
 

Прес-реліз 

Terre des hommes запускає перший FabLab на сході України,  

спрямований на підтримку дітей та молоді, постраждалих від конфлікту 

Сєвєродонецьк, Україна – 10 грудня 2018 року  

14 грудня Terre des hommes разом зі Східноукраїнським національним університетом імені 

Володимира Даля відкриє перший Fabrication Laboratory (FabLab) в Луганській області. 

FabLab розташований у Сєвєродонецьку, на території університету, та буде відкритий для 

студентів, шкільних груп, та будь-якої іншої зацікавленої особи з Луганської області. В цьому 

інноваційному середовищі, діти та молодь, які постраждали в результаті конфлікту, зможуть 

працювати разом, розвивати свої навички та матеріалізувати свої власні ідеї практично в 

будь-якій сфері, від освіти до мистецтва та науки. 

Fabrication Laboratory або FabLab - це невелика майстерня, оснащена цифровими інструментами 

виробництва, такими як 3D-принтер, лазерний та вініловий різак, вишивальні машини. 

Використовуючи різноманітні матеріали, такі як дерево, пластик, метал або картон, молоді особи 

можуть створювати прості об'єкти або навіть складні проекти в FabLab. Terre des hommes (Tdh) 

ініціював FabLab в Сєвєродонецьку для того, щоб дати дітям та молоді можливість отримати доступ 

до сучасних технологій та розвивати свої соціальні та професійні навички в творчому середовищі. 

Цей новий простір є інноваційним способом охоплення молодих людей, які цікавляться технологіями 

та є місцем зустрічі для молоді та сприяє обміну ідеями, навичками та досвідом. Крім того, мета Tdh 

полягає в тому, щоб залучити дівчаток та хлопчиків до навчання, співпраці та отримання нових 

навичок разом. Тренінги будуть пропонуватися регулярно, що дозволяє користувачам покращувати 

свої творчі здібності та реалізовувати свої власні проекти. Проекти можуть варіюватися: від 

виробництва невеликих іграшок групою студентів до проектів залучення громади, в яких беруть 

участь вчителі та батьки. 

«Ми раді та пишаємось тим, що запустимо перший FabLab в Луганській області. Діти та підлітки в 

цьому регіоні мають менше можливостей для соціальних взаємодій, а конфлікт знижує їхню 

мобільність та можливості для розвитку. Ми вдячні Університету за те, що вони забезпечили простір 

і зобов'язуються підтримувати функціонування FabLab при забезпеченні доступу громадськості. Цей 

сучасний простір освіти і творчості вітає молодь з усього регіону. Tdh буде підтримувати можливість 

підлітків за межами міста Сєвєродонецьк відвідати FabLab та ініціювати свої проекти», зазначив 

Йонуц Райта, Директор Tdh в Україні. 

FabLab створено в рамках проекту «Спільне реагування України IV», що фінансується Міністерством 

закордонних справ Нідерландів. Метою проекту є підтримка дітей та молоді, що постраждали в 

результаті конфлікту на сході України. Цей новий напрямок є одним із тих, які Tdh підтримував на 

Сході України з 2014 року. Tdh створив простори дружні до дітей більш ніж у 150 школах у Луганській 

та Донецькій областях, а також навчав вчителів та інших фахівців із захисту дітей. 

Tdh почав використовувати FabLab для навчальних та гуманітарних цілей в Греції у 2017 році, з 

метою допомогти молодим людям та громадам, постраждалим від кризи біженців. І біженці, і місцеві 



 

жителі використовують цей простір, щоб перетворити свої ідеї в життя та розвивати свої навички, 

одночасно покращуючи їх інтеграцію та стійкість. Наприкінці 2017 року у світі було нараховано 

більше 1200 FabLab-ів. Широка мережа поширюється на всіх континентах, і вона пропонує 

необмежені безкоштовні ресурси для дизайну та ідей проекту. Будь-хто, хто зацікавлений, може 

знайти безкоштовне програмне забезпечення для 3D-дизайну, так само як і готові проекти. 

Церемонія відкриття FabLab відбудеться 14 грудня о 12:00, на першому поверсі 

лабораторного корпусу Східноукраїнського національного університету імені Володимира 

Даля (м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 43). 

Про Terre des hommes: Terre des hommes є провідною швейцарською організацією з надання 

допомоги дітям. Через наші програми здоров’я, захисту та екстреної допомоги, ми здійснюємо 

свою діяльність у 45 країнах світу та надаємо підтримку більш ніж 3 мільйонам дітей кожного 

року. Будучи активними в Україні з 2014 року, ми створюємо простори дружні до дітей  в громадах, 

постраждалих від конфлікту, і надаємо психосоціальну підтримку дітям, які живуть там. 

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь: 

Йонуц Райта – Директор Tdh в Україні, ionut.raite@tdh,ch, +38 050 490 8523 

Олександр Морозов – Координатор проектів, oleksandr.morozov@tdh.ch, +38 050 019 5363 

Анастасія Дереко – Фахівець з комунікацій, anastasiia.dereko@tdh.ch, +38 050 359 6469 

«Кожна дитина у світі має право на дитинство. Це так просто.» 

https://www.tdh.ch/en/our-interventions/ukraine
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