
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ № 1
БЮЛЕТЕНЬ ВИДАНО В РАМКАХ ПРОЕКТУ “ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У РОЗВ’ЯЗАННІ МІСЦЕВИХ СОЦІАЛЬНИХ ПИТАНЬ”

Проект впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу Виконавець: ВБО “Український фонд “Благополуччя дітей”

Погляди, висловлені в бюлетені, не обов’язково відображають позицію Європейського Союзу.

Назва: «Посилення ролі громадськості у
розв’язанні місцевих соціальних
питань»

Термін виконання:

січень 2011 р. – травень 2013 р.

Географія проекту: 

Дніпропетровська область 
м. Вільногірськ;  м. Жовті Води), 
Черкаська область
(м. Черкаси; м. Канів).

Мета проекту: 

Посилення ролі громадськості у
формуванні та впровадженні стратегій
соціальної політики на місцях, шляхом
активізації та налагодження механізмів
спільного з органами місцевого
самоврядування та виконавчої влади
прийняття рішень.

У закритих суспільствах люди століттями ві-
рили в те, що їхнє життя повністю контро-
люється державою. Від уряду очікувалось, що
він має забезпечувати усі потреби громадян,
але це сприймалось як щось таке, на що не
можна вплинути або чого навіть неможливо
зрозуміти. З розвитком демократії прийшло
усвідомлення важливості участі громадськості
в управлінні державними справами, необхід-
ності забезпечення реальних можливостей
для впливу громадян на дії влади, розвиток та
реалізацію планів та програм, розв’язання на-
явних проблем.

В останні роки в Україні відбулися значні
зміни. Україна обрала для себе демократичний
шлях розвитку. Європейську інтеграцію про-
голошено стратегічною метою. На всіх рівнях
влада говорить про важливість діалогу з гро-
мадськістю. Місцеве самоврядування набуває

реальної сили. Люди перестають бути просто
“населенням”, що мешкає на певній території,
і стають самоврядною ГРОМАДОЮ, кожен
член якої у міру своїх можливостей допомагає
становленню добробуту всіх.

У 2010 році за фінансової підтримки Пред-
ставництва Європейського Союзу в Україні
розпочав свою діяльність Проект «Посилення
ролі громадськості у розв’язанні місцевих со-
ціальних питань», який поставив перед собою
завдання - перевести процес демократизації
зі сфери політичного спілкування до рівня
людей у громаді. Проект працює задля на-
дання можливості людям у громадах - особ-
ливо незаможним і соціально вразливим -
мати більший вплив на формування та при-
йняття владних рішень на місцевому рівні та
якість послуг, які є важливими для їхнього
життя.

Європейський Союз, що здійснює фінансову
підтримку даного проекту ще з 90-х років ми-
нулого століття підтримує програми, в яких
головна увага приділяється залученню грома-
дян до активної громадської діяльності.

Досвід перенесення акцентів на громадянське
залучення та соціальну активність вразливих
верств свідчить про нову стратегію розвине-
них країн – від програм “боротьби з бідністю”
до “соціальної участі”.

Отже, щоб здійснити успішний перехід від
“боротьби” до “участі”, необхідно здійснити
зміни у громадській свідомості. 

Зважаючи на це, в рамках проекту «Посилення
ролі громадськості у вирішенні місцевих со-
ціальних проблем» було передбачено:

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

продовження на стор. 12 î
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ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

ВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО

«Білі плями сімейного виховання» – таку назву має  навчальна програма для
батьків, що зараз реалізується у Каневі. У її втіленні сприяв Український фонд
«Благополуччя дітей за фінансування Європейського Союзу в межах Програми
Європейської комісії на підтримку демократії та прав людини. 

Як розповіла директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Валентина Яворська, програма «Білі плями сімейного виховання»  спрямована
для батьків, які мають дітей-дошкільнят віком від двох до шести років. Адже саме на цьому
етапі закладаються основи характеру, світосприйняття та розвитку  дитини.

У рамках реалізації програми у всіх дитсадках Канева, починаючи з вересня, буде
проведено цикл  тренінгів для  батьків. Загалом у восьми дошкільних закладах пройде 32
заняття.  Крім цього  надаватимуть безкоштовні консультації практичного психолога та
логопеда. Зараз триває підготовча робота. Зокрема, розробляються матеріали тренінгів.

За словами Валентини Євгенівни, реалії сьогодення доводять, що більшість сучасних
батьків  не знають та не вміють  розвивати своїх дітей, або не мають часу цим займатися,
вважаючи головним – матеріальне забезпечення.  В свою чергу це породжує ряд проблем,
як-то сімейне насилля, бездоглядність та соціальне сирітство.

– Хоча все ж є дорослі, які цікавляться питаннями виховання і готові до  навчання.
Але не знають з чого почати. Взявши участь у програмі «Білі плями сімейного виховання»
батьки отримають нові знання щодо ефективних методів спілкування зі своєю малечею,
виховання та розвитку, і навіть – переглянуть власну поведінку  та ставлення до
дитини, –  наголошує Валентина Яворська. 

Важливо, що навчальна програма передбачає як теорію, так  і практику. Зокрема, під
час практичних занять батьки отримають конкретні рекомендації щодо поведінки, слів, які
рекомендується  використовувати у спілкуванні з дитиною. А також поради – як діяти  у
певних життєвих ситуаціях. Усе це підкріплюватиметься  навчальними відеоматеріалами. 

Програма тематично охоплює чотири тренінги. А саме:
• «Сучасні методи догляду у вихованні та розвитку дітей дошкільного віку»;
• «Батьки: вчимось піклуватись про себе»;
• «Особливості ефективного спілкування з дитиною»;
• «Дисципліна без покарань».

Крім цього батьки отримають друковану продукцію –  буклети,  брошури про
сучасні методи догляду, виховання та розвитку дітей дошкільного віку. 

ТРОХИ ЦИФР:

У Каневі працює 8 дошкільних закладів, які відвідують 1045  дітей віком від 2 до 6 років. З них
145 дітей виховуються в неповних сім’ях, 47 – у багатодітних,  4 - мають статус дитини-
сироти та дитини позбавленої батьківського піклування та  6 дітей-інвалідів.

Нині  у місцевому банку даних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах,
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебуває 32  сімей, які мають 60
дітей, з них  20 – дошкільного віку.

Фахівцями Служби соціальної підтримки сімей (що діє при Канівському центрі соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді) постійно проводиться соціальне інспектування таких сімей, а
також вивчаються проблемні питання та шляхи їх подолання спільно з родинами. 

В більшості з них основною причиною є відсутність у батьків навичок по догляду, розвитку та
виховання дітей, конфлікти,   недостатня увага до дитини, її розвитку та життя.

