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Термін реалізації: січень 2016 – лютий 2018 року. 

Даний звіт висвітлює результати роботи МГО «Соціальні ініціативи з охорони 

праці та здоров’я» у сфері інтеграції дітей ВПО в Україні у рамках проекту 

«Нова оселя». Даний проект реалізується за  фінансової 

підтримки Європейського Союзу. 

Детальніше про його діяльність можна дізнатися тут: 

http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/proekti/88-nova-oselia 

 

 

Проведення дослідження потенціалу провайдерів соціальних послуг для 

дітей та сімей ВПО 

У рамках проекту було проведено дослідження потенціалу 

провайдерів соціальних послуг для дітей з числа внутрішньо переміщених 

осіб для виявлення існуючих потреб та прогалин, розробки та здійснення 

заходів із зміцнення спроможності надавати якісні психосоціальні послуги 

для інтеграції сімей та дітей ВПО у громадах. Звіт було широко оприлюднено 

та обговорено із зацікавленими сторонами у Києві та Одеській області влітку 

2016 року. Із результатами можно детальніше ознайомитися за посиланням : 

file://win2012/lhsi/ЕС/Activities/Act%201.1.%20Capacity%20assessment_mappi

ng/Research%20Report%20final.compressed.pdf 

Створено інтерактивну карту провайдерів та послуг, які вони надають 

у громадах для дітей та сімей ВПО: 

 https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gFWbnD38SfNqQK-

pFIlOm40_Xek&ll=47.77186356351004%2C30.66814206516142&z=6 

 

Підвищення кваліфікації провадерів послуг для дітей та сімей ВПО 

Враховуючи  результати дослідження  було розроблено курс 

підвищення кваліфікаці: «Розвиток компетентності надавачів послуг дітям та 

 

Мета проекту – 

покращити 

психосоціальну 

підтримку 

внутрішньо 

переміщених 

дітей та їхню 

інтеграцію до 

місцевих громад     

у місті Києві та 

Одеській області 

http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/proekti/88-nova-oselia
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сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах (зокрема дітям із 

числа внутрішньо переміщених осіб та їх сім’ям)». Для роботи над курсом 

LHSI запросила кафедру соціальної реабілітації та соціальної педагогіки  

Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка та міжнародних 

партнерів із фундації «Міжнародні ініціативи з розвитку дитини» 

(Нідерланди) (далі ICDI). В результаті було напрацьовано інноваційний курс 

тривалістю 72 години, який включає в себе інтерактивні тренінги, вебінари та 

практичні години. 

Протягом серпня-листопада 2016 року у проекті прийняли участь 216 

фахівців, які працюють з дітьми та молоддю ВПО, в т.ч. 163 – фахівці 

громадських організацій та 53 особи – представники місцевих служб 

бюджетних організацій. Повний курс пройшли 22 фахівці та отримали 

сертифікати про підвищення кваліфікації. 

 Із матеріалами за проектом можна ознайомитись, завантаживши їх на 

сторінці проекту - http://lhsi.org.ua/index.php/uk/proekti/88-nova-oselia 

 

 

 

Для розвитку дитини потрібні стабільні умови, а через стрес, 

психологічні травми, емоційну напругу у родині, та інші негаразди,  з якими 

зіткнулися ВПО, здоровий розвиток дітей може опинитися під загрозою. 

Тому, важливо надати психосоціальну підтримку сім’ям ВПО у громаді. 

Такою підтримкою може стати модель позашкільної роботи у громадах з 

дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, яка одержала назву 

Центри НЕСТ (від англ Nest – гніздо). Дана модель розроблена фахівцями з 

розвиту дітей Нідерландів ICDI, протестована та успішно впроваджується у 

країнах Європи, де мали місце збройні конфлікти та у таборах для біженців. 

Основна ідея, відображена у її назві й полягає у створенні затишного місця 

«дому поруч з домом» дружнього до дитини, який мають змогу відвідувати 

діти ВПО та їх товариші з місцевої громади. Це превентивна методика 

покликана запобігти конфліктам, з якими можуть зіткнутися діти та підлітки 

ВПО вдома чи у школі, з однолітками, вчителями чи де-інде.  У рамках 

проекту «Нова Оселя» LHSI запросила колег із Нідерландів, які  провели 

семінар 8-10 грудня у Києві для неурядових організацій та соціальних 

працівників, зацікавлених у розвитку психосоціальної допомоги в місті Києві 

та Одеській області. У останній день семінару, 10 грудня, учасники відвідали 

виставку під назвою «Як тебе звати?» у Мистецькому Арсеналі. Ця виставка 

стала живим емоційним майданчиком, де внутрішньо переміщені діти та 

дорослі українці розповідали про пережите та про своє життя на новому місці.  

