
 

 

Лист новин саб-кластеру захисту дітей за червень 

2021 

 

Новини від саб-кластеру 

У червні саб-кластер захисту дітей України у співпраці із Глобальним саб-кластером 

захисту дітей, а також ЮНІСЕФ України провели 3-х денний тренінг з питань психічного 

здоров’я та психосоціальної підтримки на 3-му рівні піраміди інтервенцій. Тренінг охопив 10 

психологів та програмних спеціалістів у сфері психічного здоров’я та психосоціальної 

підтримки із 4 місцевих ГО та 1 міжнародної ГО. В подальшому планується провести 

локалізацію до українського контексту практичних вправ для роботи з дітьми та підлітками, 

які були поширені на тренінгу. Також планується пілотування цих вправ в рамках існуючих 

проектів цих спеціалістів. Після цього вправи, що охоплюють 5 тем (а саме «Токсичний 

стрес», «Низька самооцінка», «Горювання», «Гнів», «Страх») і направлені на 2 вікові групи 

(7-11 та 12- 17), будуть формалізовані у буклет. Цей буклет буде направлений на 

спеціалістів, що працюють з дітьми, але не є психологами (наприклад, на вчителів). 

Пілотування проекту заплановано на вересень 2021.  

 

Реагування 

У червні національна гаряча лінія для дітей та молоді організації Ла Страда за підтримки 

ЮНІСЕФ надала 7594 консультацій дітям, підліткам, молоді та дорослим, які звертались з 

питаннями стосовно дітей. Консультації проводяться у телефонному форматі та через 

інтернет. 5900 звертань було отримано від дівчат та 1694 від хлопців (сюди також 

відносяться дзвінки дорослих щодо хлопчиків та дівчаток відповідно). Основні запити, що 

надійшли включають: питання щодо психологічного здоров’я ( самотність, страхи, 

суїцидальні думки та ін.), насилля над дітьми/експлуатація дітей, відносини у родині, 

юридичні питання та соціальний захист та ін. 



У червні Terre Des Hommes за підтримки ЮНІСЕФ охопили 234 батьків та опікунів через 
сесії з позитивного батьківства. Також психологи продовжують надавати психосоціальну 
підтримку дітям, підліткам та молоді в онлайн та офлайн форматі. Заходами з 
психосоціальної підтримки було охоплено 201 дитина.  

Також команда з індивідуального супроводу (кейс менеджмент) продовжує роботу з сім’ями, 
в рамках проекту по наданню підтримки постраждалим від мін та вибухонебезпечних 
решток війни.   

 

Українська фундація громадського здоров’я у співпраці з ЮНІСЕФ продовжує 
підтримувати 12 команд з реагування та попередження гендерно зумовленого насилля. У 
червні було охоплено 3186 бенефіціарів, з них 551 діти (2588 жінок та дівчат, 598 чоловіків 
та хлопців). Основні запити стосуються домашнього насилля, психосоціальної підтримки, 
позасімейного насилля.   

 

Save the children провели дослідження щодо безпеки дітей, охопивши 18 шкіл біля Лінії 

розмежування та 43 школи, які не знаходяться безпосередньо біля Лінії розмежування. 

Дослідження було проведене за консультації дітей та їх прямою участю у зборі даних. 

Результати дослідження були представлені у 10 школах біля Лінії розмежування. Підхід, що 

включає дітей до процесу, орієнтований на укріплення самооцінки дітей та їх активну роль 

як агентів змін у власних громадах. 

 

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

працюють у 0-5 км зоні біля Лінії розмежування (Мар’їнська, Авдіївська, Очеретинська, 

Отрецька, Світлодарська, Вугледарська громади в Донецькій області, Попаснянська 

громада у Луганській області).  

PIN співпрацює з місцевими ГО «Посмішка ЮА» та «Точка рівноваги» і в червні було надано 

153 консультацій по психосоціальній підтримці та охоплено 20 бенефіціарів: 15 %, 3 

чоловіків; 85 %, 17 жінок та дівчат; 10 %, 2 дітей - дівчат;  90%, 18 дорослих. 

Також було проведено 6 сесій з психоедукації для 37 бенефіціарів (16%, 6 чоловікв, 84%, 

31 жінок). Продовжує роботу цілодобова гаряча лінія з психологічної підтримки. За червень 

було отримано 740 дзвінків (400 запитів від чоловіків (54%) та 340 від жінок (46%)). 