м. КАНІВ

Регіон: Черкаська область
Рік заснування: 1078 р.
Населення: 26735 осіб
Площа: 17,42 км2

Місто розташоване на правому
березі річки Дніпро. Відстань до
Києва - 150 км, до Черкас - 75 км.

Канєву пророкують майбутнє
значного туристичного центру.
Адже краєвиди долини Дніпра, з
правого берега розрізаної веле-
тенськими, найбільшими у Єв-
ропі, ярами та особлива
атмосфера роблять Канів неймо-
вірно привабливим містом. Крім
того, вже зараз "туристичною
Меккою" українців є Шевченкова
гора, розташована неподалік.

Історія міста тісно пов'язана з
ім'ям Т. Г. Шевченка: помер вели-
кий поет у Санкт-Петербурзі, де й
був похований. Але, зважаючи на
численні народні прохання,
царська влада дозволила перепо-
ховати поета у Каневі, де він запо-
вів це зробити.

Міська влада

Адреса: вул.О.Кошового, 3 
Телефон: (04736) 3-33-83
Міський голова: Ніколенко 
Віктор Володимирович
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ЖИТТЯ ВІЛЬНЕ ВІД ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

У чому небезпека тютюнопаління, захоплення алкоголем, наркотиками та іншими смертельними спокусами сучасності.
Про все це і багато іншого йдеться на інтерактивних заняттях для підлітків «На власні очі», започаткованих у Каневі та
Канівському районі.
Ініціатором такого проекту  виступили Канівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з
Канівською міськрайонною  благодійною організацією «Чисте серце». Допомогу у його реалізації надав Український
фонд «Благополуччя дітей» за кошти Європейського Союзу і сприяння Програми Європейської  комісії на підтримку
демократії та прав людини.

îî

Директор Канівського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді Катерина Макаревич розповіла,
що інтерактивні  заняття направлені пере-
довсім на профілактику та попередження ви-
никнення згубних залежностей у молоді. Ос-
кільки відомо, що краще запобігти таким
небезпечним проявам як наркоманія, алко-
голізм,  ВІЛ/СНІД  і т.д., ніж потім намагатись
рятувати людину з цієї тягучої трясини. 

В ході проекту профілактичним навчан-
ням буде охоплено понад вісімсот  учнів 7-8
класів з Канева та Канівського району. Безпо-
середні інтерактивні заняття почнуться з ве-
ресня одночасно зі шкільними. 

Зараз триває підготовча робота, роз-
робка навчальних матеріалів, пошук тренерів,
які їздитимуть по школах, викладаючи за-
няття. Спільно з управлінням освіти розроб-
ляються графіки їх проведення. Планується,
що інтерактивні заняття стануть постійними
і проводитимуться для школярів двічі на тиж-
день у позаурочний час, зручний для дітей.

– Не випадково проект спрямований
саме на школярів  підліткового віку 13-14 ро-
ків, – зауважує Катерина Павлівна. –  Оскільки

цей  період для них досить вразливий. Адже
вони вже не діти, але  ще  й не дорослі. Нерідко,
не подолавши складну життєву ситуацію,
підлітки вдаються до вживання наркотич-
них речовин, алкоголю, тютюну тощо.

До речі, під час інтерактивних занять ви-
користовуватимуться відеоматеріали з кон-
кретними прикладами та наочними ілюстра-
ціями. Адже науково доведено, що слухова
пам’ять людини разом із зоровою  сприяють
кращому запам’ятовуванню інформації. Тож
підлітки на власні очі зможуть побачити, як
впливають на здоров’я людини шкідливі звички. 

У ході таких занять підлітки матимуть
змогу обговорити побачене і почуте з досвід-
ченими спеціалістами, поставити  запитання
та вирішити для себе чи варто ступати на
хибну стежку залежностей. 

Крім цього кожен отримає інформацій-
ний бюлетень з відомостями про те, куди
можна звернутися при виникненні проблем,
пов’язаних із вживанням алкоголю, наркоти-
ків, профілактиці ВІЛ/СНІД  тощо.

За підсумками проекту буде проведено
«круглий стіл» з громадськістю, освітянами,
психологами та соціальними працівниками. 

ІНФОРМАЦІЯ ДО РОЗДУМІВ:

Канів стоїть на третьому місці в Черкаській
області по розповсюдженню ВІЛ-інфекції/
СНІДу. На обліку в Канівській центральній
районній лікарні знаходиться 122 особи
хворі на наркоманію, 880 осіб з діагнозом –
алкоголізм, 20 осіб з венеричними захворю-
ваннями та близько 100 осіб – ВІЛ-інфікова-
них. Примітно, що більше 80%  із вище пере-
рахованих пацієнтів – люди, віком до 35
років. 

У  банку даних сімей, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах Канівського рай-
онного центру соціальних служб для сім'ї, ді-
тей та молоді  стоїть 134 сім'ї, в яких
виховується 325 дітей.

Основними причинами  неблагополучності
родин є алкогольна залежність батьків, до-
машнє насилля, відсутність у батьків навичок
догляду за дітьми, низький рівень виховного
потенціалу сім'ї. Це призводить до конфліктів
між дітьми та батьками, бездоглядності.
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ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ
м. ЧЕРКАСИ

Регіон: Черкаська область
Рік заснування: 1284 р.
Населення: 286 900  осіб
Площа: 77,59 км2

Черкаси розташовані на правому
березі головної річкової артерії
України — Дніпра, зокрема, ство-
реного в його середній течії Кре-
менчуцького водосховища.

Черка́си — місто, обласний та
районний центр в Україні, регіо-
нальний центр Центральної
України, промисловий центр
Центрального економічного рай-
ону, значний культурний та освіт-
ній осередок. Місто відоме з XIII
століття і за час свого існування ві-
діграло важливу роль в історії
всієї України. Черкаси були осе-
редком формування Козаччини,
жителі міста брали безпосередню
участь в Хмельниччині та Коліїв-
щині. Зростання міста, після отри-
мання статусу обласного центру,
призвело до перетворення його у
великий промисловий центр та
головний культурний осередок
цілого регіону.

Міська влада

Адреса: вул. Байди Вишневець-
кого, б.36 
Телефон: (0472) 36-01-76
Міський голова: Одарич Сергій
Олегович

ПОВІРИМО У МАЙБУТНЄ РАЗОМ

Люди з особливими потребами теж гідні повноцінного життя, де є місце для
спілкування, навчання та розвитку. У цьому переконана міська громадська
організація «Спілка батьків дітей-інвалідів-оновлена», започаткувавши
соціальний проект «Повіримо у своє майбутнє». У його реалізації допомагає
Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей»
за фінансування Європейського союзу.