Більше про семінар можна дізнатися за посиланням: 

http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/145-nova-oselya-seminar 

   

 

http://lhsi.org.ua/index.php/uk/proekti/88-nova-oselia
http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/145-nova-oselya-seminar
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Діяльність проекту у громадах м. Києва та Одеської області  

З метою координації та ефективного використання наявних ресурсів і 

можливостей у громадах, проект підтримав відповідні соціальні служби  у       

м Києві, м Подільську, м Одесі, м Білгород-Дністровську та Б-Д районі у 

розробці місцевих планів дій з інтеграції дітей із числа ВПО у приймаючі 

громади. Проект підтримав зустрічі широкого кола зацікавлених сторін на 

місцевому рівні, в т.ч. представників неурядових організації, які працюють з 

ВПО та дітьми й молоддю, які обрали ініціативні групи для розробки планів. 

У результаті погоджені з громадами та ВПО документи були винесені на 

узгодження представниками ораганів місцевого самоврядування.   

 

Проведення конкурсу грантів для провайдерів послуг 

Для підтримки запровадження розроблених місцевих планів дій та ініціатив 

ВПО з інтеграції дітей ВПО восени 2016 року LHSI провела конкурс грантів 

для неурядових організацій. Із майже півсотні заявок до підтримки було 

відібрано 13 проектів, які планують залучати дітей та молодь ВПО до життя 

в громаді, сприяти інтеграції дітей ВПО та висвітлювати потреби й ініціативи 

дітей ВПО. Планується, що впровадження усіх проектів завершиться до кінця 

листопада 2017 року. 

Більше про підсумки конкурсу грантів читайте тут: 

http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/152-pidsumky-konkursu-hrantiv 

Проведення дитячих літніх та зимових таборів 

LHSI активно підтримує залучення дітей до усіх сфер суспільного життя. 

Цікавим прикладом реалізації партисипативного підходу стало проведення 

табору «Витоки». Понад 300 дітей ВПО з м Києва та Одеської області 

отримали змогу за рахунок проекту взяти участь у таборах та інтегруватися 

завдяки налагодженню зв’язків зі своїми однолітками.    

Завдяки проекту майже 300 дітей ВПО віком від 8 до 15 років мали змогу 

відпочити у  дитячих літніх та зимових таборах. Літній наметовий табір 

«Витоки» проходив у п’ять змін у Черкаській області з 18 червня по 22 

серпня 2016 року. Зимовий табір «Зимограй» проходив з 2 по 10 січня 2017 

року в Івано-Франківській області. Тут діти самі обирали цікаві та корисні 

активності та виступали в ролі ініціаторів проведення певних заходів. Так, 

наприклад, під час проведення літнього наметового табору «Витоки» діти 

могли спробувати себе у якості журналістів, що з цього вийшло можна 

подивитися тут: https://www.youtube.com/watch?v=2gXFikcElto)  

   

Більше про роботу літніх та зимових таборів за участі дітей ВПО можна 

дізнатися за посиланнями:  

http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/153-nova-oselya-zymograi 

http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/143-pidsumky-vytoky 

http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/152-pidsumky-konkursu-hrantiv
https://www.youtube.com/watch?v=2gXFikcElto
http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/153-nova-oselya-zymograi
http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/143-pidsumky-vytoky
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Креативний форум «Діти-ВПО: пошук майбутнього» 

Підсумки роботи та досягнення щодо психосоціальної реабілітації дітей 

ВПО, фахівці мали змогу обговорити на Креативному форумі «Діти – ВПО: 

пошук майбутнього» 15 грудня 2016 року, який провела МГО «Соціальні 

інціативи з охорони праці та здоров’я» у Мистецькому Арсеналі в м Києві в 

рамках виставки «Як тебе звати?», ораганізованої ЮНІСЕФ. Детільніше за 

посиланням:  

http://www.lhsi.org.ua/index.php/uk/147-chy-mozhna-peredavaty-initsiatyvu-

ditiam-sotsialnyi-pratsivnyk 

Креативний форум став результатом об’єднання зусиль практичних 

соціальних фахівців та ініціативи студентів і викладачів факультету 

психології Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка. 

Керативний підхід, застосований на заході, дозволив учасникам відчути себе 

не місці «клієнта» – дитини ВПО, визначити першочергові пріорітети 

психосоціальної допомоги,  знайти шляхи для привернення увагу однолітків 

до проблем людей, які постраждали від війни та змушені були покинути свої 

домівки.  

 

 

Плани на 2017 рік 

Головними напрямками діяльності у 2017 році стануть проведення 

інформаційної кампанії з прав дітей ВПО та шляхів їх забезпечення, вивчення 

та поширення кращих практик проекту щодо роботи з дітьми та сім’ями ВПО 

у громадах. Будемо раді співпраці! 

 

 

 

Проект реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу 

 

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»  

 
Адреса : Б-р. Дружби Народів № 14, оф.22 , Київ, Україна 

Тел. : (+38 044) 528 21 27, 529-12-99 

Сайт: http://www.lhsi.org.ua 

 

 


