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Шановні друзі та колеги!

Команда Українського фонду «Благополуччя дітей» пропонує до вашої уваги звіт про резуль-
тати роботи Фонду протягом 2011 – 2012 рр. 
Завдяки спільним зусиллям представників Фонду та партнерських організацій ми мали змо-
гу не лише реалізувати заплановані заходи і успішно завершити низку проектів, але й впро-
вадити нові ініціативи. Так, у 2012 році після завершення проекту «Попередження торгівлі 
людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад», Швейцарською Конфе-
дерацією було прийнято рішення щодо його продовження. Це дало змогу охопити більшу 
кількість громад, розширити цільові групи проекту,  розробити нову програму для роботи 
з дітьми – програму соціально-фінансової  освіти. Успішне впровадження проекту «Розро-
блення методики профорієнтації для дітей старшого шкільного віку» дало змогу перейти до 
наступного етапу – впровадження методики у роботу загальноосвітніх навчальних закладів. 
Протягом 2011 – 2012 рр. Фонд продовжував свою роботу на базі міста Кіровоград у напрямку 
створення послідовної та комплексної системи надання допомоги дітям, позбавленим бать-
ківського піклування, та зосередив свою увагу на створенні та впровадженні системи набут-
тя самостійності молодими людьми, котрі залишають заклади державної опіки. Особливої 
уваги заслуговує той факт, що у квітні 2012 року Кабінет Міністрів України підписав Розпо-
рядження «Про проведення у м. Кіровограді експерименту із запровадження інноваційної 
форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня». Варто зауважити, що саме Український фонд «Благополуччя дітей» у 2006 та 2008 рр. 
виступив ініціатором створення сімейно-орієнтованих будинків для дітей «Наш дім».
Традиційним для нашої організації стало проведення міжнародних інформаційних соціаль-
них кампаній, спрямованих на попередження насильства над дітьми, зокрема у 2011 році була 
проведена кампанія «Брудний дотик» та у 2012 році — кампанія «Мудрі батьки – щасливі діти». 
Ми дуже раді, що протягом цих двох років за допомоги наших партнерів з Німеччини – 
ChildFund Deutschland e. V. змогли надати цільову благодійну допомогу  20 дітям, які прохо-
дили курс лікування у відділенні дитячої онкогематології Кримської республіканської дитя-
чої клінічної лікарні.
Новими ініціативами Фонду стала робота в напрямку безпеки дорожнього руху, видання 
«Енциклопедії для фахівців соціальної сфери», апробація міжнародної освітньої програми та 
програми популяризації здоров’я «Muuvit».
Ми щиро дякуємо всім, хто допомагав у втіленні наших ідей, і сподіваємось на подальшу 
плідну співпрацю заради благополуччя дітей в Україні!!!
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Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей» функ-
ціонує в Україні з 1997 р.. Упродовж 1997–2006 рр. була відома як Християнський дитя-
чий фонд, філія міжнародної організації в Україні. З 2006 р. Фонд працює як незалежна 
українська благодійна організація, місія якої – забезпечення позитивних змін заради 
створення сприятливого середовища для розкриття повного потенціалу кожної  дитини 
в Україні.

Основні напрямки діяльності:
• мобілізація ресурсів громад і громадськості для запобігання та подолання бід-

ності й безпритульності, розв’язання 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 в ре-

альне життя.

За час свого існування ВБО «Український фонд «Благополуччя дітей» стала однією і лі-
дерів у сфері розроблення та реалізації інноваційних програм. За роки діяльності Фонд 
реалізував понад 80 проектів, спрямованих на розв’язання соціальних проблем, покра-
щення умов життя дітей, покращення якості соціальних послуг дітям та сім’ям через 
впровадження ефективних, науково-обґрунтованих технологій і підвищення потенціа-
лу громадянського суспільства. 
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Фонд – одна з перших громадських організацій, яка виступила партнером державних 
структур у підготовці фахівців, які працюють із дітьми, зокрема соціальних праців-
ників і соціальних педагогів. Спеціалісти Фонду підготували понад 150 публікацій, 
серед яких – навчальні посібники, методичні матеріали, тренінгові модулі, розробили 
та впровадили 20 програм для курсів підвищення кваліфікації практиків соціальної 
сфери. 

Фонд входить до кількох консультативних та громадських рад державних організацій, 
мереж та коаліцій громадських організацій, а саме: Колегії Міністерства соціальної 
політики України, Громадської колегії при Уповноваженому Президента України з Прав 
Дитини, Консультативної ради з питань ювенальної юстиції Інституту законодавства 
Верховної Ради України, Громадської консультативної ради з питань захисту прав дити-
ни, Всеукраїнської мережі протидії комерційній сексуальній експлуатації дітей та ін.

Енергійна й цілеспрямована робота, професіоналізм – візитна картка Українського 
фонду «Благополуччя дітей».
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Проект «Попередження торгівлі 
людьми шляхом розвитку соціальної 
роботи та мобілізації громад»

Мета проекту: сприяти усуненню корінних 
причин торгівлі людьми через покращення 
доступу до достовірних джерел інформації 
щодо безпечної міграції та зміцнення 
економічних можливостей в окремих регіонах 
України.

Проект здійснюється за фінансової підтримки 
Швейцарської Конфедерації.

Термін реалізації:  січень 2009 р. – лютий 2012 р. (І фаза), 
            березень 2012 р.– лютий 2015 р. (ІІ фаза).
Географія:   АР Крим, Донецька обл., Івано-Франківська обл., Львівська обл.
Партнери:   Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в  
   Україні, Фонд розвитку громадських організацій 
   «Західноукраїнський ресурсний центр», Міністерство освіти і 
   науки України.

Спрямування проекту

Проект об’єднує два компоненти: посилення спроможності громад щодо покращення умов 
та якості життя їх мешканців; організацію профілактичної роботи з дітьми та молоддю щодо 
попередження торгівлі людьми. 
У межах цього проекту Український фонд «Благополуччя дітей» є відповідальним за освіт-
ньо-профілактичний компонент, який спрямовано на підготовку педагогів та практиків со-
ціальної сфери до ефективної роботи з протидії торгівлі людьми в школах, а також на форму-
вання життєвих навичок школярів як важливої умови профілактики торгівлі людьми.
Із цією метою фахівці Українського фонду «Благополуччя дітей» розробили Програму ви-
ховних заходів та методичні матеріали «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція», які апробували впродовж 2010 – 2011 рр. у 37 пілотних школах, залучивши понад 
4000 дітей. Програма та методичні матеріали схвалені Міністерством освіти і науки, молоді 
та спорту України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.
Інноваційність Програми полягає в тому, що вона, з одного боку, фактично є першою спробою 
представити систему виховної роботи саме у сфері профілактики торгівлі людьми через форму-
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«Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад»

вання в учнівської молоді внутрішнього цінніс-
ного стрижня та необхідних життєвих навичок. 
А з іншого – популяризує новітні засоби техно-
логічного забезпечення виховного процесу. 
У змісті програми звернуто особливу увагу 
на формування таких життєвих навичок, як 
спілкування, прийняття рішень, критичне 
мислення, управління емоціями, стресами та 
конфліктними ситуаціями, формування цін-
ностей тощо. Саме розвиток цих життєвих 
навичок школяра – важлива умова профілак-
тики торгівлі людьми в громаді, оскільки 
готує особистість на порозі самостійного 
життя до розв’язання соціальних проблем 
та життєвих криз, неприйняття аморальної 
чи протиправної поведінки, недопущення 
маніпуляції.
Програма орієнтована на:
• сприяння самопізнанню, самореалізації, 

самоствердженню і самовдосконаленню 
особистості;

• розвиток навичок відповідальної і водно-
час безпечної поведінки, умінь адекват-
ного прийняття рішень у різноманітних, 
у т. ч. складних життєвих ситуаціях;

• визначення та формування громадянсь-
кої позиції особистості.

Як доповнення до програми та методичного 
посібника «Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція» також розроблено та 
видано настільні навчальні ігри «Рожеві оку-
ляри», «Галопом по Європах!». Вони провоку-
ють обговорення проблеми трудової міграції і 
торгівлі людьми, дають змогу проаналізувати 
причини та наслідки цього явища та є досить 
захопливими, викликають інтерес до пробле-
ми, є стимулом до обговорення проблемних 
ситуацій, пов’язаних із поїздками на навчан-
ня, роботу, відпочинок за кордон. У 2011 р. 
ігри схвалені Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України для використання в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

Понад 450 класних керівників, соціальних пе-
дагогів, психологів загальноосвітніх навчаль-
них закладів, представників управлінь та 
відділів освіти, центрів соціальних служб для 
сім‘ї, дітей та молоді, служб у справах дітей та 
інших фахівців взяли участь у заходах проек-
ту, пройшли підготовку з питань проведен-
ня профілактично-виховної роботи з учня-
ми 7–11 класів щодо попередження торгівлі 
людьми за програмою «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція». 
Починаючи з 2012 р., діяльність проекту на-
правлена на забезпечення використання ком-
плексного підходу фахівцями соціальної сфери 
та освітянами в роботі з дітьми та батьками 
щодо питань безпечної міграції, профілактики 
торгівлі людьми й залучення їх до реалізації со-
ціально-економічних ініціатив та передбачає:
• розширення впровадження Програ-

ми «Особиста гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція» на інші школи 
Донецької, Івано-Франківської, Львівсь-
кої областей та АР Крим;

• впровадження зазначеної програми в си-
стему підвищення кваліфікації вчителів, 
соціальних педагогів та практичних 
психологів загальноосвітніх навчальних 
закладів;

• адаптацію програми «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція» до 
використання в загальноосвітніх шко-
лах-інтернатах та професійно-технічних 
навчальних закладах;

• апробацію програми соціально-фінансо-
вої освіти для дітей 15–17 років.

Завдяки співпраці Українського фонду 
«Благополуччя дітей» із Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту України 
заходи проекту було включено до Плану 
заходів Міністерства щодо запобігання 
торгівлі людьми на період до 2015 року 
(затверджено 19 липня 2012 р.).
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Проект «Кар’єрне консультування: 
впровадження методики профорієнта-
ції для дітей старшого шкільного  віку»

Мета проекту: запобігти торгівлі людьми та її 
негативним наслідкам у цільових регіонах через 
впровадження в діяльність загальноосвітніх 
навчальних закладів, шкіл-інтернатів 
розробленої для професійної орієнтації та 
кар’єрного консультування дітей старшого 
шкільного віку просвітницької тренінгової 
програми «Професія. Кар’єра. Успіх».