Заступник голови громадської організації «Спілка батьків дітей-інвалідів-
оновлена» Ліана Деркач розповіла, що «Повіримо у своє майбутнє» – це соціально-про-
світницький проект, який націлений на допомогу людям з особливими потребами. Адже
багатьом з них часом дуже важко здолати мур соціальної ізоляції та відчуження, що обмежу-
ється стінами власної кімнати чи квартири.

– Батьки дитини з вадами психофізичного розвитку часто зосереджуються на хво-
робі дитини, обмежуючи коло спілкування з оточуючими. Нерідко вони змушені залишити
роботу, щоб забезпечити постійний догляд. І, як наслідок, – відчуття психологічного дис-
комфорту, безперспективності, апатії та невпевненості у майбутньому. Створюється
замкнене коло: дорослі соціалізуються не у повній мірі і не можуть навчити цього дитину,
– констатує Ліана Михайлівна.

За її словами, досвід громадської діяльності організації виявив, що найбільш ефектив-
ними є спільні заходи інвалідів і здорових людей. Це дозволяє розширити сферу спілкування,
обмінятись досягненнями та позитивним досвідом у вирішенні проблем, розвивати актив-
ність та творчість людей з особливими потребами. Крім цього для інвалідів та їх родин – це
ще й можливість реалізувати свої професійні здібності. 

– Впевнена, що для більшості людей з обмеженими фізичними можливостями, які ви-
словили бажання взяти участь у навчанні, цей проект стане справжнім ковтком свіжого
повітря, – наголосила Ліана Михайлівна.

Участь у навчанні візьмуть близько сорока осіб віком від 26 до 65 років. Для кращого
ефекту сприйняття інформації учасники  працюватимуть у двох групах. Крім теоретичних
знань люди з особливими потребами матимуть змогу обмінятися власними думками та вра-
женнями на  практичних групових заняттях. Навчання здійснюватиметься на базі ЗОШ №26
м. Черкаси.

Зараз розробляються матеріали тренінгів для батьків та дітей-інвалідів, графіки зустрічей.
А вже,  починаючи з вересня, розпочнеться безпосереднє втілення проекту, в рамках якого
проходитиме навчання. 

– Навчальна програма торкається питань міжособистісних конфліктів і шляхів їх
розв’язання, розвиток лідерських якостей та подолання комплексів, руйнування стерео-
типів щодо обмеженості можливостей людини з інвалідністю, – розповіла Ліана Деркач.  

Для проведення тренінгів будуть залучені фахівці з  міського Центру практичної психо-
логії та соціальної роботи при Черкаському методичному кабінеті, з установ освіти, міського
Центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. В ході навчання планується отримати цінний
досвід просвітницької роботи з родинами, що виховують інвалідів. На основі нього будуть роз-
роблені рекомендації та інформаційні матеріали для соціальних працівників та волонтерів.

За результатами проекту наприкінці року  передбачено проведення «круглого столу» для
батьків, представників громадськості та державних структур. Також планується видання дру-
кованих матеріалів, які стануть гарними порадниками та помічниками у подальшому житті
та діяльності людей з особливими потребами, а також членів їх сімей. 

Крім цьому по завершенню проекту батьки та члени родин, де є інваліди, продовжува-
тимуть отримувати інформацію, консультації  та допомогу від фахівців Центру  практичної
психології та соціальної роботи, Центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді. 



ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ   № 1

5

У ЧЕРКАСАХ ВІДКРИВСЯ ЦЕНТР  ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

28 травня у Черкасах відкрився Центр денного перебування та розвитку «Народження особистості» для дітей  і підлітків,
більшість яких з неблагополучних родин. Загалом новостворений заклад планує охопити близько ста дітей віком від 10
до 14 років. Перебування у Центрі безкоштовне. Працюватиме він у літній період щоденно з 10-ї до 19-ї години крім
неділі, а в суботу з 10-00 до 14-00, організовуючи довкілля та розвиваючи творчі  здібності школярів.  А от з вересня і до
кінця року Центр  проводитиме свою роботу з дітьми у позаурочний час.

Керівник проекту Анна Прокопчук
наголосила, що поява такого центру справді
необхідна для нашого міста. Оскільки бодай
частково вирішує питання організації літнь-
ого дозвілля для дітей. Особливо це стосується
підлітків з проблемних родин, де батьки не
надто переймаються їх інтересами та життям,
лишаючи на виховання вулиці. У банку даних
служби у справах дітей Черкаської міської
ради та центру соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді перебуває 414 таких родин, де
виховується 592 дитини.

– У літній період завжди зростає ди-
тяча злочинність. Торік, приміром, у Черка-
сах досягнувши 47 відсотків, що значно
більше ніж під час навчального року. Відзначу,
що діяльність Центру направлена саме на
найбільш проблемних дітей, позбавлених
уваги батьків. Оскільки у них практично від-
сутні шанси на повноцінний відпочинок та
організацію дозвілля. А , залишені  напризво-
ляще, вони нерідко стають на хибний шлях
злочинності та хуліганства, – наголосила
Анна Прокопчук. 

За її словами, створення Центру денного
перебування та розвитку «Народження осо-
бистості» відбулось у рамках проекту, який
виграла Черкаська міська дитяча громадська
організація «Грані» за підтримки Всеукраїнсь-
кого  Благодійного фонду «Благополуччя  ді-
тей» та соціального партнерства  Черкаського
міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді.

Його метою є насамперед попередження
бездоглядності дітей та підлітків з  неблаго-
получних черкаських сімей, а також розвиток
їх творчих здібностей.

Зокрема, у Центрі організовано літній
майданчик, де проводяться конкурси, ігри,
свята, майстер-класи тощо. Також здій-
снюється навчання з вокалу, хореографії і су-
часного дизайну. З дітьми, а також їх батьками
у Центрі  працюють  психологи та соціальні
працівники, допомагаючи налагодити спіл-
кування, подолавши непорозуміння та пси-
хологічні проблеми. 

Анна Прокопчук розповіла, що першим
кроком у реалізації цього проекту був пошук
належного приміщення, де б можна було пра-
цювати з дітьми. Після цього підбирались фа-
хівці з різних напрямів та розроблялись про-
грами занять.

– У пошуку місця розташування Центру
нам   допомогла мерія Черкас, на пільгових
умовах надавши в оренду приміщення з окре-
мим входом по вулиці Смілянська, 100. Проте
там необхідно було зробити суттєвий ре-
монт. Зокрема, замінити підлогу, поклеїти
шпалери тощо. За це взялись громадська ор-
ганізація «Грані» і Спілка дитячих та юнаць-
ких організацій Черкащини. Разом зі своїми
волонтерами власним коштом здійснивши
ремонт приміщення Центру.

