
  

  

 

Лист новин саб-кластеру захисту дітей за грудень 

2021 – січень 2022 

Новини саб-кластеру 

Глобальний саб-кластер захисту дітей (Global Child protection Area of responsibility) за підтримки 

Саб-кластеру захисту дітей України та ЮНІСЕФ розробили Керівництво та рекомендації для груп 

підтримки дітей, підлітків та їх сімей, які потребують базової емоційної та практичної допомоги 

в умовах гуманітарного реагування. Керівництво було розроблено на матеріалі 4 пілотних країн 

(Афганістан, Колумбія, Сирія та Україна). Керівництво призначене для надання допомоги з боку 

працівників громади (які не мають спеціальної освіти з психології) для дітей/підлітків та сімей, які 

потребують базової емоційної та практичної підтримки в умовах гуманітарної кризи (3 рівень 

піраміди втручань в рамках ПЗПСП). 

Даний пакет рекомендацій та керівництв був створенний на основі усебічного огляду існуючої 

літератури про групові втручання з дітьми та підлітками, які знаходяться у важких життєвих 

ситуаціях за участі онлайн-консультації з координаторами Глобального кластеру сфери 

відповідальності за захист дітей (CP AoR) та співробітників польових агенцій з питань захисту дітей 

чотирьох країн (Афганістан, Колумбія, Сирія та Україна). Дані, зібрані з цих об’єднаних джерел, 

забезпечили необхідну основу для визначення існуючих недоліків у сервісі та доцільності 

впровадження заходів групи підтримки. 

Після того, як проекти навчальних програм стали доступними, було проведено онлайн-тренінг із 

захисту дітей для п’яти неспеціалізованих працівників у двох із вибраних країн. Після цього був 



проведений вступний інструктаж, де учасники використовували проект учбової програми на 

експериментальній основі впродовж 5-6 тижнів при регулярній підтримці з боку консультанта. 

Після завершення цього періоду консультант оцінив результати пілотного впровадження для 

остаточного перегляду методології групи підтримки. 

Керівництво доступне українською мовою - https://www.cpaor.net/sites/default/files/2022-

01/MHPSS_General%20support%20group%20curriculum_UKR.pdf  

 

РЕАГУВАННЯ: 

Save the children разом з партнерською організацією «Слов’янське серце» продовжує 

забезпечувати підтримку найбільш вразливих груп дітей, що проживають вздовж Лінії 

розмежування. В грудні 2021 та січні 2022 р. під соціальним супроводом знаходилось 230 дітей 

(121 дів., 109 хл.);  67 дітей (33 дів., 34 хл.) було підтримано одноразовою цільовою екстреною 

грошовою допомогою. 

В рамках Міжнародної акції «16 днів проти насильства» Save the children  у партнерстві з ГО 

«Істок», ГО «Аваліст» та БФ «Слов’янське серце» провели 118 заходів та охопили 3651 дітей (1797 

дів., 1854 хл.) та 405 дорослих (349 ж., 56 чол.). 

Психосоціальною підтримкою було охоплено 237 дітей (123 дівч., 114 хл.); в рамках програм 

«Батьківство без насильства» та «Позитивне батьківство»  було охоплено 103 дітей (56 дівч., 47 хл.) 

та 161 дорослих ( 147 ж., 14 ч.). 

В рамках нового проекту буде організовано 5 центрів психосоціальної допомоги (Степне, 

Миколаївка, Гранітне, Чермалик, Виноградне Донецької обл). Фасілітатори навчені базовим 

принципам першої психологічної допомоги, базовим навичкам надання психосоціальної 

підтримки, а саме програмам HEART & LSR. 

 

ГО «Точка рівноваги» як імплементуючий партнер People in Need в проєкті ДОСТУП V надала 191 

психосоціальну консультацію для розширення та доповнення психосоціальної підтримки 94 

унікальним бенефіціарам, що проживають уздовж Лінії розмежування: 85 %, 80 жінок та 15 %, 14 

чоловіків; 19 %, 18 дітей та 81 %, 76 дорослих; серед дітей 44 %, 8 дівчаток та 56 %, 10 хлопчиків; 

серед дорослих 95 %, 72 жінки та 5 %, 4 чоловіка. 

Крім того, було проведено 26 сесій психологічної обізнаності для 131 унікального бенефіціара (76 

%, 100 жінок та 24 %, 31 чоловік) з тематик «Психічне здоров’я та благополуччя», «Перша 

психологічна допомога». Також надано 4 супервізії для 8 унікальних бенефіціарів - фахівців 

допомогаючих професій. Дві  мобільні команди психологів продовжили діяльність з 

психосоціальної підтримки вздовж Лінії розмежування (0-5 км) у Торецькій ТГ, Очеретинській ТГ та 

м.Авдіївка Донецької обл. у форматі групових та індивідуальних консультацій, сесій психологічної 

обізнаності та супервізій.   