Проект реалізовано в партнерстві із 
Представництвом Міжнародної організації 
з міграції в Україні за фінансової підтримки 
USAID

Термін реалізації:  липень 2011 р.– червень 2013 р.  
Географія:   м. Київ, м. Буча Київської області, м. Сімферополь (АР Крим).
Партнери:   Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Управління
   освіти і науки, молоді та спорту України м. Києва та м. Сімферополя
   АР Крим.

Спрямування проекту

Торгівля дітьми чи для сексуальної експлуатації, чи примусового жебрацтва, чи приму-
сової праці в галузі сільського господарства є особливо актуальною проблемою в Україні. 
За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), 5 % із загального числа постражда-
лих від торгівлі людьми, яким було надано допомогу в Україні,– діти молодше 18 років. 
У регіонах із підвищеним рівнем трудової міграції діти старшого віку є особливо вразли-
вими до ризиків нелегальної міграції та торгівлі людьми.
Окрім загальних соціально-економічних факторів, це пояснюється також і тим, що, заз-
вичай, діти старшого шкільного віку мають обмежене уявлення про можливості працев-
лаштування на території свого проживання і не отримують ніяких навичок оцінювання 
власних професійних схильностей або планування своєї кар’єри в Україні. 
Як засвідчують дані дослідження, проведеного 2010 р. в рамках першої фази проекту з уч-
нями 10-11 класів загальноосвітніх та інтернатних закладів, окреслюються такі тенденції: 
відсутність належного інформаційного супроводу під час проведення профорієнтаційної 
роботи відзначили близько 65 % опитаних; відсутність інформації про умови оволодін-
ня професіями (25 %); потребу розвитку психологічних якостей, умінь, навичок, потріб-
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них для навчання та наступної професійної 
діяльності (37,5 %).
Отримані дані підтверджують результа-
ти опитування, проведеного з фахівцями 
(учителями, психологами, соціальними пе-
дагогами та працівниками шкіл), які відзна-
чили певні труднощі під час проведення про-
форієнтаційної роботи зі старшокласниками, 
а саме: відсутність належного інформацій-
но-методичного досвіду щодо профорієн-
таційної роботи (60 %); на думку фахівців, 
старшокласники об’єктивно потребують від-
повідної інформації про різні види професій, 
спеціальностей, забезпечення робочими 
місцями та перспективи знайти роботу (40 
%) та інформації щодо обсягу роботи після 
закінчення навчального закладу (20 %). Опи-
тані фахівці переконані, що їх підопічним по-
трібна допомога психолога у виборі професії 
(20 %); інформація про професії (20 %), мож-
ливість роботи за фахом (20 %). Водночас, 
опитані (близько 70 %) погано орієнтуються 
в сучасних тенденціях та вимогах щодо про-
форієнтаційної роботи з учнями. Отже, наз-
ріла потреба перегляду нинішньої практики 
профорієнтаційної діяльності та запропону-
вати і учням, і фахівцям належну допомогу у 
створенні умов, які б дали змогу обом учас-
никам процесу вибору професії та плануван-
ня власної кар’єри працювати ефективніше 
та бути впевненими у власному виборі май-
бутньої професії.

Як засвідчив проведений у першій фазі проекту 
аналіз сучасної міжнародної практики, загаль-
ноприйнятим є введення до шкільної програми 
спеціальних навчальних програм, які форму-
ють потрібні навички планування, розширю-
ють уявлення про отримання середньої і вищої 
освіти та подальшого працевлаштування. 
На виконання цієї стратегії і був спря-
мований даний проект, який передбачає 
впровадження в діяльність загальноосвіт-

ніх навчальних закладів, шкіл-інтернатів 
розробленої для професійної орієнтації та 
кар’єрного консультування дітей старшого 
шкільного віку просвітницької тренінгової 
програми «Професія. Кар’єра. Успіх».

Впровадження проекту

У межах Фази 1 (Розроблення методики 
профорієнтації для дітей старшого шкіль-
ного віку) проведено:
• інтерв’ю спеціалістів, які здійснюють 

рофорієнтаційну діяльність із учнівсь-
кою молоддю;

• опитування  старшокласників; 
• проаналізовано наявні методики 

кар’єрного консультування та про-
форієнтації у вітчизняній та міжнарод-
ній практиці.

У межах Фази 2 (Впровадження методики 
профорієнтації для дітей старшого шкіль-
ного віку) проведено:
• два презентаційних семінари для пред-

ставлення розроблених у межах першої 
фази проекту методичних рекомендацій 
із профорієнтаційної роботи з учнями;

• цикл з 3-х триденних навчальних 
семінарів для ознайомлення фахівців із 
сучасними напрямами профорієнтацій-
ної роботи та особливостями кар’єрно-
го консультування в практиці вітчизня-
ного та закордонного досвіду;

• апробація матеріалів програми «Про-
фесія. Кар’єра. Успіх» на базі  загаль-
ноосвітніх навчальних закладів та 
шкіл-інтернатів із залученням понад 50 
фахівців навчальних закладів.

Для успішного впровадження просвітни-
цької тренінгової програми «Професія. 
Кар’єра. Успіх» експерти й автори-розроб-
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ники провели моніторингові та консуль-
тативні візити в пілотні громади. Під час 
зустрічей обговорено особливості про-
ведення занять, специфіку сприймання 
учнями розроблених матеріалів. Як від-
значили практичні психологи та соціальні 
педагоги під час тренінгових занять, учні 
мали можливість проаналізувати власні 
інтереси, здібності та зіставити їх із вимо-
гами майбутньої професії, удосконалювати 
практичні навички створення алгоритму 
кар’єрного зростання в сучасних соціаль-
но-економічних умовах через аналіз ринку 
праці, а також відпрацювали навички ціле-
покладання та професійного самовизна-
чення. Окрім того, фахівці відзначили, що 
процесу впровадження просвітницької 
тренінгової програми сприяли підтримка 
адміністрації навчальних закладів та за-
цікавленість батьків.

Історії успіху
 
У грудні 2012 р. в межах моніторингового 
візиту до м. Сімферополя експерти проекту 
мали можливість поспілкуватись із учнями 

8–11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів, у яких проходили заняття з про-
світницької тренінгової програми «Про-
фесія. Кар’єра. Успіх». Під час інтерв’ю учні 
охоче ділились враженнями від занять. 
Наприклад, Даша В. (учениця 11-го класу) 
відзначила : «Заняття важливі…це було 
більше, аніж розмова про професії, це були 
настанови на майбутнє». А от для Івана Н., 
учня 9-го класу, заняття – це «Рецепт досяг-
нення успіху: що потрібно, щоб його досяг-
ти, які ресурси потрібні, як правильно ста-
вити цілі, щоб бути успішним». Валерія К. 
(учениця 11-го класу) відзначила: «Теми за-
нять виявились цікавими не лише для мене, 
а й для моїх батьків. Їм було цікаво, що важ-
ливого ми обговорювали, висловлювали свій 
погляд. Нарешті ми дійшли згоди, у якому 
навчальному закладі мені продовжувати 
навчання після закінчення школи. Дякую!»
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Проект «Адаптація матеріалів 
інтерактивного комп’ютерного 
тренінгу з протидії торгівлі людьми 
до потреб цільової аудиторії»

Мета проекту: адаптувати текст та 
прототип інтерактивного електронного 
уроку «Торгівля людьми: сучасне рабство» 
відповідно до потреб та особливостей 
сприйняття інформації цільової групи 
(молоді люди віком 16–21 рік).

Проект реалізовано в партнерстві 
із Представництвом Міжнародної 
організації з міграції в Україні за 
фінансової підтримки USAID

Термін реалізації:  березень – серпень 2011 р.  
Географія:   м. Київ.
Партнери:   Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні.

Впровадження проекту

У межах цього проекту було створено робочу групу експертів, котрі на основі результатів 
двох фокус-груп із молодими людьми віком 16–21 рік та однієї фокус-групи з фахівця-
ми (соціальними педагогами, психологами, спеціалістами з питань запобігання торгівлі 
людьми) адаптували текст інтерактивного електронного уроку «Торгівля людьми: су-
часне рабство». Окрім цього, було розроблено рекомендації щодо прототипу інтерак-
тивного тренінгу та передано компанії, відповідальній за дизайн уроку.
Передбачається, що урок буде використовуватись у навчальних закладах як інформацій-
но-просвітницький захід із попередження торгівлі людьми.
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Проект «Посилення ролі 
громадськості в розв’язанні місцевих 
соціальних питань»

Мета проекту: посилити роль громадськості 
у формуванні та впровадженні стратегій 
соціальної політики на місцях через активізацію 
та налагодження механізмів спільного з 
органами місцевого самоврядування та 
виконавчої влади прийняття рішень.

Проект здійснюється за фінансової підтримки 
Представництва Європейського Союзу.

Термін реалізації:  січень 2011 р. – червень 2013 р.  
Географія:   Дніпропетровська область (м. Вільногірськ, м. Жовті Води), 
   Черкаська область (м. Канів; Соснівській район м. Черкаси).

Спрямування проекту

Останнім часом в Україні відбулися значні зміни. Держава стала на демократичний шлях 
розвитку. Європейську інтеграцію проголошено стратегічною метою. З розвитком демо-
кратії прийшло усвідомлення важливості участі громадян в управлінні державними спра-
вами, потреби забезпечення реальних можливостей для їх впливу на дії влади, розвиток 
та реалізацію планів та програм, розв`язання наявних проблем. Отож, місцеве самовря-
дування набуває реальної сили. Люди перестають бути просто населенням, яке проживає 
на певній території, і стають самоврядною ГРОМАДОЮ, кожен член якої міру відповідно 
до своїх можливостей допомагає становленню добробуту всіх.
У 2010 р. за фінансової підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні розпо-
чав свою діяльність Проект «Посилення ролі громадськості в розв’язанні місцевих со-
ціальних питань», який поставив перед собою завдання – перевести процес демократи-
зації зі сфери політичного спілкування до рівня залучення людей до прийняття рішень. 
Проект працює задля надання можливості людям у громадах, особливо незаможним і со-
ціально вразливим, мати більший вплив на формування та прийняття владних рішень на 
місцевому рівні та якість послуг, які є важливими для їхнього життя.



13

«Посилення ролі громадськості в розв’язанні місцевих соціальних питань»

Європейський Союз, який здійснює фінан-
сову підтримку цього проекту, ще з 90-х 
років минулого століття підтримує про-
грами, у яких головну увагу приділено за-
лученню громадян до активної громадської 
діяльності.
Досвід перенесення акцентів на громадян-
ське залучення та соціальну активність 
вразливих верств свідчить про нову стра-
тегію розвинених країн – від програм «бо-
ротьби з бідністю» до «соціальної участі».

