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Реагування: 

У травні гаряча лінія для дітей та молоді організації Ла Страда за підтримки ЮНІСЕФ отримали 

8345 дзвінків та повідомлень від дітей, підлітків, а також від дорослих, чиї питання стосувалися 

дітей. З них 5 769 консультацій було надано по телефону, 2 576 в онлайн форматі (через соцмережі 

Фейсбук, Інстаграм та Телеграм). 6 112 телефонних дзвінків та повідомлень було отримано від 

дівчат та 2 233 від хлопців (до цієї кількості також відносяться запити від дорослих стосовно дівчат 

та хлопців відповідно). Основні запити до гарячої лінії включають: психологічне здоров’я (питання 

самотності, страху, суїциду та ін.); насилля щодо дітей/експлуатація дітей; стосунки в сім’ї; 

юридичні питання та соціальний захист та ін. 

 

СОС дитячі містечка України завершили проект за співпраці із СОС дитячі містечка Австрія. Проект 

було реалізовано протягом періоду з 1.04.2020 до 30.04.2021 і протягом цього періоду 500 дітей з 

200 сімей отримали індивідуальну підтримку від організації, 1200 бенефіціарів отримали 

психологічну підтримку, 1000 дітей та їх батьків та опікунів підвищили обізнаність щодо ризиків, 

пов’язаних з мінами, 8 сімей, у які під час карантину повернулися діти із інтернатних закладів, 

отримали підтримку, 4 дітей, що потрапили до інтернатних закладів, змогли повернутися до 

біологічних сімей, 17 сімей, що постраждали від лісових пожеж в Луганській області, отримали 

фінансову та психологічну підтримку.  

У травні організація СОС дитячі містечка продовжила роботу у Луганській області, охопивши 109 

сімей (226 дітей) у Старобільську, 75 сімей (165 дітей) у Сєвєродонецьку, 68 сімей (152 дітей) в 

Станиці Луганській. Кожна родина отримала індивідуальний план підтримки, що включає 

психологічну, фінансову, медичну та інші види підтримки. Психологічний та педагогічний сервіс 

надав 442 консультацій 170 бенефіціарам (72 дорослих, 98 дітей).  

 

Terre Des Hommes за підтримки ЮНІСЕФ провели 19 виїздів мобільних команд з надання 

психосоціальної підтримки, 884 дітей (415 хлопців та 358 дівчат) взяли участь в офлайн сесіях 

психосоціальної підтримки протягом квітня і травня.  Також, психологи продовжують надання 



психологічної підтримки дітям, підліткам та молоді в онлайн режимі. Офлайнові сесії були 

проведені у школах Берестового, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька.   

Команда з кейс менеджменту в рамках проекту по наданню підтримки постраждалим від мін 

ідентифікувала 23 дитини (16 хлопців, 7 дівчат), які були прийняті на ведення випадку. Також, 12 

сімей, де хоча б один із батьків постраждав від мін, були прийняті до індивідуального супроводу (7 

чоловіків, 7 жінок). 

 

People in need продовжує підтримувати 5 мобільних команд психосоціальної підтримки, що 

працюють вздовж Лінії розмежування 0-5 км (Мар’їнська, Авдіїївська, Очеретинська, Торецька, 

Світлодарська, Вугледарська ОТГ Донецької області), Попаснянська ОТГ (Луганська обл.).  

PIN співпрацює з місцевими партнерами НГО «Посмішка ЮА» (колишня назва «Посмішка 

дитини») та «Точка рівноваги» в рамках проекту по наданню психосоціальної підтримки і в травні 

було надано 224 консультацій та охоплено 152 унікальних бенефіціарів: 32 %, 49 чоловіків; 68 %, 

103 жінок, 53 %, 81 дітей (49 %, 40 хлопчиків; 51 %, 41 дівч.); 47 %, 71 дорослих (13 %, 9 чол., 87 %, 

62  жінки); 

Крім того, було проведено 9 сеансів психологічної обізнаності для 64 бенефіціарів (5%, 3 чоловіки, 

95%, 61 жінка). У рамках соціальної роботи соціальний працівник надав 19  консультації та охопив  

13 унікальних бенефіціари (31%, 4 чоловіків, 69%, 9 жінок). На психологічну гарячу лінію 

психосоціальної підтримки 24/7 надійшло 774 дзвінків (440 запити від чоловіків (57%) та 334 від 

жінок (43%)). 

В рамках грантової підтримки на психосоціальну підтримку та розширення доступу до соціальних 

послуг населення PIN у травні підтримала 5 грантоотримувачів у Південному, Мар’їнці (Донецька 

обл.) та Гірському, Катеринівці (Луганська обл.). Потенційно 5 проектами буде охоплено 1497 осіб. 

 

Українська фундація громадського здоров’я за підтримки ЮНІСЕФ подовжили підтримку 

мобільних бригад з протидії та реагування на гендерно зумовлене насилля. У травні було 

проведено 262 виїздів та надано 2457 онлайн консультацій (з них 250 дітям). 84% запитів надійшло 

від жінок та дівчат, 16% від хлопців та чоловіків. Серед основних запитів – домашнє насилля (48%), 

психосоціальна підтримка (25%), позасімейне насилля (5%).  

 

Тренінги: 

Terre Des Hommes у співпраці з ЮНІСЕФ провели навчання спеціалістів із сфери освіти щодо 

інклюзивності. У тренінгу була приділена увага поведінковим змінам серед батьків, вчителів, а 

також у спілкуванні між дітьми та вчителями, батьками, між дітьми та створення інклюзивного 

середовища у школі. Тренінг охопив 2 групи по 20 спеціалістів з Луганської та Донецької областей 

(загалом 40 осіб, 36ж./4ч.) і пройшов у Слов’янську та Сєвєродонецьку.  

Групи для батьків були сформовані у школах в громадах Донецької та Луганської областей. 154 

(140ж./14ч.) батьків отримали навики та знання щодо позитивного батьківства, взявши участь в 

офлайн тренінгу. Також, усі батьки та опікуни отримали набір матеріалів щодо батьківства, а також 

ризиків захисту дітей та інших питань.  

 


