
  

 

 

Лист новин саб-кластеру захисту дітей за вересень 

2021 

 

Новини саб-кластеру 

Саб-кластер захисту дітей України за підтримки Глобального саб-кластеру захисту дітей 

провели 2 тренінги з першої психологічної підтримки в Краматорську та 

Сєвєродонецьку, охопивши загалом 30 соцпрацівників державних соціальних служб. 

Тренінги провів спеціаліст з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки Глобального 

саб-кластеру захисту дітей Кун Моріс Севенанс. 

Також, саб-кластер захисту дітей України за підтримки Глобального саб-кластеру захисту 

дітей провели 3-х денний семінар з визначення прогалин в сфері надання послуг 

психічного здоров’я та психосоціальної підтримки для дітей, а також по розробці 

планування з розбудови потенціалу. В результаті семінару Глобальний саб-кластер надає 

фінансування для партнерів саб-кластеру для проведення навчальних візитів, участі в 

тренінгах та інших заходах з розбудови потенціалу у сфері психічного здоров’я та 

психосоціальної підтримки. Оголошення про вимоги до подачі будуть оголошені саб-

кластером найближчим часом.  

 



РЕАГУВАННЯ 

Організація «СОС дитячі містечка» відкрили притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку. 

У фокусі особливої уваги притулку - мами із малюками до 3-х років та вагітні на останньому 

триместрі, які не впевнені, чи дбатимуть про свою дитину і надалі. У притулку надається 

психологічна підтримку, проводяться навчання з позитивного батьківства та надається 

допомога жінкам у пошуку роботи 

Організація «Save the children» відкрила новий Громадський центр «Простір для дітей, сім’ї 

та молоді» та Центр соціального супроводу у Попасній (Луганська обл.) у партнерстві з НГО 

«Слов'янське серце» та за фінансової підтримки ECHO. В рамках діяльності Центру будуть 

надаватися заходи з психосоціальної підтримки для дітей та їх батьків та індивідуальна 

підтримка (соціальний супровід) найбільш вразливим дітям. Також у Громадському центрі 

будуть проводитись гендерно-чутливі заходи з психосоціальної підтримки за допомогою 

мобільних команд, які також будуть працювати в ізольованих населених пунктах уздовж 

Лінії зіткнення. Крім занять спортом та вільних ігор, буде впроваджено підхід HEART 

(Зцілення та навчання за допомогою мистецтва), який базується на арт-терапії, щоб 

допомогти дітям, які пережили травматичні події, відновитися. 

У вересні національна гаряча лінія для дітей та молоді організації «Ла Страда» за 
підтримки ЮНІСЕФ отримали 7664  дзвінків та повідомлень від дітей, підлітків, молоді та 
дорослих, чиї запити стосуються дітей (із них 344 дзвінків та повідомлень було отримано з 
Донецької та Луганської областей). 5823 дзвінків та повідомлень було отримано від дівчат 
та 1841 від хлопців (сюди також включені дзвінки та повідомлення від дорослих стосовно 
дівчаток та хлопчиків відповідно). У Донецькій та Луганській областях – 261 від дівчат, 83 
від хлопців. Серед основних запитів до гарячої лінії: психологічне здоров’я (самотність, 
страхи, суїцид, та ін); насилля щодо дітей/комерційна експлуатація дітей; стосунки в родині; 
юридичні питання та соціальний захист та ін. 

Українська фундація громадського здоров’я за підтримки UNICEF продовжує 
підтримувати мобільні команди по реагуванню на гендерно зумовлене насилля. У вересні 
мобільні команди охопили 3027 бенефіціарів (354 дівчат та 2160 жінок, 192 хлопців та 
321чоловіків). Серед найбільш розповсюджених запитів до мобільних бригад – питання 
домашнього насилля, запити щодо COVID-19, позасімеййне насилля, запити щодо 
психосоціальної підтримки, булінг та ін. 

Польська гуманітарна акція розпочали новий проект за підтримки ЮНІСЕФ, який 
фокусується на наданні психосоціальної підтримки дітям, підліткам та їх сім’ям, а також 
наданні інших послуг постраждалим від мін та вибухонебезпечних решток війни біля Лінії 
розмежування в Донецькій та Луганській областях. Серед основних активностей, які 
проводить організація – кейс менеджмент, розбудова потенціалу, сесії з позитивного 
батьківства, психосоціальна підтримка. 300 підлітків були охоплені сесіями з 
психосоціальної підтримки, що проводяться мобільними командами в Донецькій та 
Луганській областях.  Охоплені наступні локації: Щербинівка, Дружба, Нью Йорк, 
Світлодарськ, Миронівський та Попасна. У вересні також було сформовано 5 команд 
громадської ініціативи серед підлітків. Вони регулярно збираються для обговорення таких 
питань: проектний менеджмент, включаючи планування проектів, особливості проектів, що 
стосуються соціальної інклюзії та усунення бар’єрів, картування проблем. 20 підлітків взяло 
участь у сесіях в  3 локаціях (Клинове, Опитне та Райгородка).  

Також психологи та соціальні працівники організації розпочали проведення сесій з 
позитивного батьківства в локаціях проекту. Загалом, 8 батьків отримали знання та 
розвинули свої навики.  

Команда з кейс менеджменту продовжила підтримку сімей, хтось із членів яких постраждав 
від мін чи вибухонебезпечних решток війни. Загалом, в роботі 11 кейсів. 



 

ТРЕНІНГИ: 

Організація «Save the children» провела тренінг з програми «Життєві навички та 

стресостійкість молоді, батьків та опікунів » для 21 участників-імплементарів (21 ж.). Мета 

програми – це розвиток ключових життєвих навичок, що сприяють позитивному подоланню 

стресових ситуацій та підвищенню психологічної стійкості молоді. В рамках реалізації цієї 

програми планується охопити додатково щонайменш 80 молодих людей та 80 батьків.. 

Психологи та соціальні працівники організації «Польська гуманітарна акція» розпочали 

проведення тренінгів по соціальній інклюзії для спеціалістів на рівні громад, вчителів та 

вихователів дитячих садків. Загалом, 23 спеціалісти взяли участь у тренінгах. 