 

Організація «СОС дитячі містечка» надає комплексну підтримку 68 сім’ям зі 150 дітьми у Станиці 

Луганській з метою профілактики соціального сирітства. Психолого-педагогічна служба надала 

підтримку 206 бенефіціарам, всього надано 429 консультацій.  

ЮНІСЕФ разом з партнерами підтримує шелтер для мам з дітьми у Сєвєродонецьку. З вересня 

2021 по січень 2022 6 матерів і 7 дітей були розміщені у шелтері та отримали повний пакет 
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соціальних послуг. Жінкам з дітьми надана допомога в отриманні первинної та вторинної медико-

санітарної допомоги. Також, жінки отримали допомогу в отриманні документів та соціальних 

виплат, а також отримали консультацію психолога для стабілізації психоемоційного стану. Також 

вони отримують консультації та підтримку по догляду за немовлятами, грудного вигодовування, 

спілкування з дітьми відповідно до їх віку.  

 

Польська гуманітарна акція за підтримки ЮНІСЕФ охопила 547 підлітків (включаючи 57 нових 

осіб, зареєстрованих у грудні) сесіями з психосоціальної підтримки, що проводяться двома 

мобільними командами у Луганській та Донецькій областях (Щербинівка, Дружба, Нью Йорк, 

Світлодарськ, Миронівський та Попасна). Із них хлопців 10-14 років – 180; хлопців 15-17 років – 84; 

дівчат 10-14 років – 187;  дівчат 15-17 років – 96; 

5 команд громадських ініціатив завершили впровадження проєктів, провівши заходи у школах 

та/чи місцевих громадах. Загалом 250 дітей взяло участь у заходах команд громадських ініціатив. 

35 підлітків взяло участь у тренінгах у таких локаціях -  Клинове, Щербинівка, Бахмут, Опитне та 

Райгородка).  Із них хлопців 10-14 років –  10; хлопців 15-17 років – 5; дівчат 10-14 років –  14; 

дівчат 15-17 років – 6. 

Також було завершено проєкт по позитивному батьківству. Всього охоплено 154 батьків та 

опікунів, із них 102 навчалися в онлайн форматі та 52 і офлайн форматі. 

Психологи організації отримали 24 звернення щодо індивідуальних консультацій – 17 від дітей і 7 

від дорослих. Всього було проведено 41 індивідуальні консультації. 

Команда з кейс менеджменту завершила роботу над всіма кейсами. Було підтримано 11 кейсів (10 

дітей та 1 дорослий) через домашні візиті та віддалені консультації у таких локаціях: Мар’їнка, 

Красногорівка, Курахове, Гірник, Авдіївка, Іванівське, Часів яр, Світлодарськ, Попасна, Мирноград. 

 

 

АДВОКАЦІЯ: 

У січні Save the children організували зустріч з головою CIMIC Національної гвардії України. Під час 

зустрічі обговорювалася імплементація  Декларації про безпеку шкіл та Керівних принципів. 

Попередньо домовлено, що буде проведена пілотна навчальна сесія для курсантів Інституту 

Національної гвардії України (Київ). 

15 військовослужбовців оперативно-тактичного рівня пройшли 6-годиннну навчальну сесію з 

практичного застосування Декларації та Керівних принципів. Навчання пройшло в Гуманітарному 

інституті Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.  

 

 

ТРЕНІНГИ: 

Save the children у грудні провела тренінг «Підвищення спроможності органів місцевої влади щодо 

взаємодії та координації з питань запобігання та протидії домашньому та гендерно зумовленому 

насильству», в якому взяло участь 25 представників місцевої влади, соціальних служб, 

представники освіти, медицини та поліції від Торецької, Світлодарської, Очеретинської ОТГ 

(Донецька обл.), Щастинської та Нижнєтеплинської ОТГ (19 ж.; 6 ч.). 



Також у грудні в рамках проекту «Посилення системи захисту дітей шляхом впровадження підходу 

соціального супроводу та розвитку потенціалу постачальників послуг у Донецькій та Луганській  

областях» за фінансової підтримки Українського гуманітарного фонду (UHF) організація провела 

тренінг «Позитивне Батьківство» для 9 соціальних працівників, які будуть використовувати 

зазначену програму та проводити групові сесії для батьків, діти яких знаходяться під соціальним 

супроводом та які опинилися у складних життєвих обставинах. Сесії будуть сприяти покращенню 

відносин між дітьми та дорослими, що в свою чергу сприятиме підвищенню рівня благополуччя 

сімей. Всього планується охопити 80 батьків. 

 

Польська гуманітарна акція за підтримки ЮНІСЕФ завершили програму по розбудові потенціалу із 

соціальної інклюзії для спеціалістів на рівні громади та вчителів. Також були розповсюджені 

друковані матеріали. Навчання проводилося в онлайн та офлайн форматі. Було охоплено 257 

спеціалістів, із них 137 в онлайн форматі, 120 в офлайн форматі. Чоловіків – 11; жінок – 246; 

 