На її думку, досить вдалим є розміщення
Центру саме в Привокзальному районі, де
знаходиться велика кількість гуртожитків та
житлових будинків.

Керівник проекту «Центр денного пере-
бування дітей «Народження особистості» Анна
Прокопчук повідомила, що до Центру зарахо-
вуватимуть дітей віком від 10 до 14 років. Хоча,
якщо в сім’ї двоє дітей і одному з них, примі-
ром, 11 років, а іншому – 8, то за заявою від
батьків приймуть обох. До того ж це можуть
бути діти з будь-якого мікрорайону міста.

Цікаво, що відкриття Центру викликало
певний ажіотаж серед батьків та дітей Черкас.
Адже заклад працює безкоштовно. Тому ба-
жаючих відвідувати заняття у новоствореному
закладі  вже навіть зараз вистачає. Проте, вра-
ховуючи обмеження у площі та кількості вик-
ладачів, одночасно у Центрі може бути не
більше 15 вихованців. Таким чином є змога
приділити належну увагу кожному.

За графіком Центру в літній період з 10-
ї і до 16-ї години триватиме групова робота з
дітьми, а з 16-00 до 19-00 – індивідуальні за-
няття психологів і соціальних працівників з
дітьми та їх батьками. Проте з початком на-
вчального року буде дещо змінено формат
його роботи, а також розроблено нові роз-
виваючі заняття.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Черкаська міська дитяча громадська органі-
зація «Грані» заснована 16 березня 1999 року.
Їі діяльність базується на альтернативних
формах виховання дітей шляхом творчого
розвитку. 

Організація має досвід роботи з дітьми та мо-
лоддю. Зокрема, проведення акцій, заходів,
програм, реалізація проектів соціально-про-
світницького напрямку. î



ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ   № 1

6

м. ЖОВТІ ВОДИ

Регіон: Дніпропетровська область
Рік заснування: 1895 р.
Населення: 51 402 осіб 
Площа: 33,25 км2

Жовті Води розташовані на заході
Дніпропетровської області на
межі з Кіровоградською областю.
Через місто протікає річка Жовта.

Місто має славне історичне ми-
нуле. Усім відома битва під Жов-
тими Водами в 1648 році, коли
війська Богдана Хмельницького
розгромили польських шляхтичів.

У 1951 році знайдено уран. З того
часу місто Жовті Води є єдиним
центром в Україні з видобутку та
переробки уранової сировини.

Жовті Води — дуже зелене місто.
Більша його частина буквально
розташована в лісі. Крім того, в
місті є два парки — Слави та Дитя-
чий парк. В даний час заклада-
ється ще один парк у новому
районі міста.

Міська влада

Адреса: вул. Петровського, б.33 
Телефон: (05652) 5-60-20
Міський голова: Кузьменко 
Анатолій Володимирович

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

СТУДІЯ НАДІЇ

Таким дітям непросто дається життя. Адже чимало з них оточуючий світ
сприймають по-своєму, крокуючи життєвою стежкою крізь терни власних
вроджених хвороб. Підтримати дітей з розумовими вадами на їх нелегкому
шляху покликаний проект «НАРД», що реалізується зараз у м. Жовті Води. У його
рамках передбачено створення студії для дітей та підлітків з обмеженими
функціональними можливостями. Здійснити намічене допомагає Всеукраїнська
благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей» за
фінансування Європейської Комісії.

Як розповіла директор комунального закладу освіти спеціальної загально-
освітньої школи для дітей з вадами розумового розвитку м. Жовті Води (на базі
якого реалізується проект)  Наталія Лукашова,  діти з вадами психофізичного розвитку не-
рідко виявляються непристосованими до життя у соціумі. Оскільки з раннього віку вони фак-
тично позбавлені можливості повноцінно розвиватись, навчатись та активно і цікаво
проводити дозвілля.

Приміром, нині спеціальну школу  відвідують близько 70 осіб  з вадами в розвитку віком
від 7 до 17 років. З них 37 відсотки – діти-інваліди дитинства.  Примітно, що з роками збері-
гається стала тенденція до збільшення кількості такої категорії дітей та підлітків.  Тому виникає
необхідність створення студії навчання, активного розвитку та дозвілля, заняття в якій сприя-
тимуть  кращій адаптації їх вихованців до умов  сучасного життя. Вирішенню саме цього пи-
тання  і покликаний  проект «НАРД», який передбачає появу студії для дітей та підлітків з
особливими потребами віком від 10 до 25 років у м. Жовті Води. 

До речі, починаючи з квітня цього року, триває активна робота з реалізації першочер-
гових етапів проекту «НАРД». Зокрема, проведено анкетування дітей з особливими освітніми
потребами та їх батьків з метою визначення напрямків роботи студії «НАРД». Крім цього вже
розроблено Програму соціалізації дітей і підлітків з особливими освітніми потребами, яку
наприкінці липня успішно презентували громадськості міста Жовті Води.
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Діяльність студії охоплюватиме навчально-освітній, виховний аспекти для дітей та молоді з особливими потребами та роботу з їх батьками. 

– Наразі проведено дводенний методичний тренінг з підготовки фахівців, які будуть працювати в студії «НАРД». Вже закуплено орг-
техніку. Зараз триває ремонт приміщення майбутньої студії, де також буде зведено пандус, обладнано належним чином туалетні кім-
нати тощо. Аби заняття могли також  відвідувати інваліди-візочники, – повідомила Наталія Юріївна.

Розташовуватиметься студія «НАРД» (за дозволом виконавчого комітету Жовтоводської міської ради)  у будівлі школи, лише у сусід-
ньому «крилі» з окремим входом, що досить зручно для її вихованців. 

До речі, за домовленістю керівництва школи з міською владою, витрати на будівництво пандуса та створення належних умов для ін-
валідів-візочників у студії профінансують за бюджетні кошти.

Майбутній заклад розрахований на 25 осіб, аби була змога приділити увагу кожному. Очікується, що працюватиме студія двічі на тиж-
день по дві години. Попередньо планується, що з 15-ої до 17-ої години. 

Наталія Лукашова в розмові повідала настільки бажаною і очікуваною для дітей та підлітків з особливими потребами  є ця студія. Ос-
кільки багато з них, дійсно, зацікавлені у власному розвитку та реалізації своїх здібностей та вмінь. Але, опинившись у полоні власної ро-
зумової чи фізичної обмеженості, не можуть жити повноцінним життям. Тоді як робота студії, певним чином, покликана заповнити своїм
вихованцям  їх життєвий простір та порожнечу в серці. 