Впровадження проекту

Щоб здійснити успішний перехід від «бо-
ротьби» до «участі», потрібно здійснити 
зміни в громадській свідомості. 
Зважаючи на це, у межах проекту «Поси-
лення ролі громадськості в розв’язанні міс-
цевих соціальних питань» передбачено:
• здійснити комплексне навчання пред-

ставників органів місцевого самовря-
дування, виконавчої влади, соціальних 
інституцій, неурядових організацій, ак-
тивних членів громади для їх підготов-
ки до впровадження стратегій соціаль-
ної політики на рівні територіальних 
громад міст Вільногірськ та Жовті Води 
із застосуванням механізму спільного 
прийняття рішень;

• запровадити дієві механізми фор-
мування та впровадження місцевих 
соціальних політик задля забезпечення 
потреб і розв’язання проблем членів 
громади розроблення шляхом розробки 
та впровадження локальних соціальних 
програм.

У квітні – жовтні 2011 р. в проектних грома-
дах  було проведено по три семінари в межах 
навчальної програми «Впровадження ефек-
тивних механізмів спільного прийняття рі-

шень на рівні громади». Під час навчання 
учасники набули знання щодо налагоджен-
ня соціального партнерства, опрацювали 
технології оцінювання потреб громади, от-
римали навички розроблення та реалізації 
соціальних проектів.
Одним із найбільш вагомих результатів на-
вчання стало розроблення та написання 
її учасниками коаліційних (міжгалузевих) 
проектів, спрямованих на підтримку соціаль-
но-вразливих верств у проектних громадах. 
Актуальність та ефективність, розроблених 
проектів для громад мають забезпечити 
такі чинники:
• представництво учасників із різних 

галузей соціальної сфери; 
• аналіз ситуації та комплексне оцінюван-

ня потреб населення громади, результати 
яких окреслили проблематику проекту;

• використання сучасних методик про-
ектного менеджменту.

За оцінкою учасників, саме під час навчан-
ня, завдяки отриманим знанням, зросла 
їх упевненість у тому, що ситуацію в місті 
можна змінити на краще:
«...я переконалась, що участь населення – 
це головне у розв’язанні місцевих соціальних 
проблем»;
«.... можна зробити все, головне – горіти 
своїм ділом і давати позитивний приклад 
іншим.».

Задля відпрацювання механізмів спільного 
прийняття рішень у формуванні та впро-
вадженні стратегій соціальної політики 
на місцях у серпні – жовтні 2011 р. в про-
ектних громадах створено Координаційні 
ради, які виконують такі функції:
• координація діяльності та сприяння 

співпраці місцевих органів виконавчої 
влади, соціальних інституцій та гро-
мадських організацій щодо впровад-
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ження програм соціального спрямуван-
ня в громаді;

• аналіз потреб населення громади; 
• розроблення та внесення на розгляд 

міського голови та міської/районної ради 
пропозицій стосовно визначення пріо-
ритетів місцевої соціальної політики з 
урахуванням думки громадськості;

• лобіювання та підтримка внесення проек-
тів та громадських ініціатив до програми 
соціально-економічного розвитку міста;

• розроблення та внесення в установлено-
му порядку на розгляд сесії міської/рай-
онної ради обґрунтування та пропозицій 
щодо фінансування проектів соціального 
спрямування;

• підготовка рекомендацій щодо страте-
гії впровадження проектів соціального 
спрямування;

• запровадження відповідних заходів для 
координації відносин між організаціями, 
які спільно працюють над виконанням 
соціальних проектів;

• здійснення поточного моніторингу 
соціальних проектів (заслуховувати 
проміжні звіти про хід реалізації проек-
тів та надавати пропозиції / рекомендації 
щодо вдосконалення їх впровадження). 

До складу Координаційних рад увійшли 
державні службовці; спеціалісти, які від-
повідають за формування соціальної міс-
цевої політики, представники соціальних 
інституцій та неурядових організацій.
2011 р. Координаційні ради розглянули 13 
проектів, розроблених для участі в конкурсі 
проектів (оголошеного Фондом). 11 проектів 
було схвалено та рекомендовано до включен-
ня до соціально-економічних програм міст/
районів на 2012 р. Схвалені проектні пропози-
ції було подано до конкурсу проектів та за рі-
шенням Ради експертів конкурсу 8 проектних 
пропозицій було прийнято до фінансування:

1. Проект «Кожній дитині потрібна     
родина»

Заявник: Виконавчий комітет Жовтоводсь-
кої міської ради, м. Жовті Води.
Мета проекту: підвищення рівня обізна-
ності населення м. Жовті Води щодо важ-
ливості сімейних форм виховання для 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування через проведення інформа-
ційної рекламної компанії в м. Жовті Води.
2. Проект «НАРД»
Заявник: Комунальний заклад освіти 
спеціальна загальноосвітня школа для дітей із 
вадами розумового розвитку, м. Жовті Води.
Мета проекту: створити належні умови для 
соціалізації дітей та підлітків із вадами ро-
звитку через створення розвивальної студії 
«НАРД» у м. Жовті Води.
3. Проект «Створення необхідних умов 

для організації змістовного дозвілля 
підлітків та молоді мікрорайону»

Заявник: Вільногірська міська дитяча гро-
мадська організація (ВМДГО) «Допоможе-
мо дітям», м. Вільногірськ.
Мета проекту: покращити організацію змі-
стовного дозвілля підлітків та молоді мікро-
району через створення центру культури та 
дозвілля на базі загальноосвітньої школи І 
– ІІІ ступенів № 5 м. Вільногірська.
4. Проект «Новий стандарт освіти для 

дітей пільгових категорій»
Заявник: Вільногірське міське громадське 
об’єднання інвалідів «Едельвейс», м.Вільно-
гірськ.
Мета проекту: забезпечити умови рівного 
доступу до якісної освіти дітей пільгових 
категорій мікрорайону школи через впро-
вадження нових інформаційних технологій 
навчання (дистанційного навчання).



15

«Посилення ролі громадськості в розв’язанні місцевих соціальних питань»

5. Проект «Створення Центру денного 
перебування та розвитку «Народжен-
ня особистості»

Заявник: Черкаська міська дитяча громад-
ська організація «Грані», м. Черкаси.
Мета проекту: попередити бездоглядність ді-
тей та підлітків з уразливих сімей  Соснівсь-
кого району м. Черкас; сприяти формуванню 
їх повноцінної особистості через організацію 
всебічного розвитку в Центрі денного переб-
ування «Народження особистості».
6. Проект «Повіримо у своє майбутнє»
Заявник: ГО «Спілка батьків дітей-інвалідів 
– оновлена», м. Черкаси.
Мета проекту: посилити функціональну 
спроможність сімей, у яких виховуються 
діти з обмеженими можливостями через 
організацію навчання для батьків із підви-
щення їхньої самооцінки та розширення 
соціального оточення.
7. Проект «Навчальна програма для бать-

ків «Білі плями сімейного виховання»
Заявник: Канівський міський центр соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді, м. Канів.
Мета проекту: підвищити рівень компе-
тентності батьків у догляді, вихованні та 
розвитку дітей дошкільного віку через ор-
ганізацію навчання для «молодих» батьків 
щодо засад усвідомленого та відповідаль-
ного батьківства.
8. Проект «Інтерактивні заняття про-

філактичного спрямування для підліт-
ків м. Канева та Канівського району»

Заявник: Канівська міськрайонна благодій-
на організація «Чисте серце», м. Канів.
Мета проекту: змінити ставлення підлітків 
м. Канева та Канівського району до шкід-
ливих наслідків вживання алкоголю, нар-
котиків та тютюнопаління через проведен-

ня інтерактивних занять профілактичного 
спрямування «На власні очі» з використан-
ням відеоматеріалів.
Упродовж 2012 р. прийняті проекти ре-
алізовувались за експертної підтримки 
Українського фонду «Благополуччя дітей».

Досягнення проекту

Підсумовуючи роботу в межах проекту впро-
довж 2011 – 2012 рр., можна виокремити най-
більш вагомі результати, які були досягнуті: 
1. Підписано договори про спільну діяльність 

із виконавчими комітетами Канівської, 
Вільногірської та Жовтоводської міською та 
Соснівської районної м.Черкаси радами.

2. На рівні виконавчих комітетів місцевих 
рад (всіх проектних громад) прийнято 
нормативні документи, які регламенту-
ють створення та діяльність Координа-
ційних рад.

3. У проектних громадах створено й розпо-
чали свою діяльність Координаційні ради.

4. У проектних громадах розроблено 11 ко-
аліційних соціальних проектів. Проекти 
ухвалено Координаційною радою та реко-
мендовано включити до програми соціаль-
но-економічного розвитку громад на 2012 
р. 8 з 11 проектів підтримані Фондом (за ре-
зультатами проведеного конкурсу).

5. Сформовано та підготовлено команду 
спеціалістів (78 осіб)  для роботи з пи-
тань активізації проектних громад. Серед 
учасників навчання – представники ор-
ганів місцевого самоврядування та вико-
навчої влади; керівники відділів та служб, 
які відповідають за реалізацію соціальної 
політики в місті; представники соціальних 
інституцій; представники неурядових ор-
ганізацій соціального спрямування.
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Проект «Медикаментозна
 допомога дітям з онкологічними 
захворюваннями»

Мета проекту: надати цільову благодійну 
допомогу дітям, які проходять курс лікування 
у відділенні дитячої онкогематології Кримської 
республіканської дитячої клінічної лікарні.

Проект здійснюється за підтримки ChildFund 
Deutschland e.V., Німеччина.

Термін реалізації:  2011 – 2012 рр.  
Географія:   АР Крим, м. Сімферополь.
Партнери:   Відділення дитячої онкогематології Кримської республіканської
   дитячої клінічної лікарні, Кримський Республіканський Благодійний 
   Фонд «Світ Криму», Кримський благодійний фонд «Центр
   соціального захисту та допомоги».

Спрямування проекту

Проблема раку – одна з найважливіших проблем охорони здоров’я в Україні. Злоякісні 
новоутворення діагностують майже в кожного 50-го українця (для порівняння: у світі 
злоякісні новоутворення виявляють у кожного 270-го). За показниками смертності від 
злоякісних новоутворень дітей до 14 років наша держава посідає п’яте місце. У Криму 
щороку захворює близько 47 – 60 дітей – і це лише за офіційними даними.

