроблення Загальнодержавної цільової програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
на період до 2015 року (Міністерство України у справах сім’ї , молоді та спорту спільно
з програмою рівних можливостей та прав
Жінок в Україні ПРООН/ЄС);

•

Робочої групи в Міністерстві охорони здоров’я
України щодо внесення змін у Наказ № 503
МОЗ «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».
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•

Робочої групи з розроблення Загальнодержавної соціальної програми підтримки сім’ї
та демографічного розвитку на період до
2015 року (Міністерство України у справах
сім’ї , молоді та спорту);

•

Консультативної ради з питань ювенальної
юстиції (Інститут законодавства Верховної
Ради України спільно з Представництвом
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ);

•

Робочої групи з питань розвитку системи
звітності, моніторингу та оцінки роботи
системи соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді;

•

Громадської ради при Державній соціальній
службі для сім’ї , дітей та молоді;

•

Робочої групи з розробки Концепція Програми ЄВРО 2012: Футбол задля соціальної
відповідальності та соціальної інтеграції
(Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту).

Одним із необхідних складових напрямів діяльності Фонду є встановлення і розвиток міжнародних зв’язків. Важливу роль у встановленні,
подальшому розвитку та підтриманні зв’язків з
державними і недержавними організаціями, навчальними закладами зарубіжних країн, обміні
досвідом із зарубіжними партнерами відіграє
участь представників Фонду в міжнародних
конференціях, конгресах, семінарах, які проводились як в Україні, так і за її межами, а саме:
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•

12-й Всесвітній конгрес «Infancy in Times of
Transition», що проводився міжнародною
організацією World Association for Infant
Mental Health (м. Лейпциг, Німеччина);

•

Літня школа EuTEACH – 2010, організована для спеціалістів, які працюють у сфері охорони здоров’я підлітків (м. СанктПетербург, Росія);

•

Літня школа в м. Лугано (Швейцарія) організована Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва та Швейцарським
Інститутом тропічної медицини та охорони
здоров’я;

•

Міжнародний семінар «Стандарти соціальных
послуг у сфері протидії торгівлі людьми в
Україні, Молдові та Білорусі: досвід практичного впровадження, що проводився
Міжнародною організацією Ла Страда
Україна» (м. Київ);

•

VII Конференція «Допомога дітям-жертвам злочину», організована та проведена
польською організацією Nobody’s Children
Foundation (м. Варшава, Польща);

•

Міжнародний семінар “Child Victimization.
Dimensions and Prevention”. Організатор:
SAPI (Social Activities and Practices Institute),
м. Софія, Болгарія.
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Інформаційні ресурси

Інформаційно-ресурсний центр
«Дитинство без насильства»
http://childfund.org.ua/irc
Опитування, проведене Інститутом проблем
управління ім. Горшеніна у червні 2010 р. виявило, що 78,0% українців серед негативних
явищ, що представляють загрозу для дитинства в нашій країні, найбільш поширеним вважають насильство над дітьми.
В той же час експерти зазначають, що насильство не є незмінним явищем у нашому житті,
і його не слід сприймати пасивно. У доповіді
про насильство щодо дітей у світі, підготовленої Дитячим Фондом Організації Об’єднаних

Націй, підкреслюється, що знання та можливості для запобігання насильству щодо дітей та
пом’якшення його наслідків існують. Наукова
база для розробки ефективних стратегій попередження насильства та терапевтичних втручань
постійно розширюється та за умов належного
рівня відданості та інвестицій творчі підходи до
профілактики насильства можуть призвести до
серйозних позитивних зрушень.
Саме з метою таких позитивних зрушень наприкінці серпня 2010 р. Українським фондом
«Благополуччя дітей» було ініційовано створення віртуального Інформаційно-ресурсного
центру «Дитинство без насильства», який впроваджується в життя в рамках проекту «Дитин-
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Український фонд «Благополуччя
дітей» оновив свій офіційний
веб-сайт www.childfund.org.ua.
Окрім інформації щодо діяльності
Українського фонду «Благополуччя дітей», на сайті можна знайти
повний перелік і детальний опис
тренінгових та консультативних послуг, які надають фахівці
тренерської студії Українського
фонду «Благополуччя дітей»,
перелік публікацій з анотаціями,
контакти регіональних ресурсних,
консультаційних  центрів підтримки практиків соціальної сфери та
опис їхніх послуг. Окрім інформації
щодо публікацій та послуг на вебсайті розміщено Інформаційноресурсний центр. «Дитинство без
насильства»
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ство без насильства – покращення системи захисту дітей у Східній Європі» за сприяння OAK
Foundation у партнерстві з Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту.
Інтернет відіграє значну роль у житті сучасних
українців, серед яких більше 8,5 млн. чоловік
користуються Інтернетом кожен або практично кожен день. Кількість постійних користувачів є достатньо великою та продовжує зростати, в зв’язку з чим актуальність інформаційних
інтернет-ініціатив у сфері боротьби з насильством щодо дітей підвищується.
Інформаційно-ресурсний центр «Дитинство
без насильства» поєднує в собі інформаційні,
просвітницькі, методичні та інші ресурси для
спеціалістів, батьків та усіх тих, хто не залишається осторонь жорстокості та насильства по
відношенню до дітей.
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Інформаційно-ресурсний центр має такі розділи:
• попередження жорстокого поводження з
дітьми;
• дитина-свідок;
• безпека дітей в Інтернеті;
• законодавство та правові питання;
• статистичні дані та дослідження;
• куди звернутися по допомогу.
Крім того є розділ «Новини», де освітлюються
події в Україні у сфері попередження жорстокого поводження з дітьми.
Згідно статистики відвідувань, найбільш популярними розділами Інформаційно-Ресурсного
центру є:
• статистичні дані та дослідження;
• законодавство та правові питання;
• попередження жорстокого поводження з
дітьми.
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Фінансовий звіт
Звіт про використання коштів 2010 рік

Доходи неприбуткової установи

Public Support and Revenue

Сума одержаної безповоротної
фінансової допомоги, безоплатних
надходжень, добровільних
пожертвувань
Сума коштів

4 747 375, 00
4 735 275,00

Вартість майна
Пасивні доходи
Всього грн.

12 100,00
14 107,00
4 761 482,00

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

141 120,00
4 271 263,00
4 412 383,00

Operating expenses
Program
Total UAH

Донорські структури, що фінансували грантову діяльність у 2010 році

Exp
1 317 742,00
220 291,00
1 414 330,00
1 654 085,00
128 827,00
4 735 275,00

Inflow
1 224 255,00
247 638,00
1 484 239,00
1 328 575,00
127 676,00
4 412 383,00

IOM
OAK
MCH
CFG
Other/Інші

27,83%
4,65%
29,88%
34,93%
2,73
100,00%

Структура видатків організації

Видатки на статутну діяльність
Видатки на утримання неприбуткової
організації

4 271 263, 00

96,80 %

141 120,00
4 412 383, 00

3,20 %
100%
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Партнери
Партнерство та співпраця з
міжнародними та вітчизняними
організаціями, що працюють в
інтересах кожної дитини та займаються розвитком соціальної
сфери

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Швейцарська конфедерація;
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);
Громадська організація «Об’єднані нації»
(Канада);

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.
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