Очікується, що до кінця року усі роботи з облаштування приміщення для студії «НАРД» будуть завершені, і вже з  наступного року студія
повноцінно запрацює, приймаючи перших своїх відвідувачів.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ:

Спеціальна загальноосвітня школа для дітей з вадами розумового розвитку м. Жовті Води функціонує в місті з 1988 року. Злагоджена і про-
фесійна робота педагогічного колективу закладу направлена на створення максимально зручних  умов для навчання та розвитку своїх учнів.
Зокрема, розроблено індивідуальні програми для учнів школи, роздатковий матеріал, що забезпечують високу ефективність досягнення мети
запропонованого проекту.

До речі, 80 % випускників школи мають змогу навчатися у ВПУ (вище професійне училище) з метою набуття відповідної професії, та подаль-
шого працевлаштування, що дасть їм змогу адаптуватися в соціумі.

КОЖНІЙ ДИТИНІ ПОТРІБНА РОДИНА

«Кожній дитині потрібна родина» – так називається соціальний проект, який реалізується у м. Жовті Води
Дніпропетровської області.  Його головною метою є влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які перебувають в інтернатах, у сімейне оточення. Ініціатором проекту  виступає Виконавчий комітет
Жовтоводської міської ради за фінансування Європейського Союзу в межах Програми Європейської комісії на
підтримку демократії та прав людини.

Головний спеціаліст служби у спра-
вах дітей виконавчого комітету Жовто-
водської міської ради Олена Лауда на-
голосила, що у місті Жовті Води, як і в цілому
в країни, доволі актуальним є питання влаш-
тування дітей, які перебувають у державних
закладах, до сімейних форм виховання. Адже
кожній дитині потрібна родина, любов, тепло
та турбота близьких їй людей. 

В той же час однією з  головних причин,
яка ускладнює влаштування дітей до сімейних
форм виховання є – низький рівень поінфор-
мованості потенційних батьків щодо існую-

чих в Україні сімейних форм опіки над
дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими
батьківського піклування. 

Це засвідчують результати анкетування
городян, яке було проведено на початковому
етапі реалізації проекту. Зокрема, більшість у
опитаних  визнали, що нічого не знають про
сімейні форми виховання дітей.

– Реалізуючи проект «Кожній дитині
потрібна родина» ми прагнемо підвищити
обізнаність нашого населення щодо важли-
вості сімейних форм виховання для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування шляхом проведення широкої ін-
формаційної кампанії в місті Жовті Води, –
розповіла Олена Вікторівна.

Вже розроблено два соціальні ролики та
один відеофільм про важливість сімейних
форм виховання, життя дітей в прийомних
сім’ях. Крім цього виготовлені макети соціаль-
них плакатів, буклетів, флаєрів та біг-бордів, які
допоможуть громаді міста дізнатись більше про
форми сімейного виховання, їх переваги. А та-
кож міститимуть інформацію куди можна звер-
нутися, якщо  виникло бажання взяти до своєї
родини на виховання дитину.

продовження на стор. 10 î
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м. ВІЛЬНОГІРСЬК

Регіон: Дніпропетровська область
Рік заснування: 1956 р.
Населення: 23 767  осіб 
Площа: 10 км2

Місто Вільногірськ розташоване у
верхів'ї ріки Самоткань, на пра-
вому березі Дніпра, на відстані 100
км від обласного центру – міста
Дніпропетровськ, на захід.

Виникнення Вільногірська
пов'язане із промисловим
освоєнням покладів титанових
руд біля витоків Самоткані. В
квітні 1956 року було прийняте
рішення про будівництво гір-
ничо-металургійного комбінату і
робітничого селища. Будівництво
розпочалося в липні. 12 серпня є
офіційною датою заснування ро-
бітничого селища.

Гірничо-металургійний комплекс і
сьогодні  відіграє провідне місце у
промисловій інфраструктурі. Про-
дукція галузі становить 98,2% ва-
лового продукту по місту.

Міська влада

Адреса: вул. Варена, б. 15 
Телефон: (05653) 5-28-03
Міський голова: Федоренко 
Віталій Павлович

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

НА ШЛЯХУ ДО МРІЇ

Персональний комп’ютер донині для багатьох дітей пільгових категорій
м. Вільногірська лишається примарною мрією, досягти якої, здається, нереально.
З огляду на невеликі прибутки їх сімей, чимало з яких – неповні або багатодітні .
Отож, єдиною надією на наближення до омріяного об’єкту  для таких дітлахів
лишається школа. Тим паче, якщо це – Вільногірська загальноосвітня школі І-ІІІ
ступенів  №4, де зараз втілюється проект Українського благодійного фонду
«Благополуччя дітей» зі створення на її базі інформаційного-комунікаційного
освітнього центру. Фінансується проект Європейським Союзом в межах
Програми Європейської комісії на підтримку демократії та прав людини.

Керівник проекту, директор Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів №4 Ольга Гапич зауважує, що сьогодні існує проблема рівного доступу до якісної
освіти дітей пільгових категорій, що особливо актуально в умовах малого міста.  Зокрема, у їх
школі велика кількість дітей пільгових категорій (286 учнів) не мають можливості користува-
тися персональними комп’ютерами як в навчальному закладі, так і вдома. Адже можливості
батьківської допомоги обмежені. Приміром, у 109 з них – неповні сім’ї, 17 сімей виховують
трьох і більше неповнолітніх дітей, 7 – опинилися в складних життєвих обставинах.

Результати опитування свідчать що 73 відсотка  “категорійних” учнів Вільногірської ЗОШ
№4  не мають персонального комп’ютера вдома. Не вистачає поки їх і в школі. Зокрема, при
нормативі один комп’ютер на п’ять дітей, в реальності його “ділять”  48 школярів. 

На думку директора, вирішити проблему вдасться шляхом впровадження в навчально-
виховний процес  інформаційних технологій для дистанційного навчання  дітей пільгових
категорій, що передбачене в рамках проекту зі створення Інформаційно-комунікаційного
освітнього центру на базі Вільногірської ЗОШ №4. Це дасть  можливість дітям пільгових ка-
тегорій отримувати знання індивідуально за допомогою нових інформаційних технологій
та долучитися до роботи обласної школи дистанційного навчання. 

– Реалізація проекту позитивно вплине на процес навчання та виховання дітей піль-
гових категорій, а також учнів з особливими потребами, які отримають рівний доступ
до якісної освіти через можливості працювати з персональним комп’ютером. Наприклад,
вони зможуть займатись за індивідуальним планом, розширювати свої знання,  аналізуючи
та опрацьовуючи інформацію з мережі Інтернет. А також отримувати консультації різ-
них педагогів через Інтернет-спілкування та персональні блоги, проводити онлайн-те-
стування своїх знань і дистанційно навчатись в обласній школі дистанційного навчання,
– розповіла Ольга Георгіївна.  