Відділення дитячої онкогематології Республіканської дитячої клінічної лікарні імені Тито-
ва – єдине відділення з боротьби з дитячими онкологічними захворюваннями в Криму. У 
відділенні онкогематології лікуються діти віком від півроку до 16-ти із важкими захворю-
ваннями (лейкоз, різні види злоякісних пухлин і лімфом).

Кримське онкогематологічне відділення – одне з кращих в Україні – працює, постійно кон-
тактуючи із багатьма зарубіжними клініками дитячої онкології. Побутові умови, у яких 
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перебувають маленькі пацієнти (окремі 
бокси із санвузлом, телевізором та супут-
никовим телебаченням), дають змогу ліку-
вати їх відповідно до світових стандартів, 
без побоювання отримати інфекції. У від-
діленні працюють п’ять лікуючих лікарів, 
які пройшли навчання та стажування в 
провідних клініках України та Німеччини. 
Завідуючий відділенням – Валентин Пав-
лович Усаченко працює на цій посаді з дня 
заснування дитячої лікарні (1987).

Дитяче онкогематологічне відділення є нау-
ковим Центром студії з лікування лімфом у 
дітей. Усі форми лікування, крім трансплан-
тації кісткового мозку, відбуваються тут. 
Завідувач відділенням В. Усаченко в 1993 р. 
навчався в німецькій клініці знаменитого 
професора Цінтля, двічі проходив навчан-
ня упродовж 2008, 2009 рр. у Дитячій онко-
логічній клініці під керівництвом німець-
кого професора Г. Шеллонга. Побувавши в 
дитячому онкогематологічному відділенні 
1995 р., американський професор Пінкель 
зазначив, що отримані кримськими ліка-
рями результати, незважаючи на скрутне 
економічне становище в Україні, можна 
порівняти з результатами найкращих онко-
логічних європейських клінік.

Однак у відділенні існує гостра проблема 
нестачі коштів на придбання дорогих меди-
каментів. Дітям надається медична допомо-
га відповідно до нинішнього фінансування. 
Лікування на 60 % забезпечено за рахунок 
державного бюджету. Однак бюджетні ко-
шти передбачають закупівлю сучасних до-
рогих препаратів у дуже обмежених кілько-
стях, недостатніх для лікування всіх дітей.

Курс лікування дитини коштує близько 10 
– 15 тисяч доларів США залежно від його 
віку й важкості захворювання. Навіть ура-

ховуючи часткову оплату лікування з боку 
держави, мало хто з батьків може знайти 
такі кошти.

Надаючи кошти на придбання дорогих ме-
дичних препаратів, проект підтримує про-
фесіоналізм лікарів і дарує шанс на життя 
дітям та надію їхнім батькам.

Завдяки проекту впродовж 2011 р. було на-
дано допомогу 14 дітям на суму 83 087 € та 
впродовж 2012 р. 6 дітям на суму 28 350 €. 

Докладніше з результатами проекту мож-
на ознайомитися за адресою: http://www.
childfund.org.ua/humanities_aid/actions/

Історії успіху

КОРАБЛЬ ГЕМЕДЖИ
С КУРСОМ НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Так уж получилось, что у восьмилетнего 
Рефата Гемеджи для своего возраста име-
ются большие знания в медицине. Однако 
не по своей воле он знаком с тем, как пра-
вильно взять пункцию костного мозга, 
какие препараты мгновенно разжижают 
кровь и что означает фраза «стойкая ре-
миссия». У мальчика серьезное заболева-
ние — рак крови.

«Острый лимфобластный лейкоз» — вра-
чебный диагноз, который разделил жизнь 
крымского мальчишки на «до» и «после». 
Заменил пусть небогатую, но спокойную 
жизнь на тревожную, в постоянных по-
исках денег и лекарств. Диагноз, который 
разделил семью на тех, кто в больнице, и 
тех, кто на долгие месяцы остался без ма-
тери и брата. 

Казалось, еще совсем недавно Джемиле, мама 
Рефата, видя по телевизору просьбы о по-
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мощи больным раком, старалась побыстрее 
переключить канал. А проходя мимо объяв-
лений с текстом «Помогите срочно собрать 
сумму на лечение…», отворачивалась и уско-
ряла шаг, находясь в полной уверенности, что 
ее семью это не коснется.

— «Раньше, чего кривить душой, я боялась 
слова «онкология»! Мне было страшно даже 
задуматься об этом. Но когда эта болезнь 
коснулась нашей семьи, я почувствовала, 
как это тяжело — искать средства на ле-
карства, от которых зависит жизнь тво-
его ребенка», — вспоминает Джемиле.

Страшно вспоминать, как Рефат проходил 
первый протокол химиотерапии: вместо по-
ложенных 64 дней — целых четыре месяца.

После пятнадцати дней лечения химиоте-
рапией организм так и не ответил на лече-
ние. Количество бластов (раковых клеток) 
по результатам анализов показало 75 %, 
а уровень лейкоцитов упал до 0,8 — что 
означало полное отсутствие иммунитета. 
Из-за снижения количества лейкоцитов у 
Рефата началась лейкопения и мальчика 
перевели в отдельный бокс.

Из-за того, что отменили прием гормо-
нальных препаратов, Рефата стали мучить 
сильные боли в животе, поскольку после 
мощной интоксикации химиопрепаратами 
в кишечнике погибла вся полезная микро-
флора. Появился стоматит, который рас-
пространился на все слизистые организма 
(рот, пищевод, желудок). Для того чтобы 
уменьшить нагрузку на желудок, врачи 
запретили мальчику какое-либо питание. 
Мама Джемиле голодала вместе с ним. Она 
не на минуту не выходила из бокса сына и 
обессилев, лежала рядом...

Как становится страшно, когда ремиссия 
не наступает в положенный день и как тя-

жело потом собраться с силами и продол-
жать бороться. Вновь новые препараты, 
капельницы...

Спустя месяц у Рефата взяли пункцию 
костного мозга. Дважды анализы давали 
отрицательный результат, но третий ответ 
из Киевской лаборатории пришел положи-
тельным. Организм ответил на лечение, 
наступила ремиссия! Хотя состояние Ре-
фатика было тяжелым, но при всем этом 
появился луч надежды на выздоровление, 
очень слабый, но такой долгожданный.

Рефат, невзирая на тяготы лечения, старал-
ся не падать духом. Однажды отделение 
онкогематологии посетила мастер песоч-
ной анимации, крымчанка Ксения Симо-
нова (призер украинского конкурса «Укра-
ина имеет талант»), своим посещением она 
обрадовала детей и оставила им на память 
свои работы. По просьбе Рефата, она на-
рисовала ему кораблик и подарила ему эту 
картинку. Общение с ней вызвало у маль-
чика много положительных эмоций.

Мечты о прекрасных дальних странах по-
могли мальчику бороться за жизнь. Навер-
ное недаром фамилия Рефата с тюркского 
языка переводится как «корабль» — мор-
ская тематика очень близка мальчику. В 
больнице он много времени проводил за 
конструированием и мечтал о том, что по-
строит свой  корабль, станет у штурвала 
и отправится в большое плаванье вокруг 
света. Подолгу рассматривал атлас и со-
ставлял маршруты будущих путешествий.

Помогло Рефату и его новое увлечение 
квиллингом, которому он научился в твор-
ческом кружке при отделении в больнице. 
Квиллинг — это такая техника бумагокру-
чения, из которых можно делать объемные 
композиции. Вместе с мамой он делал вее-
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ра, а потом дарил врачам и другим детям, 
которые лежали в отделении.

После непродолжительного отдыха Рефат 
должен был начать очередной курс химио-
терапии. Но на тот момент не было средств 
чтобы его оплатить. Судьба восьмилетнего 
мальчика была на волоске. Семья Рефата 
верила, что если Бог послал такое испыта-
ние их семье, он пошлет и людей, которые 
помогут его пройти. И, о чудо, находились 
люди которые помогали семье материально, 
и родители Рефата смогли оплатить первые 
пять месяцев лечения. По истине, чужих 
детей не бывает! Кто-то мог пожертвовать 
пять гривень, кто-то приносил тысячу, на-
стоятельница и прихожане православного 
храма передали четыре тысячи гривень.

Но болезнь упорно прогрессировала. Ре-
фата необходимо было переводить на вы-
сокодозовую химиотерапию. А это значит 
что лекарства нужны намного сильней. 

— Мы были в отчаянии, где еще найти 
средства, чтобы оплатить лекарства для 
нашего Рефатика. И когда к нам в палату 
пришли из немецкого детского фонда и ска-
зали, что хотят помочь, чувства радости 
заполнили наши души. Это был большой 
вклад для нашей семьи, и мы не перестаем 
благодарить Всевышнего, за то, что послал 
нам этих неравнодушных людей,— делится 
воспоминаниями мама Джемиле.

К слову сказать, мама Джемиле на про-
тяжении всего лечения чувствовала под-
держку от Всевышнего. Однажды у Рефата 
забился катетер порт-системы, который 
вводят подкожно для длительного вну-
тривенного вливания лекарств. Однако 
снимать его было смертельно опасно, ведь 
мальчик только получил высокодозовую 
химию и облучение. Неоднократные по-

пытки врачей прочистить порт ничего не 
давали. Следующий шаг — только опера-
ция, которую ослабленный Рефат вряд ли 
бы смог перенести. 

Тогда Джемиле уговорила попытаться 
в последний раз, но только сначала дать 
ей полчаса времени. На протяжении это-
го времени мама уединившись, молилась 
Всевышнему и просила его о помощи. 
Врачам сразу жеудалось восстановить 
проходимость катетера.

— Все были в шоке — вот это мама помо-
лилась, — вспоминая, шутит Рефат.

Шаг за шагом Рефат был на пути к вы-
здоровлению. Финишной прямой стал 
последний протокол химиотерапии про-
должительностью в два месяца, после 
окончания которого основное лечение за-
кончится. Дальше — домашнее лечение, 
маленькими дозами химии в таблетках. 

Перед выпиской из больницы Рефат ска-
зал: «Знаешь, мама, я мечтаю о том, что-
бы мы снова стали жить той жизнью, ко-
торой жили. Как прежде…». Оказывается 
только в такие моменты понимаешь, что 
жизнь, которой ты жил раньше — была 
счастливой. Несмотря на то, что не име-
ешь своего жилья и ютишься в двух ком-
натах, которые предоставил сердоболь-
ный родственник. Собираешь деньги, 
чтобы закончить фундамент собственно-
го дома. Зато имея четырех очарователь-
ных малышей и мужа — знать, что тебя 
любят и ждут возвращения. 