Соціальний працівник провів 10 консультацій та охопив 4 бенефіціари (50%, 2 чоловіки, 

50%, 2 жінки). 

В рамках грантової підтримки на активності з психосоціальної підтримки та розширення 

доступу до соціальних послуг для населення PIN у червні підтримала 2 грантоотримувачів 

у Жованці (смт. Майорськ “Зайцеве” - Донецька обл.) та м. Золоте (Луганська обл.): 

1) Жованка - посилення громадського центру шляхом реалізації проєкту “Жованка. Точка 

на мапі”. Було передано різноманітне обладнання для задовольнення психо-соціальних 

потреб громади (вудочки, бензопили, коси, дерев’яний туалет, будівельні матеріали, медіа 

техніка та ін.).  Охоплено бенефіціарів - 101 людей, з них чоловіків - 47, жінок - 54.  

2) Золоте -  ГО “Золотий дивосвіт” разом з ініціативною групою мешканців Золотого на базі 

Золотівської багатопрофільної гімназії почала реалізовувати проєкт “Місто змістів - 

доступність шлях до успіху”, що покриває 300 бенефіціарів.  

Потенційно 2 проектами буде охоплено біля 400 осіб.  



СОС дитячі містечка розпочали новий компонент по супроводу сімей для досягнення  ними 

фінансової стійкості. Розпочався цикл навчальних сесій, мета яких - підвищення фінансової 

спроможності та грамотності вразливих сімей, оскільки вони мають нагальну потребу у 

роботі та збільшенні доходів. В рамках компоненту сім’ї пройшли навчання по таких темах, 

як: «Підготовка до співбесіди», «Ефективна комунікація», «Розвиток критичного мислення» 

та інші. Крім того, на учасників чекають індивідуальні коуч-сесії, професійні курси 

спрямовані на підвищення кваліфікації або отримання нової професії, а також знання, які 

потрібні для участі в грантових програмах. 

 

 

Розвиток потенціалу 

Save the children провели тренінг по Декларації про безпечні школи та Керівництву по 

захисту шкіл та вищих навчальних закладів від військового використання під час збройного 

конфлікту. Тренінг охопив 200 офіцерів Збройних сил України. Військові отримали знання 

про те, як застосовувати Керівництво для впровадження Декларації про безпечні школи в 

рамках діяльності Збройних сил України та СІМІС (військово-цивільне співробітництво). Під 

час тренінгу спеціалісти Save the children презентували історію Декларації про безпечні 

школи в Україні та більш детально зупинились на поняттях «використання з військовою 

метою шкіл та ВНЗ», а також на інших ключових поняттях з Декларації.  

 

People in need провели спеціальний курс з 4-х онлайн зустрічей для фахівців-психологів, 

які активно консультують постраждале населення за темою "Благополуччя психолога в 

умовах невизначеності" в рамках компоненту психосоціальної підтримки проекту "ДОСТУП: 

надання багатоцільовий гуманітарної допомоги на сході України". Група складалася з 8-ми 

учасниками (100% жінки).  

В рамках BHA фінансування було проведено 8 тренінгів для 86 учасників (10 (12%) чоловіки 

та 76 (88%) жінки) з таких тем:«Профілактика та подолання синдрому емоційного вигорання 

в контексті ментального здоров’я особистості»;«Синдром професійного вигоряння: як 

зберегти психоемоційне здоров'я»;«Профілактика синдрому вигоряння, або з турботою про 

психоемоційне здоров'я "хелперів"». 

Тренінги проводились для грантоотримувачів; волонтерів-підлітків; волонтерів організації 

«Help Age»; працівників КУ «Бахмутський районний центр комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю»; освітян Опитненської школи Донецької області та  освітян Попаснянської 

громади Луганської області (психологи, педагоги, завучі з виховної роботи). 

 

ГО «Ресурсний центр» провели 3 онлайн тренінги, охопивши 29 учасників (27ж.; 2ч.) з 9 

областей. Тренінг був присвячений темі «Сексуальне насилля над дітьми в Україні: 

причини, наслідки, попередження та реагування». У тренінгу взяли участь 7 учасників з 

Донецької області. 