В рамках проекту передбачена також підготовка педагогів Вільногірської ЗОШ №4  до
практичного застосування дистанційних форм навчання. На першому етапі шляхом анкету-
вання  були відібрані  20 вчителів, які пройдуть відповідне навчання та отримають сертифі-
кати. Приміром, нещодавно вони  переймали досвід своїх колег з Дніпропетровська, де вже
впроваджені дистанційні форми навчання.  Крім цього, орієнтовно, наприкінці серпня – по-
чатку вересня для вчителів школи, які надаватимуть освітні послуги дистанційного навчання,
відбудеться навчальний тренінг-практикум.

Наступним кроком реалізації проекту є оснащення шести кабінетів комп’ютерною та
мультимедійною технікою. Зараз за спонсорські  кошти батьків, а також – допомогою від
міської влади та небайдужих громадян здійснюються ремонтні роботи та підготовка примі-
щень, де буде створено Інформаційно-комунікаційний освітній центр.

І вже у листопаді цього року довгоочікуваний Центр відкриє свої двері школярам Віль-
ногірської загальноосвітньої школи №4, ставши для багатьох з них –  справжнім подарунком
та втіленням дитячих мрій. 
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ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ВІДКРИЄ ДВЕРІ ДЛЯ МОЛОДІ ВІЛЬНОГОРСЬКА

Забрати дитину з вулиці, запобігти появі в її житті наркотиків, алкоголю та тютюну, залучивши до цікавого, активного
розвитку та здорового способу життя, покликаний проект зі створення Центру культури та дозвілля, який зараз
реалізується у м. Вільногірськ. Його втіленню сприяє Український фонд «Благополуччя дітей за фінансування
Європейського Союзу в межах Програми Європейської комісії на підтримку демократії та прав людини.  Також активно
допомагають у вирішенні соціальних питань міська влада на чолі з міським головою Віталієм Федоренком, керівництво
загальноосвітньої школи №5, на базі якої планується створення такого Центру,  дитяча громадська організація м.
Вільногірськ «Допоможемо дітям» та громада міста.

Керівник проекту, заступник дирек-
тора з виховної роботи зош №5 м. Віль-
ногірськ Тетяна Човрі повідала, що у їх мі-
сті гостро стоїть проблема змістовного
дозвілля підлітків. Результати соціологічних
досліджень, проведених міським відділом
освіти серед молоді мікрорайону школи №
5,свідчать, що понад 60% молоді в позауроч-
ний час не відвідують секції, гуртки чи ху-
дожні колективи.

Серед основних причин такого стану  є
те, що переважна більшість існуючих у місті
гуртків чи спортивних секцій – платні, вар-
тість яких по кишені далеко не всім.  Крім
того, молодь та підлітки не вміють і не знають
як організувати своє дозвілля. Тоді як групи
підлітків, які самостійно об’єднуються  за ін-
тересами (брей-данс, рок-групи тощо) не
мають місця для репетицій та виступів.

ДО РЕЧІ

У мікрорайоні школи №5 м. Вільногірськ про-
живає близько третини його жителів, у тому
числі – близько однієї тисячі неповнолітніх.

– За відсутністю цікавого і корисного
дозвілля, молодь, звісна річ, організовує його
сама – так, як вважає за потрібне, аби почу-
ватись дорослими і самостійними. Як наслідок
– нерідко в нагоді  їм трапляються  всілякі
«атрибути дорослості» – алкоголь, куриво, а
подекуди – й наркотики. Створюючи такий
Центр культури та дозвілля на базі нашої
школи (а саме – актового та спортивного
залів) ми прагнемо дати дітям можливість
обрати цікавий, а головне – здоровий шлях у
своєму житті, – наголосила Тетяна Євгеніївна.

За її словами, починаючи з травня цього
року триває активна робота з реалізації пер-
шочергових етапів проекту зі створення Центру
культури та дозвілля. Зокрема, здійснено анке-
тування понад 200 підлітків та молоді з метою
виявлення ініціативних та працездатних пред-

ставників молоді, відкритих до нових знань. Для
усіх охочих займатись у Центрі були проведені
дводенні тренінги з організації змістовного доз-
вілля. Зараз триває процес анкетування вчителів
школи та батьків учнів, які мають хист та ба-
жання проводити гурткові заняття у Центрі на
громадських засадах. 

А поки у стінах майбутнього Центру
триває ремонт. За спонсорські кошти ча-
стково оновлено актовий зал, куди вже за-
везли (за сприяння міської влади)  нові
стільці. В подальшому планується здійснити
частковий ремонт спортивної зали, де про-
ходитимуть заняття зі спортивного туризму
та інших активних видів спорту.

Планується, що Центр діятиме за трьома
різними напрямками: творчий, спортивний
та інформаційно-просвітницький. Так що під-
літки матимуть змогу обрати те, що їм до душі. 
До викладання у таких гуртках залучатимуть
фахівців з числа педагогів, а також батьків, які
прагнуть поділитись знаннями з дітьми як
можна цікаво та з користю для здоров’я про-
водити дозвілля. Адже це буде волонтерська
робота, яка не передбачатиме оплати праці. 

Примітно, що вже є охочі зайнятись гурт-
ковою роботою, як серед освітян, так і серед
батьків. Також активно долучаються до орга-
нізації діяльності майбутнього Центру юні
танцюристи та спортсмени, які вже дали згоду
на організацію майстер-класів для дітей та
підлітків  з різних напрямів танцю та спорту.  

– У новоствореному Центрі підлітки
зможуть реалізувати свої здібності в гурт-
ках за інтересами, а представники нефор-
мальних молодіжних об’єднань (брейк-данс,
рок-групи тощо) отримають місце для ре-
петицій та виступів. Крім цього у Центрі
планується організація концертів та різ-
номанітних масових заходів для мешканців
мікрорайону, – повідомила Тетяна Човрі.     

Очікується, що вже з листопада цього
року Центр культури та розвитку запрацює.
Так що незабаром у новоствореному закладі
лунатимуть перші оплески та вітальні слова.
І хто зна, може, в недалекому майбутньому
всі ми почуємо нові  імена талановитих ви-
хованців Центру культури та дозвілля м. Віль-
ногірськ.

î
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ДО РЕЧІ: 

У Дніпропетровській області протягом останніх п’яти років усинов-
лено майже 2000 дітей. Під опікою та піклуванням, у прийомних
сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 79 % дітей.
Функціонує 64 дитячих будинків сімейного типу і 315 прийомних
сімей, де виховується 1009 дітей.