Как только Рефата отпустили домой он 
стал просить о поездке на море. Пусть не 
купаться, пусть в тени, только лишь что-
бы постоять на берегу...  почувствовать 
соленый запах ветра, услышать крики 
чаек и вдалеке обязательно увидеть ко-
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рабль с большими белыми парусами. Его 
корабль, с курсом на выздоровление!

«Самое большое счастье, когда твой ребе-
нок здоров и улыбается. Мы искренне бла-
годарны, что есть такие люди, которые 
помогают нам.. Добрые дела не остаются 
незамеченными. Пусть ваша доброта и 
щедрость вернутся к Вам сторицей. 

Мы прошли через эти испытания, но в от-
делении онкогематологии еще много детей, 
которые нуждаются в помощи. Мы всеми 
возможными силами будем стараться под-
держать их в нелегкой борьбе. »

семья Гемеджи



21

Проект «Система підтримки та 
надання допомоги в становленні 
самостійності дітей, які перебува-
ють під опікою держави в Україні»

Мета проекту: сприяти благополуччю 
дітей, котрі перебувають під опікою 
держави; покращити якість їхнього 
життя та перспективи на майбутнє через 
створення і запровадження ефективної 
системи їх підтримки та надання допомоги 
в становленні самостійності.

Проект реалізовано в межах проекту 
Міжнародного благодійного фонду  
«Друзі дітей Україна» за фінансової 
підтримки Європейського Союзу.

Термін реалізації:  листопад 2011р. – травень 2012 р.  
Географія:   м. Кіровоград.
Партнери:   Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради, 
   Товариство «Наш дім» (Польща).

Впровадження проекту

У зв’язку зі специфікою виховного процесу більшості інтернатних закладів в Україні (засто-
сування концепції колективного виховання; відсутність роботи з біологічними сім’ями дітей; 
тривале перебування в ізольованому середовищі) у більшості дітей відсутні практичні на-
вички самостійного життя (побутові навички, навички планування; управління фінансами, 
часом тощо). Інша проблема полягає в невмінні цих дітей будувати відносини на основі пар-
тнерства й відчувати/встановлювати межі.
Зазвичай, після досягнення повноліття діти залишають установи з чималою кількістю грошей, 
певними соціальними гарантіями, а іноді й житлом. Водночас відсутність знань та навичок ефек-
тивного управління «початковим капіталом» призводить до марнування наданих можливостей. 
Досвід показує, що молодим людям, котрі вступають до самостійного життя без професійної, до-
бре виваженої та конкретної підтримки важко налагодити безпечне плановане життя. 
Для нашої організації питання забезпечення поступового та безпечного входження в доро-
сле життя вихованців державних форм опіки є дуже актуальним. Починаючи з 2006 р., на 
базі міста Кіровоград Український фонд «Благополуччя дітей» працює над створенням по-
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слідовної та комплексної системи надання 
допомоги дітям, позбавленим батьківського 
піклування.
Програма впроваджується в Кіровоградсь-
кій області в партнерстві з Міністерством со-
ціальної політики України (до 2011 р. – Міні-
стерством України у справах сім’ї, молоді та 
спорту) та виконавчими комітетами Кірово-
градської та міської та обласної ради.
Першим кроком програми стало створення 
альтернативної інтернатним форми вихован-
ня дітей (будинок нового типу «Наш дім» із 
кількістю до 15 дітей переважно підліткового 
віку), яка передбачає наданню сімейно-орієн-
тованих послуг, що сприяють формуванню 
в дітей необхідних навичок для подальшого 
самостійного життя (приготування їжі, при-
бирання, покупка продуктів, догляд за мо-
лодшими, самостійне планування навчання і 
відпочинку тощо). Вихователі, які працюють 
із дітьми, персонально відповідають за фізич-
ний, психологічний та інтелектуальний ро-
звиток дітей, а також проводять роботу щодо 
реінтеграції дітей у біологічні сім’ї.
В 2008 р. в межах програми в м. Кіровограді 
було відкрито перший сімейно-орієнтований 
будинок для дітей, 2010-го – другий. Перші 
три роки роботи будинку довели ефектив-
ність запропонованої моделі: із 30 дітей, які 
виховувались у будинку, шість були всинов-
лені, дві дитини – повернуті до біологічних 
сімей, одна дитина вступила після 11-го класу 
до ВНЗ, три – після 9-го класу до ліцею.
Наступним нашим кроком є створення та 
впровадження системи набуття самостійності 
молодими людьми, котрі залишають заклади 
державної опіки (програма, зокрема, прийнятна 
для вихованців сімейних форм опіки).

Впровадження проекту

2012 р. будинок нового типу «Наш дім» зали-
шили чотири вихованці. Доля дітей багато в 

чому залежить від того, наскільки ефектив-
ною виявиться система їх подальшого супро-
воду та підтримки.
На виконання цієї стратегії і був спрямова-
ний цей проект, що передбачає адаптацію та 
опрацювання польського досвіду щодо ство-
рення персональних мереж підтримки мо-
лодих людей з інтернатних установ, надання 
допомоги у формуванні самостійності.

Короткострокові результати проекту:

• Досягнуто домовленості з представника-
ми органів виконавчої влади м. Кірово-
града про підтримку реалізації проекту;

• Громаду м. Кіровоград було поінформо-
вано щодо концепції та основних етапів 
реалізації проекту;

• 22 фахівці отримали необхідні знання та 
навички для впровадження ефективної 
системи надання допомоги дітям, позбав-
лених батьківського піклування в процесі 
набуття ними самостійності;

• Підготовлено команду «кураторів», які 
будуть впроваджувати програму серед 
випускників державних закладів опіки м. 
Кіровограда;

• Підготовлено групу фахівців для адапта-
ції та трансляції програми в Україні;

• Прийнято рішення щодо включення 
запропонованої проектом системи під-
тримки та супроводу випускників за-
кладів опіки до програми м. Кіровограда; 
«Центральний регіон»;

• На основі матеріалів проекту (зокрема 
тренінгу), підготовлено публікацію «Си-
стема підтримки та надання допомоги 
в становленні самостійності дітей, котрі 
перебувають під опікою держави: Поль-
ський досвід». 
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Довгострокові результати проекту:

• У вересні 2012 р. організацією ChildFund 
Deutschland e.V. (Німеччина) виділено ко-
шти для оренди приміщення під Protected 
Group Home (PGH) (спеціально прид-
бані та облаштовані квартири, у яких за 
контрактами проживають та працюють 
за програмою набуття самостійності ви-
пускники державних закладів опіки м. 
Кіровограда);

• У межах програми польського співробіт-
ництва для розвитку Міністерства закор-
донних справ Республіки Польща 2012 р. 
Польське Товариство «Наш Дім» в пар-
тнерстві з Українським фондом «Благо-
получчя дітей» реалізувало проект «Ре-
форма системи опіки над дітьми в Україні 
через використання Польського досвіду».

• У межах проекту з 15 до 19 жовтня 2012 р. 
організовано візит до Польщі для ознай-
омлення із системою організації роботи 

та нормативного забезпечення сімей-
но-орієнтованих будинків, за моделлю 
яких було створено будинок «Наш дім» 
(м. Кіровоград).

• Задля комплексного ознайомлення з 
польським досвідом сформовано міжві-
домчу робочу групу, до складу якої запро-
шено представників центральних органів 
виконавчої влади рівня керівників депар-
таментів, а саме: Міністерства соціальної 
політики України, Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, Міні-
стерства охорони здоров’я України та 
Кіровоградської міської ради.

• Під час візиту учасники мали змогу оз-
найомитись із державною системою 
опіки Польщі та механізмами її реаліза-
ції і на центральному, і місцевому рівнях. 
Водночас учасники відвідали різні форми 
опіки Польщі та ознайомились із норма-
тивними документами, які регламенту-
ють їх роботу.
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Проект «Дитинство без насильства – 
покращення системи захисту дітей у 
Східній Європі»

Мета проекту: покращити професійну 
компетентність спеціалістів, які працюють із 
дітьми, які постраждали від насильства, а також 
формувати громадське ставлення до проблеми 
насильства над дітьми.

Проект здійснюється за фінансової підтримки 
OAK Foundation.

Термін реалізації:  2010 – 2013 рр.  
Географія:   Україна, Польща, Латвія, Литва, Болгарія, Молдова.
Партнери:   Nobody’s Children Foundation, Grey G2 Ukraine.

Спрямування проекту

Проект «Дитинство без насильства – покращення системи захисту дітей у Східній Євро-
пі» Український фонд «Благополуччя дітей» впроваджує з 2005 р., щороку зосереджуючи 
увагу на окремих темах, які стосуються попередження насильства над дітьми. 
2011 р. проект було спрямовано на реалізацію заходів щодо попередження сексуального 
насильства над дітьми.
2012 р. став роком впровадження програми для батьків «Без ляпасу», яка направлена на 
попередження насильства над дітьми віком до трьох років. 

Впровадження проекту

Упродовж вересня – грудня 2011 р. в межах інформаційної кампанії «Брудний дотик» 
спеціалісти районних центрів соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, служб у справах 
дітей, психологи та соціальні педагоги загальноосвітніх навчальних закладів, представни-
ки громадських організацій Києва під час семінарів-тренінгів ознайомилися з особливо-
стями попередження та виявлення випадків сексуального насильства над дітьми в сім‘ї, 
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комерційної сексуальної експлуатації дітей 
та сексуального насильства над дітьми з ви-
користанням інформаційних технологій.
Також на запрошення Фонду для прове-
дення міжнародної супервізії щодо надан-
ня психологічної допомоги дітям-жертвам 
сексуального насильства до Києва приїзди-
ла психолог польської організації Nobody’s 
Children Foundation Магдалена Завадзька. 
Під час зустрічі з пані Завадзькою учасники 
мали змогу ознайомитися з її практичним 
досвідом роботи з постраждалими дітьми.
У межах проекту на основі матеріалів 
Nobody’s Children Foundation (Польща) 
«Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem 
seksualnym?», «Pomoc dzieciom 
wykorzystywanym seksualnie» підготовлено 
навчально-інформаційні матеріали «По-
передження сексуального насильства над 
дітьми», у яких розглядаються форми та 
види сексуального насильства над дітьми, 
його причини, наслідки для здоров’я та ро-
звитку дитини, шляхи виявлення випадків 
сексуального насильства над дітьми, алго-
ритм реагування та надання психологічної 
допомоги постраждалій дитині.
У листопаді – грудні 2012 р. спеціалісти 
київських та кіровоградських державних та 
громадських організацій, які працюють із 
сім’ями з питань попередження насильства 
над дітьми, під час семінарів-тренінгів у ме-
жах кампанії «Мудрі батьки – щасливі діти» 
ознайомилися з особливостями впровад-
ження програми «Без ляпасу». Завдяки цій 
програмі фахівці матимуть змогу надавати 
підтримку батькам маленьких дітей через 
розширення знань батьків про те, що спри-
яє правильному та здоровому розвитку ди-
тини, як можна контролювати свої емоції в 
складних ситуаціях, до яких установ можна 
звернутися за порадою та допомогою. Про-
грама має успішний досвід впровадження у 

