
 

 

 

 

  

 

ЮНІСЕФ та Українська мережа за права дитини стурбовані становищем 

дітей, яких повернули у родини з інтернатів та інших інституцій 
 

КИЇВ, 16 квітня 2020 року - Наслідки заходів, запроваджених у відповідь на COVID-19 значною 

мірою впливають на дітей. Стримуючі заходи включають закриття деяких державних послуг. 

Малозабезпечені сім’ї найбільше потерпають від впроваджених заходів - закриття шкіл, 

обмеженого доступу до соціальних послуг, браку коштів та соціальної ізоляції.  

 

ЮНІСЕФ та партнери глибоко стурбовані, що внаслідок запроваджених Урядом заходів 42 тисячі 

дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які виховувались в інтернатних закладах та інших 

інституціях, були відправлені назад у свої родини.  

 

Повернення відбулося без попередньої перевірки умов у родинах цих дітей. Значна частина цих 

родин перебувають у групі ризику та у складних фінансових обставинах. Ми стурбовані, що 

нинішні стресові умови збільшують вірогідність недбалості чи навіть жорстокого ставлення до 

дітей, і додають ризики інституалізації дітей після карантину. Більше того, через брак захисного 

обладнання соціальні працівники та працівники служб у справах дітей не можуть відвідувати та 

моніторити родини 

 

Ми закликаємо Уряд України вжити комплексні заходи для підтримки дітей та їх сімей 

фінансово, а також через соціальні послуги на місцевому рівні.  

 

Зокрема, ми закликаємо до таких першочергових дій: 

- забезпечити необхідну підтримку і супервізію для родин у зоні ризику,   фінансову і 

матеріальну допомогу соціально вразливим родинам, у які повернули дітей з інституцій; 

- надати чіткі інструкції і підтримку місцевій владі і керівникам інституцій для 

запобігання поширення у них COVID-19, а також надати необхідні захисні засоби для 

запобігання можливому спалаху хвороби; 

- надати чіткі інструкції і підтримку для захисту соціальних працівників і служб у справах 

захисту дітей, аби вони мали змогу відвідувати родини, у які повернули дітей;  

- впевнитись, що використання інтернатних закладів зведено до мінімуму протягом 

цієї надзвичайної ситуації.  

Нарешті, критично важливо використати поточну кризу та її наслідки для перегляду державного 

підходу до інституціоналізації дітей. Зокрема можна перенаправити фінансові ресурси, які 

використовуються для надання інституційної допомоги, на попередження розділу родин,  на 

возз'єднання сім'ї та надання відповідних альтернативних форм виховання. 

 

ЮНІСЕФ продовжує працювати разом з Урядом України та іншими партнерами щодо подальшого 

зміцнення системи захисту та добробуту дітей в Україні та готовий надавати свою підтримку. 
 
### 

Про ЮНІСЕФ 

ЮНІСЕФ працює у найважчих регіонах для охоплення найбільш вразливих дітей. Ми працюємо у 

190 країнах і територіях для кожної дитини, щоб забезпечити кращий світ для всіх.  

Більше інформації про ЮНІСЕФ та нашу роботу з дітьми: www.unicef.org.ua  

Стежте за діяльністю ЮНІСЕФ у Twitter and Facebook 

 

Для отримання більш детальної інформації звертайтеся до 

Ніни Сорокопуд, ЮНІСЕФ Україна: +38 050 388 29 51, nsorokopud@unicef.org  
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