
 

 

  

Лист новин саб-кластеру захисту дітей за жовтень 

2021 

 

Поранення 

21 жовтня 11-річна дитина отримала поранення внаслідок обстрілу в м.Донецьк.  

 

 

РЕАГУВАННЯ 

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

продовжує забезпечувати підтримку найбільш вразливих груп дітей, що проживають вздовж 

Лінії розмежування. В жовтні додатково взято під соціальний супровід 32 дітей (17 хл. 53%, 

15 дів. 47%), 35 дітей (19 хл. 54%, 16 дів. 46%) було підтримано одноразовою цільовою 

екстреною грошовою допомогою.. 

Організація «СОС дитячі містечка» надає комплексну підтримку 69 сім’ям із 151 дитиною 

для попередження осціального сирітства у Станиці Луганській. 73 особи навчаються по 

програмі економічної стійкості  (яка включає тренінги, коучінг, гроші на обладнання та 

перекваліфікацію). 76 сімей зі 170 дітьми отримують комплексну підтримку в 

Сєвєродонецькому центрі підтримки сім’ї і 104 сім’ї з 230 дітьми отримують підтримку у 

Старобільському центрі. Комплексна підтримка включає розробку індивідуального плану 

для кожної сім’ї,  психосоціальної підтримки, медичної підтримки (профілактичне 

консультування та забезпечення ліками), індивідуальні логопедичні заняття та матеріальна 



підтримка.  Бенефіціари відвідали індивідуальні та групові психологічні консультації для 

дітей та батьків, заняття з соціальним педагогом, комп’ютерні курси для дітей та батьків.  

Психолого-педагогічна служба надала 540 консультацій  142 бенефіціарам (116 дорослих 

та 26 дітей). 

З травня 2021 до комплексної підтримки був доданий компонент економічної самостійності. 

За цей період 91 бенефіціар (77 жінок та 14 чоловіків) були залучені до проекту. В результаті  

15 бенефіціарів (10 жінок та 5 чоловіків) змогли знайти роботу. Таким чином, 15 

бенефіціарів змогли досягти мети підвищення заробітку для домогосподарства, а інші 

учасники поділилися відгуком щодо цінності отриманих знань.  7 сімей отримали 

обладнання для економічних актиностей. 

Організація «People in need» у жовтні провели оцінку та контекст-аналіз 27 населених 

пунктів в Торецькій, Очеретинській, Мар’їнській та Авдіївській військово-цивільних 

адміністраціях. Опитано 150 респондентів для вивчення потреб. Для реалізації програми 

з залучення громади (підвищення спроможності місцевих громад та грантова підтримка 

місцевих ініціатив) відібрані 6 населених пунктів: 1) Очеретинська громада: с. Кам’янка, с. 

Первомайське; 2) Торецька громада: м. Залізне, смт. Південне, смт. Північне; 

3) Мар’їнська громада: с. Новомихайлівка.  

Психологи гарячої лінії психологічної підтримки «Телефон Довіри» 24/7 надали 784 

телефонних консультацій: надійшло 65%, 507 запитів від чоловіків та 35%, 277 від жінок; 

серед них: 32%, 248 - особи з інвалідністю, 4%, 28 - внутрішньо переміщенні особи та 

інші. 

97% усіх запитів – психологічні, 5% перенаправлено на інші організації для отримання 

юридичної, соціальної, медичної та спеціалізованої психологічної допомоги. 35% запитів 

стосувалися порушень емоційної сфери (тривожні стани), 25% психічного здоров’я 

(симптоми неврозів або депресії, панічні атаки та інш.), 15% психосоматичні розлади, 

порушення сну, 14% порушенням соціальних контактів та інш, 2 %  пов’язані з COVID-19 

та карантинними обмеженнями. 

Психологи мобільної команди продовжили діяльність з психосоціальної підтримки у 

Покровському районі Донецької області. Загалом охопили 105 бенефіціарів: 74%, 78 

жінки, 26%, 27 чоловіки; 71%, 75 дорослих, 29%, 30 дітей. Серед дорослих 89%, 67 жінки, 

11%, 8 чоловіки; серед дітей 37%, 11 дівчата, 63% 19 хлопці. 

Психологи мобільних команд надали: 65 індивідуальних консультацій для 65 людей (з них 

21 отримали допомогу вперше); 20 групових консультацій для 229 людей (з них  74 

отримали допомогу вперше) по програмам «Безпечний простір» та «Діти і війна» для дітей 

та батьків; 2 просвітницьких захода на тему «Перша психологічна допомога», «Психічне 

здоров’я» для 10 унікальних людей.  

 

«Польська гуманітарна акція» продовжила проект за підтримки ЮНІСЕФ. У жовтні, 333 
підлітки взяли участь в сесіях з психосоціальної підтримки, проведених двома мобільними 
командами в Донецькій та Луганській областях (Щербинівка, Дружба, Нью Йорк, 
Світлодарськ, Миронівський та Попасна). 

5 молодіжних ініціативних команд завершили написання проєктних пропозицій та 
готуються до презентації, впровадження проектних активностей та закупок. Тренінги з 
коучем охопили наступні теми: проєктний менеджмент, картування проблем, визначення 
ключових стекхолдерів, визначення ідей та планування. 35 підлітків взяло участь у 
тренінгах в усіх локаціях  (Клинове, Щербинівка, Бахмут, Опитне та Райгородка). 



Також у проектних локаціях були проведені сесії з позитивного батьківства. У жовтні 23 
батьків та опікунів взяли участь у сесіях.  

Команда з кейс менеджменту продовжує роботу з сім’ями, які постраждали від мін та 
вибухонебезпечних залишків війни. 

Фонд “Terre des hommes” за підтримки ЮНІСЕФ залучив до процесу прийняття рішень 
більше 200 молодих осіб на Сході України через проведення навчання з громадянської 
освіти та «Дня майбутнього фахівця» в органах місцевого самоврядування. Завдяки цим 
зустрічам з посадовцями молодь змогла поділитись проблемами, які їх хвилюють у 
громадах, а також запропонувати свої ідеї для їх вирішення. Таким чином у жовтні-
листопаді 2021 року хлопці та дівчата з Луганської та Донецької областей реалізували 6 
міні-проєктів у м. Щастя, м. Новоайдар, м. Лисичанськ, м. Станиця Луганська та м. Нью-
Йорк. 

Також Фонд «Terre des hommes» надав послуги з медицини, зокрема медичне 
обстеження, операції, реабілітації для 8 дорослих і 9 дітей, що постраждали від мін та 
вибухонебезпечних залишків війни. Ще двоє сімей з дітьми отримали підтримку 
самозайнятості і покращення умов проживання. 

Фонд надав психосоціальну підтримку 977 дітям та підліткам через візити мобільних 
команд з психосоціальної допомоги до шкіл, курси творчого письма та мистецьку 
методологію «YouCreate». Також, 294 батьків та осіб, що їх замінюють, взяли участь у 
сесіях з позитивного батьківства. 

 

ТРЕНІНГИ: 

Організація “Save the children” провела тренінг «Комплексна допомога: захист дітей та 
сімей вразливих категорій від сексуального та гендерно – обумовленого насильства. 
Інклюзивний підхід», в якому взяло участь 24 спеціалісти соціальних служб, представників 
освіти, медицини та поліції Попаснянської громади (20 ж., 83%; 4 ч., 17%). 

«Польська гуманітарна акція» продовжили проведення активностей по розвитку 
потенціалу щодо соціальної інклюзії для спеціалістів на рівні громади, вчителів та 
вихователів. У жовтні 83 спеціалісти взяли участь у тренінгах.  

 