Польщі та має за мету допомогти батькам 
виховувати своїх дітей без використання 
насильства.
Для батьків на основі матеріалів Nobody’s 
Children Foundation (Польща) «Zamiast 
klapsow» підготовлено інформаційні ма-
теріали «Замість ляпасу», які надають ін-
формацію про те, як з повагою та любов’ю 
визначати дитині кордони.
Для проведення міжнародної супервізії 
щодо особливостей роботи з батьками з пи-
тань попередження насильства над дітьми 
до Києва приїжджала представник польсь-
кої організації Nobody’s Children Foundation 
Марлена Тромбінська-Хадух.
У межах проекту продовжує роботу вірту-
альний інформаційний ресурсний центр 
«Дитинство без насильства» www.childfund.
org.ua/irc, у якому всі зацікавлені та небай-
дужі можуть знайти інформацію, котра сто-
суються проблеми насильства над дитиною.
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Проект «Безпека та гостинність: 
зустрічаємо Євро 2012»

Мета проекту: підвищити рівень 
поінформованості вболівальників Євро 
– 2012 щодо українських правових норм, 
які стосуються сексуальних контактів із 
неповнолітніми та проституції, а також 
наслідків, пов’язаних із такими діяннями.

Проект здійснюється за фінансової підтримки 
ECPAT International.

Термін реалізації:  березень – травень 2011 р., червень – липень 2012 р. 
Географія:   міста Київ, Донецьк, Львів, Харків.
Партнери:   Громадська організація Міжнародний жіночий правозахисний
   центр «Ла Страда».

Спрямування проекту

З досвіду інших країн відомо, що під час міжнародних чемпіонатів із футболу, коли до 
країни-організатора приїжджає багато вболівальників із різних країн, переважно чо-
ловіків, зростає попит на сексуальні послуги. Туристи-вболівальники почувають себе 
анонімними, що збільшує їх готовність до користування такими послугами. Унаслідок 
цього інтенсифікується явище проституції, торгівлі людьми та комерційної сексуальної 
експлуатації дітей. 
 
Впровадження проекту

У межах проекту розроблено та видано листівку «Ворота захищає воротар, а українсь-
ких дітей – Закон» трьома мовами (російською, англійською, німецькою). Листівку було 
розповсюджено серед уболівальників під час проведення Євро – 2012 в аеропортах, на 
вокзалах, станціях метро, вулиці міст, у яких проводились футбольні матчі.
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Проект «Започаткування та первинна 
адаптація програми «Muuvit» в Україні»

Мета проекту: ініціювати інституалізацію 
в Україні фінської освітньої програми та 
програми популяризації здоров’я «Muuvit».

Проект здійснюється за фінансової підтримки 
Швейцарської Конфедерації.

Термін реалізації:  серпень 2012 р. – січень 2013 р. 
Географія:   проект впроваджується на національному рівні.
Партнери:   Muuvit Health and Learning Oy Ltd.

Впровадження проекту

Актуальність проблеми зумовлена тим фактом, що збереження здоров’я дітей та молоді і 
сьогодні нагальна проблема в Україні, оскільки впродовж останніх десятиріч відзначено 
погіршення здоров’я дітей усіх вікових груп. Особливої уваги заслуговують діти шкільно-
го віку, стан здоров’я яких значно погіршується упродовж шкільного навчання.
Програма Muuvit — це гра, котра за допомогою віртуальної подорожі спонукає школярів 
до більшої фізичної активності та досягнення поставлених цілей разом з однокласниками. 
Водночас ця програма є міжнародною платформою для популяризації здоров’я та надихає 
дітей вести здоровий образ життя. Сенс гри «Muuvit» полягає в тому, щоб клас здійснив 
віртуальну подорож європейськими містами. Для того щоб здійснити подорож, кожна 
дитина має бути фізично активною та рухатись якомога більше впродовж дня. За кожні 
десять хвилин руху дитина отримує один бал, який відзначається в спеціальній картці. 
Бали всіх дітей класу підсумовуються та переводяться у віртуальні кілометри. Отож, чим 
більше кожна дитина класу рухається, тим швидше вони здійснюють подорож.  
Програму Muuvit було розроблено у Фінляндії та впроваджено в цій країні вже понад 
12 років. У Фінляндії програма охопила понад 380 000 дітей віком від 6 до 12 років. Про-



28

«Започаткування та первинна адаптація програми «Muuvit» в Україні»

граму також було впроваджено в Англії, 
США, Саудівській Аравії, Польщі, Германії, 
Швейцарії. 

Впровадження проекту

У межах проекту:
• запущено україномовну версію сайту 

програми Muuvit (http://www.muuvit.
com/uk); 

• перекладено та видано пакет інформа-
ційних матеріалів програми; 

• розроблено концепцію впровадження 
програми в Україні; 

• пілотування програми підтримано 
Міністерством освіти і науки, молоді та 
спорту України;

• проведено пілотування програми Muuvit 
із залученням 200 класів із 13 різних об-
ластей України (5000 дітей віком від 6 до 
12 років).

Програма отримала позитивну оцінку і ді-
тей-учасників інтерактивних подорожей, 
і вчителів та батьків, котрі відзначили не 
лише оздоровче значення, а й великий пізна-
вальний та розвивальний потенціал гри.
Висловлювання дітей про гру Muuvit (шко-
ла № 15, м. Луцьк):
– Наш клас став дружнішим, оскільки для 
того, щоб пройти більше кілометрів та поб-
увати в нових містах, потрібно рухатися та 
гратися всім разом.
– Я стала менше часу перебувати біля те-
левізійного екрану. Рухатися та гратися – 
також дуже добре.
– Майже завжди із країнами, у які потрапляв 
наш клас, ми знайомились разом із татом та 
мамою, чи бабусею, котра приходила до нас у 
гості. Ми обговорювали те, що дізналися, а 
батьки та бабуся деколи розповідали про те, 

чого не було в Муувіті та показували домаш-
ні фотографії із цих міст.
– Шкода, що ми не володіємо мовами країн 
Європи, бо дуже хотілося б поспілкуватися із 
дітьми із цих країн.
– Мій рекорд за один день – 46 хрестиків. У цей 
день я пішки йшов до школи, гуляв, грав із хлоп-
цями футбол. Я досягнув золотого рівня, і про 
це ми з класом дізналися з привітання до нас, 
яке ми побачили на сторінці нашого класу.
– Муувіт навчив мене більше рухатися, я та-
кож частіше допомагаю мамі, особливо коли 
ми готуємо щось смачненьке із тих рецептів, 
які ми дізналися, відвідавши певну країну. Я 
також граюся з меншою сестричкою в рух-
ливі ігри, і їй це подобається, і я собі записую 
хрестики.
– Завдяки Муувіт я почала значно краще хар-
чуватися, їсти більш здорову їжу. Замість 
сухариків чи чипсів – краще на перерві з’їсти 
яблуко.

З досвіду волинських учителів: «Були при-
значені відповідальні в класі, які підрахову-
вали на дошці кілометри. Додатково вони 
записували на дошці заохочувальні заклики: 
«Ми успішно рухаємося, але ми зможемо 
ще краще! Завтра новий рекорд!» Учні самі 
складали такі заклики, і ці заохочення змі-
цнювали натхнення та командний дух при 
збиранні позначок». Багато хто із учителів 
переносив ці заклики на сторінку класу на 
сайті програми.
Деякі луцькі класи «намандрували» за один 
етап онлайн-пригоди близько 20 тис. км, 
тобто віртуально обійшли всю Європу, 
Близький Схід, Північну Африку, а дехто 
побував навіть у Сполучених Штатах, Мек-
сиці, Австралії, інших країнах.
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Проект «Видання «Енциклопедії 
для фахівців соціальної сфери»

Мета проекту: підвищити професійну 
компетентність фахівців соціальної 
сфери шляхом підготовки, видати та 
розповсюдити «Енциклопедію для фахівців 
соціальної сфери».

Проект здійснюється за фінансової 
підтримки Швейцарської Конфедерації.

Термін реалізації:  листопад 2012 р. – лютий 2013 р. 
Географія:   проект впроваджується на національному рівні.
Партнери:   Міністерство соціальної політики України.

Впровадження проекту

Актуальність видання зумовлена тим фактом, що 2012 р., відповідно до Постанови Кабі-
нету Міністрів України від 12.05.2012, уведено посаду фахівця із соціальної роботи цен-
тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Його діяльність також визначена Законом 
України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (Ст. 3) та регулюється: По-
становою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. № 1126 «Про заходи щодо вдо-
сконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю». Основні функції фахівця із 
соціальної роботи: здійснення соціальної роботи на місцевому рівня із сім’ями, дітьми та 
молоддю, які опинилися в складних життєвих обставинах; розвиток сімейних форм ви-
ховання; соціальна підтримка та допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківсь-
кого піклування та особам із їх числа; попередження соціального сирітства; проведення 
інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на: формування стандартів позитив-
ної поведінки, здорового способу життя; попередження соціально-небезпечних хвороб (у 
тому числі профілактика туберкульозу та ВІЛ/СНІДу), торгівлі людьми, насильства в сім’ї 
та правопорушень.
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«Видання «Енциклопедії для фахівців соціальної сфери»

Рівень освіти фахівця та його практичні 
навички мають відповідати потребам от-
римувачів соціальних послуг та забезпе-
чувати їх якісне надання. Саме тому вимо-
ги до кваліфікації фахівця передбачають: 
наявність знань про чинне законодавство 
України з питань соціальної політики, со-
ціального захисту й допомоги; нормативні, 
методичні та інші розпорядчі документи та 
матеріали, які регламентують організацію 
соціальної роботи; основи державної сімей-
ної політики та захисту прав дітей; норма-
тивно-правові акти, що регулюють охорону 
материнства й дитинства, права інвалідів та 
інших уразливих груп населення; сутність, 
значення, види соціальної роботи, її напря-
ми (психологічний, соціально-педагогіч-
ний, юридичний, економічний, медичний); 
наявність базових знань, умінь та навичок 
різних видів консультування та надання ін-
формації; дотримання професійної етики.
Саме цим питанням присвячено «Енцикло-
педію для фахівців соціальної сфери». 