За словами Олени Лауди, загалом існує п’ять форм сімейного
виховання нерідних дітей. Це – усиновлення, опіка, піклування, при-
йомна сім’я (можна взяти до 4 дітей) та дитячий будинок сімейного
типу (5 і більше дітей). 

Перші форми сімейного виховання більш характерні там, де
простежуються родинні зв’язки. Приміром, після смерті батьків дітей
забрала бабуся чи рідна тітка, оформивши опіку чи піклування. Хоча
бувають випадки, що родина усиновляє дитину з інтернату, даючи
їй своє прізвище, а то й ім’я і, відповідно, законодавчо прирівнюючи
до рідної дитини.

– Перш ніж взяти на виховання чужу дитину треба чітко
розуміти, навіщо це робиш. Оскільки дитина – це не іграшка чи
річ, яку можна повернути до магазину. Треба уявляти, що ти мо-
жеш вкласти у дитину: які моральні цінності, знання, досвід. До
того ж дуже важливим є особистий приклад батьків і психологічна
атмосфера в домі. Адже  дитина, яка потрапляє в сім’ю з інтер-
нату чи дитячого будинку вже приходить зі своєю далеко нелегкою
життєвою історією. І, як наслідок, не завжди зрозумілою для бать-
ків поведінкою та реакціями: від похмурості, замкнутості, недовіри
до агресивності, дратівливості, сліз. Тому батькам перш за все по-
трібно бути терплячими, поміркованими та люблячими до своїх
вихованців, яким так цього не вистачало раніше. Про все це ми
розповідаємо під час зустрічей з потенційними батьками, – наго-
лошує Олена Лауда.

В подальшому в рамках проекту «Кожній дитині потрібна ро-
дина» планується провести день відкритих дверей у дитячому бу-
динку м. Жовті Води та широке обговорення  цього питання з  по-
тенційними прийомними батьками. Також  серед журналістів буде
оголошено конкурс на кращу статтю про сімейні форми виховання.

Олена Вікторівна зауважує, що, буваючи у сім’ях, які виховують
нерідних дітей, коли запитуєш їх – де краще: в інтернаті чи сім’ї –
усі одноголосно засвідчують переваги життя у родині. Хай навіть і
не в рідній.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

На початок липня цього року на обліку служби у справах дітей ви-
конавчого комітету Жовтоводської міської ради перебувало 184 ди-
тини, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. З них 28 дітей, які не мають родини: 14 – знаходяться в
комунальному закладі освіти Дитячий будинок м. Жовті Води та 14
дітей перебувають в інтернатних закладах за межами міста. В місті
діє лише 1 дитячий будинок сімейного типу, в якому виховується 9
дітей, 7 прийомних сімей, в яких виховується 12 дітей. А також 133
дитини з числа сиріт та позбавлених батьківського піклування влаш-
товані під опіку або піклування родичів.

початок на стор. 7  
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СВІТ СВОЇМИ РУКАМИ

Сьогодні все частіше доводиться чути, що рівень життя, добробут кожної країни значною мірою залежить від самих
громадян, від їх характерів, свідомості, здібностей та їх громадянських якостей. Та й  життя вкотре доводить народну
мудрість, що під лежачий камінь вода не тече.  В розрізі сучасності можна стверджувати, що активна громадянська
позиція дає шанс на кращу долю. 

Та для багатьох із нас все ж лишається незрозумілим що таке

та – «активна громадянська позиція» і як досягти такого омріяного

покращення хоча б у власному житті? 

Адже за десятиліття правління радянського режиму наше на-

селення звикло до ролі «гвинтиків» у велетенському механізмі дер-

жавного строю, коли за людей вирішували буквально все  – що вдя-

гати, чим харчуватись, де і як  жити  та відпочивати тощо. І хоча

нас від  радянської епохи відділяє вже понад двадцятилітній рубіж

незалежності, та й донині чимало наших співвітчизників вважають,

що добробут і комфорт у їх житті має забезпечувати хтось «зверху»

і аж ні як не вони самі. А даремно…

Бо участь в управлінні державою починається з невеличких

справ на загальне добро рідного міста, містечка чи села. Впорядко-

вуючи дитячий чи спортивний майданчик, беручи участь у шкіль-

ному самоврядуванні, очищуючи від сміття територію свого двору,

облаштовуючи квітник чи садок біля будинку, кожен з нас допомагає

державі ставати кращою, міцнішою і заможнішою. А зрештою –

поліпшувати таким чином якість власного життя.

Проект «Посилення ролі громадськості у розв’язанні місцевих

соціальних питань», що нині реалізується в у Черкасах та Каневі Все-

українською благодійною організацією «Український фонд «Благо-

получчя дітей»,  націлений на допомогу кожному з нас усвідомити

цінність власної ініціативи у вирішенні соціально-значимих та акту-

альних  проблем сьогодення. Від – чистоти і порядку довкола влас-

ного будинку, виховання та розвитку  дітей і навіть до більш глобаль-

них перетворень у своєму мікрорайонні, місті і державі загалом. 

У втіленні цього проекту сприяла Програма Європейської Ко-

місії за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні.  

Провідною метою  його реалізації  є усвідомлення громадя-

нами своєї ролі у вирішенні тих чи інших питань власного  життя.

І навіть те, що самотужки вирішити здається фактично нереаль-

ним – під силу громаді, тим паче заручившись підтримкою органів

місцевого самоврядування – переконує Український фонд «Бла-

гополуччя дітей».

Приміром, можна утворити орган громадського самовряду-

вання - раду будинку, двору, вулиці, мікрорайону, школи чи навіть

класу. Адже спільно вдасться розв'язати багато нагальних проблем. 

Хоча нерідко у нашій країні практика залучення членів громади

до процесу прийняття рішень і досі залишається формальною. 

Дослідження, зроблені Українським фондом «Благополуччя ді-

тей» свідчать, що така ситуація зумовлена, в більшості випадків, від-

сутністю знань та практичного досвіду щодо ефективного механізму

взаємодії як у представників органів місцевого самоврядування, так

і в ініціативних членів громади.

Тому в рамках проекту «Посилення ролі громадськості у вирі-

шенні місцевих соціальних проблем» головна увага зосереджується

на навчанні представників органів місцевого самоврядування, ви-

конавчої влади, неурядових організацій, членів громади щодо за-

провадження  дієвих механізмів формування та впровадження міс-

цевих соціальних політик задля забезпечення потреб і вирішення

проблем громади.

Цей проект робить безпосередній внесок у посилення участі

громадських  організацій з метою зміцнення їх впливу на розробку

і здійснення державної політики на місцевому рівні.

Запропонований у рамках проекту підхід надасть можливість

громадам  (у тому числі – представникам різних соціальних інсти-

туцій, зокрема, соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, позаш-

кільних закладів, молодіжних клубів і центрів тощо):

• знайти відповідні шляхи об’єднання заради вирішення акту-

альних проблем;

• розвивати місцеві ініціативи, свою спроможність до органі-

зації  діяльності на місцях та участі у демократичних проце-

сах завдяки інформуванню, навчанню та обміну досвідом;

• визначити спільні проблеми, досвід та потреби, що сто-

суються всієї громади;

• більшою мірою контролювати власне життя, оперативно

реагуючи на фактори, які впливають на нього.

Досвід проекту може легко бути запозичений іншими грома-

дами. Оскільки весь напрацьований в рамках проекту досвід (вклю-

чаючи інформаційно-методичні матеріали тренінгів, положення,

покроковий опис впровадження тощо) буде представлений у ме-

тодичних рекомендаціях.

РОЗВИТОК ГРОМАДИ
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• здійснити комплексне навчання для представників органів
місцевого самоврядування, виконавчої влади, соціальних
інституцій, неурядових організацій, активних членів
громади, з метою їх підготовки до впровадження стратегій
соціальної політики на рівні територіальних громад міст
Вільногірськ та Жовті Води із застосуванням механізму
спільного прийняття рішень;

• запровадити дієві механізми формування та впровадження
місцевих соціальних політик задля забезпечення потреб і
вирішення проблем членів громади шляхом розробки та
впровадження локальних соціальних програм.

У квітні - жовтні 2011 року в проектних громадах  було проведено 4
семінари в рамках навчальної програми “Впровадження ефективних
механізмів спільного прийняття рішень на рівні громади”. Під час
навчання учасники набули знання щодо налагодження соціального

партнерства, опрацювали технології оцінки потреб громади, отри-
мали навички розробки та реалізації соціальних проектів.

Одним із найбільш вагомих результатів навчання стала розробка
та написання її учасниками коаліційних (міжгалузевих) проектів,
спрямованих на підтримку соціально-вразливих верств у про-
ектних громадах. 

Починаючи з весни 2012 р. в громадах міст Канів та Черкаси,
Вільногірськ і Жовті Води розпочато реалізацію восьми про-
ектів-перможців. 

Випуск цього бюлетеня є своєчасним і обумовленим результа-
тами роботи зазначених громад. Він має на меті не тільки озна-
йомити читача із тематиками та спрямуваннями проектів, але й
висвітлювати актуальний стан їх впровадження з усіма пробле-
мами та досягненнями.

початок на стор. 1  

У питаннях розбудови системи та демо-
кратизації суспільства в Україні неабияку роль
грають міжнародні партнери. Не секрет, що
левова частка ініціатив, що впроваджуються
громадськими організаціями в Україні задля
розвитку та активізації місцевих громад, фі-
нансується коштом донорських структур та
інституцій. Однією з таких структур є Пред-
ставництво Європейського Союзу в Україні,
за підтримки якої став можливим, до речі, і
випуск цього бюлетеня. Мотивація Європей-
ського Союзу є цілком прозорою: Україна, як
одна з найближчих країн-сусідів Європей-
ського Союзу, має бути готовою до спілку-
вання з країнами Європи. Має бути готовою
переймати найкращий досвід у різних сферах
суспільно-політичного життя. Тільки за умов
компромісу і взаємодопомоги європейське
суспільство може бути переконане у власній
безпеці і ефективності політики добросусід-
ства Європейського Союзу.

З моменту набуття Україною незалеж-
ності у 1991 році Європейський Союз та
Україна динамічно розвивають відносини
один з одним.

Україна - це держава, яка є пріоритетним
партнером ЄС у рамках European Neighbour-
hood Policy (Європейської політики сусідства
(ЄПС)) та Східного партнерства.

Східне партнерство, яке було започат-
ковано 7 травня 2009 року протягом спеці-

ального саміту в Празі, є специфічним схід-
ним виміром Європейської політики сусід-
ства. Учасниками цієї програми є 27країн-
членів ЄС, а також Вірменія, Азербайджан,
Білорусь (участь якої залежатиме від розвитку
її відносин із ЄС), Грузія, Республіка Молдова
й Україна. 

ЄС пропонує своїм партнерам нові угоди
асоціації, що можуть включати договори щодо
зони вільної торгівлі для тих країн, які здатні
й прагнуть до цього; поступову інтеграцію в
економіку ЄС; полегшення подорожування до
ЄС шляхом послідовної лібералізації візового
режиму, що супроводжуватиметься заходами
по боротьбі з нелегальною імміграцією. 

Партнерство також сприяє підтримці де-
мократії та належного врядування, поси-
ленню енергетичної безпеки, стимулюванню
економічного і соціального розвитку, прове-
денню секторальних реформ, захисту навко-
лишнього середовища і заохоченню міжкуль-
турного діалогу. 

Крім цього, Східне партнерство пропо-
нує додаткове фінансування для проектів,
спрямованих на усунення соціо-економічних
дисбалансів і підвищення стабільності в краї-
нах-партнерах. 

Загальні обсяги допомоги шести східним
країнам-сусідам поступово зростуть з 450 млн.
євро у 2008 р. до 785 млн. євро у 2013 р., тобто

приблизно на 75%. Це означає, що додатково
до обсягів фінансування, запланованих на пе-
ріод 2010-2013 рр., буде виділено ще 350 млн.
євро: 50% додаткового фінансування спрямо-
вано на комплексні програми інституційної
розбудови; 20% додаткового фінансування
вкладено у регіональний розвиток.

Технічна й фінансова співпраця з боку
ЄС підтримує прагнення України наблизитися
до Європейського Союзу. ЄС, держави, що
входять до його складу, та інші країни-донори
підтримують вибір України, зроблений на ко-
ристь європейського стилю життя, і бажають
співпрацювати з нашою державою для того,
щоб допомогти їй реалізувати свої зусилля
щодо розвитку й запровадження стратегічних
планів, а також запропонувати Україні євро-
пейські рішення для усунення її проблем.

УКРАЇНА – ЄС: СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО

Редакційний рядок

Головний редактор: Віра Світла

Дякуємо Представництву Європейського
Союзу в Україні та всім регіональним
партнерам, хто надав інформацію для
підготовки матеріалів номера.

Наша адреса: 02140, м. Київ, вул. Б.
Гмирі, буд. 1-Б/6, кв. 2
Телефон: +38 (044) 537-20-16
e-mail: info@ccf.kiev.ua
http://www.childfund.org.ua