Впровадження проекту

У межах проекту видано 1000 примірників 
«Енциклопедії для фахівців соціальної 
сфери». Пропоноване видання відрізняєть-
ся від інших інноваційним підходом щодо 
викладу матеріалу, представленні сучасних 
надбань у соціальній сфері через синтез на-
працьованих методологічно-концептуаль-
них засад соціальної роботи та соціальної 
педагогіки як науки, практики та навчаль-
ної дисципліни. Видання підготовлено з 
урахування положень Державних стан-
дартів підготовки фахівців за спеціальністю 
«Соціальна педагогіка» та «Соціальна робо-
та». Це й зумовило його структурну побу-
дову. Видання має чіткі визначені розділи, 
які розкривають теоретико-методологічні 

основи соціальної/соціально-педагогічної 
роботи, зміст і напрями, основи соціальної 
політики, правові, психологічні, соціокуль-
турні основи соціальної/соціально-педаго-
гічної роботи, інституції, які здійснюють 
роботу в соціальних сфері, висвітлює тех-
нології та інновації. Саме такий підхід дає 
можливість визначити як загальне та й 
специфічне в розвитку наукових засад та 
практичному здійсненні соціальної роботи 
та соціально-педагогічної діяльності.
У виданні відображено цілу низку понять, 
які ще не висвітлені в виданнях подібного 
характеру, зокрема «альтернативний до-
гляд», «патронаж соціальний», «сімейні 
групові наради», «технологія соціальна», 
«франчайзинг» тощо. Видання стане пев-
ним пізнавальним ресурсом у професійно-
му самовдосконаленні фахівців соціальної 
сфери, воно буде в нагоді й тим, хто опа-
новує професії соціального педагога та со-
ціального працівника. 
Друковане видання було передане понад 
500 організаціям (вищим навчальним за-
кладам, бібліотекам, центрім соціальних 
служб для сімї, дітей та молоді, громадським 
організаціям). Окрім цього, видання розмі-
щене в електронному вигляді на сайті ор-
ганізації та низці інформаційних порталів.
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Інформаційна кампанія
«Брудний дотик»

Кампанія проходила в межах проекту 
«Дитинство без насильства – покращення 
системи захисту дітей у Східній Європі» 
за фінансової підтримки OAK Foundation.

Упродовж листопада – грудня 2011 р. Український фонд «Благополуччя дітей» спільно 
з Nobody’s Children Foundation (Фундація «Нічиї Діти»), рекламно-креативною агенцією 
Grey G2 Ukraine та МПЖЦ «Ла Страда – Україна» провели інформаційну кампанію «Бруд-
ний дотик». 
Кампанія «Брудний дотик» була спрямована на батьків та фахівців, які працюють із діть-
ми, й мала за мету підвищити обізнаність громадськості щодо проблеми сексуального на-
сильства над дітьми, виявлення випадків насильства, їх попередження, а також допомоги 
дітям, які постраждали від сексуального насильства. 
Сексуальне насильство в сім‘ї є найбільш прихованою, латентною формою насильства. 
Вважається, що контактному сексуальному насильству у віці до 14 років зазвичай підда-
ються приблизно 20 – 30 % дівчат і близько 10 % хлопців, причому лише 25 % нападників 
– це зовсім сторонні для дитини особи. У 75 % випадків ґвалтівники знайомі дітям тією 
чи іншою мірою: у 45 % випадків агресором стає родич, у 30 % випадків – більш далекий 
знайомий (наприклад, друг брата, коханець матері). Серед родичів найбільш частими фі-
гурами, котрі здійснюють насильство, стають батько, вітчим, піклувальник . 
Діти самостійно не можуть протистояти сексуальному насильству над ними. Це ми, до-
рослі, повинні знати, як треба діяти, коли підозрюємо, що дитину використовують із сек-
суальною метою.
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Інформаційна кампанія «Брудний дотик»

У межах кампанії:
• були розповсюджені листівки та плака-

ти «Брудний дотик»;
• створено відео та радіо-ролики кам-

панії «Брудний дотик»;
• проводилися тренінги для спеціалістів 

соціальної сфери щодо попередження 
сексуального насильства над дітьми та 
міжнародна супервізія для обміну до-
свідом щодо роботи у сфері поперед-
ження сексуального насильства над 
дітьми;

• видані інформаційно-навчальні ма-
теріали щодо попередження сексуаль-
ного насильства над дітьми для батьків 
та спеціалістів, які працюють з дітьми.

Уперше кампанію «Zły dotyk» («Злий до-
тик») http://www.zlydotyk.pl провела в Поль-
щі 2010 р. недержавна організація Nobody’s 
Children Foundation. Матеріали кампанії ро-
зробила рекламна компанія Grey Worldwide 
Warszawa. В Україні матеріали кампанії 
були адаптовані рекламною агенцією Grey 
G2 Ukraine на безкоштовній основі.
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Інформаційна кампанія
«Мудрі батьки – щасливі діти»

Кампанія проходила в межах проекту 
«Дитинство без насильства – покращення 
системи захисту дітей у Східній Європі» 
за фінансової підтримки OAK Foundation.

Мета кампанії – захистити дітей до триріч-
ного віку від жорстокого поводження через 
популяризацію відповідального батьківства 
та ненасильницьких методів виховання. 
Кампанія звертає увагу на те, що виховання 
дитини є вкрай відповідальним обов’язком 
батьків, із яким іноді важко впоратись. Заз-
вичай, засоби масової інформації, показуючи 
маленьких дітей, представляють образи щас-
ливих, усміхнених дітей та дорослих. Отже, 
батьки, які стикнулись із проблемами у ви-
хованні, часто соромляться говорити про це, 
вважаючи таку ситуацію особистою невда-
чею. Часто вони не знають, куди можна звер-
нутися за допомогою.
Батькам маленьких дітей слід надавати під-
тримку, знання про те, що сприяє правильно-
му та здоровому розвитку дитини, як можна 
контролювати свої емоції в складних ситу-
аціях, до яких установ можна звернутися за 
порадою та допомогою.

У межах кампанії:

• організовано та проведено тренінги для 
фахівців, які працюють із батьками дітей 
віком до трьох років, для представлення 
програми «Без ляпасу»;

• проведено тренінг за участю міжнародно-
го експерта щодо роботи з батьками дітей 
віком до трьох років;

• видано інформаційні матеріали для бать-
ків із питань безпечного виховання дітей 
до трьох років;

• надруковано та розповсюджено постери 
та листівки кампанії;

• створено відео- та радіоролики кампанії.

Уперше кампанію провела в Польщі організа-
ція Nobody’s Children Foundation http://fdn.pl/
dobry-rodzic-dobry-start-4. 
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Всеукраїнський урок 
«Безпека на дорозі – безпека життя»

Український фонд «Благополуччя дітей» 
у липні 2011 р. підписав Меморандум про 
партнерство з Всеукраїнською громадською 
організацією «Асоціація безпеки дорожнього 
руху» щодо розроблення та реалізації спільної 
освітньої програми «Культура поведінки на 
дорозі: дбати про безпеку з народження».

Розроблення методичних рекомендацій до Всеукраїнського уроку «Безпека на дорозі – 
безпека життя» стало першим кроком до подальшої системної діяльності в цьому аспекті. 
Ініціативу Асоціації безпеки дорожнього руху та Українського фонду «Благополуччя дітей» – 
громадських організацій – підтримало Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
(лист Міністерства від 09.09.2011 N 1/9-685). 
Потреба посилення інформаційно-просвітницької роботи в цьому аспекті зумовлена висо-
ким показником смертності та травматизму серед дітей і молоді, які є найбільш уразливи-
ми учасниками дорожнього руху. Автомобілізація в усьому світі стала причиною збільшення 
кількості аварій та підвищення рівня травматизму серед учасників дорожнього середовища, 
особливо в країнах із низьким та середнім прибутком. Щороку 1,3 млн людей стають жертва-
ми дорожніх пригод. Щогодини на дорогах світу гине дев’ять дітей. Генеральна Асамблея Ор-
ганізації Об’єднаних Націй для зменшення кількості фатальних наслідків дорожньо-транс-
портних пригод, а також для координації зусиль та узгодженості дій усіх зацікавлених сторін 
проголосила Десятиліття дій із безпеки дорожнього руху 2011 – 2020 рр. Україна теж долучи-
лася до цієї широкомасштабної світової події.
Філософською та теоретичною основою Всеукраїнського уроку «Безпека на дорозі – безпека 
життя» стала модель безпечного дорожнього середовища, так званий «Трикутник безпеки», 
яку широко використовують зарубіжні колеги як інструментарій, спрямований на підвищен-
ня безпеки та впровадження системного підходу при класифікації впливів на головні фактори 
виникнення дорожньо-транспортних пригод.  Основою безпеки на дорозі має стати розумін-
ня всіма учасниками дорожнього руху тріади «ЛЮДИНА – ДОРОГА – ТРАНСПОРТНИЙ 
ЗАСІБ». Усвідомлення власного місця в системі відносин «людина – дорога – транспортний 
засіб» дає можливість дитині сформувати особисте ставлення до себе як учасника дорожньо-
го руху, до власної безпеки та безпеки інших.
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СПІВПРАЦЯ З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Український фонд «Благополуччя дітей» входить до складу консультативних та громад-
ських рад, мереж організацій, робочих груп при міністерствах,  зокрема:
• Колегії Міністерства соціальної політики України; 
• Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та сорту України із 

«Соціального забезпечення – підкомісія «Соціальна робота»;
• Громадської колегії при Повноваженому у правах дітей При Президенті України;
• Консультативної ради з питань ювенальної юстиції, Інститут законодавства 

Верховної ради України;
• робочої групи щодо розроблення Національної стратегії профілактики соціального 

сирітства (прийнята 21жовтня 2012 р.);
• Міжвідомчої робочої групи з розроблення проектів нормативно-правових актів 

щодо запровадження діяльності закладу нового типу для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, урегулювання питання діяльності закладів 
соціального захисту дітей, створених неурядовими організаціями (Міністерство 
соціальної політики України);

• Робочої групи з розроблення Концепції Програми ЄВРО – 2012: Футбол задля 
соціальної відповідальності та соціальної інтеграції (Міністерство України у справах 
сім’ї, молоді та спорту); 

• Громадської консультативної ради з питань захисту прав дитини; 
• Всеукраїнської мережі протидії комерційній сексуальній експлуатації дітей.
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Співпраця з іншими організаціями

Одним із необхідних складових напрямів діяльності Фонду є встановлення і розвиток 
міжнародних зв’язків. Важливу роль у встановленні, подальшому розвитку зв’язків з 
державними й недержавними організаціями, навчальними закладами зарубіжних країн, 
обміні досвідом із зарубіжними партнерами відіграє участь представників Фонду в 
міжнародних конференціях, конгресах, семінарах, «круглих столах», ознайомчих візи-
тах, які проводились і в Україні, і за її межами, а саме: 
• Ознайомчий візит до Національного центру попередження насильства над дітьми 

(21 – 22.02.2011 р., м. Кишинів, Молдова);
• Форум «Україна: Суспільство рівних можливостей», що проводився Програмою 

розвитку Організації Об’єднаних Націй (03.03.2011 р., м. Київ); 
• Міжнародна конференція «Дитина-жертва насильства: міждисциплінарний підхід 

та міжнародний досвід» (24.05.2011, м. Вільнюс, Литва). Організатор – Центр під-
тримки дітей (Paramos vaikams centras). 

• Міжнародна конференція «Протидія насильству щодо дітей: від окремих дій до 
комплексних стратегій» у межах Програми головування України в Комітеті міністрів 
Ради Європи (24 – 25.05. 2011 р., м. Київ); 

• Th e 12th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect (18 – 
21.09.2011 р., м. Тампере, Фінляндія. Організатор – ISPCAN International Society for 
Prevention of Child Abuse and Neglect.

• конференція «Майбутнє міграції в Україні» (12.10.2011 р., м. Київ). Організатор – 
Міжнародна організація з міграції.

• Міжнародна конференція «Допомога дітям-жертвам злочинів» (24 – 25.10.2011 
м. Варшава, Польща). Організатор – фундація «Нічиї діти» (Nobody’s Children 
Foundation).

• Міжнародна науково-практична конференція «Досвід і перспективи використання 
інноваційних технологій у профілактиці торгівлі людьми в Україні, Молдові, Біло-
русі», організована Центром «Ла Страда-Україні» (25 – 26.10.2011, м. Київ).

• V Національна конференція «Попередження насильства над малими дітьми» 
(11.05.2012 р., м. Варшава, Польща). Організатор – Nobody’s Children Foundation.

• «Круглий стіл» «Основні напрями підготовки студентів вузів до роботи з питань 
протидії торгівлі неповнолітніми» (04.10.2012 р., м. Мінськ, Білорусь). Організатор – 
МГО «Понимание».

• 19th ISPCAN International Congress on Child Abuse and Neglect (9-12.09.2012 р., м. 
Стамбул, Туреччина). Організатор – ISPCAN.



37

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Інформаційно-ресурсний центр «Дитинство без насильства» 
(http://childfund.org.ua/irc)

Наприкінці серпня 2010 р. Український фонд «Благополуччя дітей» ініціював створення 
віртуального Інформаційно-ресурсного центру «Дитинство без насильства», який впро-
ваджується в життя в межах проекту «Дитинство без насильства – покращення системи 
захисту дітей у Східній Європі» за фінансування OAK Foundation. 
2012-й став роком важливих подій у сфері захисту дітей від насильства та жорстокості:
• Україна долучилася до започаткованого ЄС та США Глобального альянсу проти 

сексуального насильства над дітьми в Інтернеті. Країни-учасниці альянсу візьмуть 
на себе зобов’язання з проведення рішучої внутрішньої політики з боротьби про-
ти випадків жорстокого поводження з дітьми за допомогою створення відповідних 
спеціальних правоохоронних підрозділів.

• Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства». Мета Конвен-
ції – попередити сексуальну експлуатацію та сексуальне розбещення дітей, боротися 
із цими явищами, захистити права дітей, які стали жертвами сексуальної експлуата-
ції та сексуального розбещення, сприяти національному та міжнародному співробіт-
ництву в боротьбі із сексуальною експлуатацією та сексуальним розбещенням дітей.

• Чемпіонат Європи з футболу активізував заходи не лише інфраструктурні, а й у со-
ціальній сфері й, насамперед, із протидії торгівлі людьми, насильству та порушень 
прав дітей.
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Інформаційно-ресурсний центр «Дитинство без насильства»

• Прийнятий новий кримінальний процесуальний кодекс, у якому вилучено низку 
дискримінаційних норм стосовно до дітей, а також законодавчо закріплено введення 
посади спеціального слідчого в справах дітей, запровадження спеціалізації суддів у 
кримінальному провадженні щодо дітей,.

• У соціальній мережі Facebook відкрито офіційну сторінку Уповноваженого Прези-
дента України з прав дитини Юрія Павленка з електронною приймальнею, завдяки 
якій кожен може надіслати своє звернення або скаргу.

Окрім поточних новин цілий комплекс актуальних та важливих, складних та актуальних пи-
тань було відображено в матеріалах, якими наповнювався ІРЦ упродовж 2011 – 2012 рр. 
• Як відновне правосуддя і медіація можуть стати альтернативою в запобіганні дитячій 

злочинності?
• Як спілкуватися з дітьми, які стали жертвою чи свідком злочину, адже їх поведінка 

може змінитися настільки, що вони не в змозі відповідати на питання як звичайна 
дитина цього ж віку у звичайній ситуації?

• Чи забезпечені права дитини в Україні? Результати соціологічного дослідження: 
«Права дітей в Україні: реалії та виклики після двадцяти років незалежності».

• Які позитивні установки батьків захистять дитину, стануть основою її особистої 
безпеки?

• Як діти стають винахідливішими в «офф-лайні», без Інтернету, як не зростити дити-
ну-телезомбі?

Навіть поверхневий аналіз ЗМІ засвідчує масштабність насильства в переважній 
більшості регіонів України. Проблеми існують і на рівні держави, і на рівні окремих 
спеціалістів, а також на рівні взаємодії батьки-діти та діти-діти.
При наповненні сайту акцент зроблено не лише на констатації «того, що є» (проблемах 
насильства та жорстокого поводження з дітьми в суспільстві), а й на важливішому пи-
танні – «що робити». Тому сайт поповнювали:
• аналіз та думки фахівців та експертів – як змінити ситуацію в законодавстві України; 
• статті для батьків – що таке позитивна дисципліна, як поводитися в тій чи іншій складній 

ситуації (насильство над дитиною,  коли дитину дражнять, коли дитина краде);
• інформація для спеціалістів – які ознаки фізичного, психологічного, сексуального на-

сильства, як спілкуватися та надавати допомогу дітям-жертвам або свідкам злочинів.

У 2011 р. завершено розділ «Куди звернутися по допомогу», у якому щодо можна знайти 
інформацію про те, які установи та організації можуть надати допомогу в кожній з обла-
стей України.
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Інформаційно-ресурсний центр «Дитинство без насильства»

Згідно зі статистикою відвідувань, популярність розділів Інформаційно-ресурсного 
центру є такою:

Назва розділу
Місце за популярністю, 

2011 р.
Місце за популярністю, 

2012 р.

Попередження жорстокого 
поводження з дітьми 1 1

Розділ «Нові надходження» 2 2

Статистичні дані та 
дослідження 3 4

Новини 4 6

Промоційні матеріали 5 3

Куди звернутися за допомогою 6 5

Безпека дітей в Інтернеті 7 7

Дитина – свідок 8 8

Законодавство та правові 
питання 9 9
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Фінансовий звіт 2011 - 2012 рр.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2011 - 2012 рр.

2011 2012

Доходи неприбутковоі установи (грн.)

Сума одержаної безповоротноі фінансовоі 
допомоги добровільних пожертв  2 982 110,00 3299753

Вартість майна  -    2 600 

Пасивні доходи  18 447  14 569 

ВСЬОГО, грн.:  3 000 557  3 316 922 

Загальна сума профінансованих видатків (грн.)
Сума витрат на утримання неприбутковоі 
установи  123 932  121 060 

Витрати на виконання статутноі діяльності  3 340 476  2 793 588 

ВСЬОГО, грн.:  3 464 408  2 914 648 

Структура видатків 

На статутну діяльність  96,42  95,85 

На утримання організаціі  3,58  4,15 
ВСЬОГО в %:  100  100 

Надходження  на реалізацію проектів (грн.)

Квартири з набуття самостійності  74 297,00 

Медикаментозна допомога дітям з онко/
захворюванням  672 550,00  183 941,00 

«Система підтримки та надання допомоги в 
становленні самостійності дітей, які перебувають 
під опікою держави в Україні»

 32 290,00  32 291,00 

Безпека та гостинність: зустрічаємо Євро 2012  16 528,00 
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2011 2012

Надходження  на реалізацію проектів, грн. 
(продовження)

Посилення ролі громадськості в розв’язанні 
місцевих соціальних питань  616 542,00  1 145 009,00 

Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку 
соціальної роботи та мобілізації громад  1 180 564,00  1 274 185,00 

Видання «Енциклопедії для фахівців соціальної 
сфери»  90 000,00 

Дитинство без насильства – покращення системи 
захисту дітей у Східній Європі  257 877,00  258 623,00 

Адаптація матеріалів інтерактивного комп’ю-
терного тренінгу з протидії торгівлі людьми до 
потреб цільової аудиторії

 35 437,00 

Кар’єрне консультування – фаза 2: Впроваджен-
ня методики профорієнтації для дітей старшого 
шкільного  віку

 108 073,00 

Започаткування та первинна адаптація програми 
«Muuvit» в Україні  133 334,00 

Надходження на реалізацію іншої статутної 
діяльності (грн.)  170 322,00 

ВСЬОГО, грн.:  2 982 110,00  3 299 753,00 



42

Партнерство та співпраця

ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ 
з міжнародними та вітчизняними організаціями, які працюють в інтересах кожної 
дитини та займаються розвитком соціальної сфери:

• Швейцарська Конфедерація;
• Представництво Європейського Союзу ; 
• Дитячий фонд (Німеччина);
• Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
• Міжнародна федерація соціальних працівників (IFSW);
• Міжнародна організація прийомного виховання (IFCO);
• Міжнародна організація з міграції;
• Міністерство соціальної політики України;
• Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
• Міністерство охорони здоров’я України;
• Департамент кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ 

України;
• Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;
• Українська асоціація соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної роботи;
• Інститут проблем виховання АПН України;
• Фундація «Нічиї діти» (Польща);
• Товариство «Наш дім» (Польща);
• понад 20 обласних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого самовряду-

вання;
• 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.


