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Цей рік розпочався і продовжився
непросто – новий виток збройного
протистояння в Україні та
невтихаюча пандемія коронавірусу –
не сприяли заняттям з дітьми та
поїздкам до сімей на схід. Проте цей
рік виявився не тільки таким, що
дозволив зберегти наші активності і
програми, а й розвинув нашу
діяльність ще більше.

Ми продовжили нашу програму з арт-терапії і навіть відкрили нові локації занять
з дітьми у Донецькій і Луганській областях.
Протягом усього року відвідували декілька інтернатів, щоб
психологічну допомогу дітям за програмою «Мобільні психологи».

надавати

Сім’ям, що постраждали від війни, змогли надати підтримку у розв'язанні
побутових проблем. Наша Рита з мамою з Авдіївки жили цілий рік без обстрілів
завдяки грошам на оренду житла, а Христинка отримала довгоочікуване
лікування.
Через проєкт «Відкрий онлайн учню» більше півсотні дітей з прифронтових
територій отримали ноутбуки та техніку для навчання.
Разом з колегами психологами з ГО "ПРОМИР" підтримали матусь, які виховують
дітей з інвалідністю. Через роботу з психологами відновлювали свій ресурс
батьки у Сєвєродонецьку, Гірському, Рубіжному та Лисичанську Луганської
області.
Ми багато говорили, писали та виступали у медіапросторі. Чого вартий тільки
наш проект «Голоси Донбасу» про талановитих дітей, які змінюють життя у рідних
прифронтових містах і селах. Дякуємо за це Суспільне Донбас.
Також радіємо, що наша робота стала частиною унікальної виставки Музею
воєнного дитинства, який відкрився у Києві, і дякуємо за довіру партнерам із
Сараєво.
Наша команда не спала ночами та створила відеоподкаст #НеДитячіДумки з
Софійкою, де ми розбираємо проблеми дітей; організувала Дитячу
консультативну раду з тим, щоб голос дітей був в усіх наших рішеннях;
підготувала серію відео з психологом про важливість психологічної допомоги
дітям.
А вишенькою на торті під кінець року став наш уже традиційний Різдвяний
аукціон. Завдяки підтримці величезного кола людей ми можемо допомогти куди
більшої кількості дітей, аніж минулого року.
Дякуємо за вашу підтримку, промінчики добра та вподобайки за цей рік. Дякуємо
кожному психологу та координатору, які є реальною допомогою для дітей війни.
Дякуємо журналістам, завдяки яким голос дітей звучав гучніше. Дякуємо кожному,
хто не байдужий.
Лена Розвадовська, голова правління фонду
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Ми у цифрах
Пишаємося та цінуємо
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Спершу голоси дітей
Головний принцип нашої роботи
З початку року ми все обдумували дуже важливу для нас річ – зробити так,
щоб голоси дітей були почутими. І нарешті ми це зробили – створили дитячу
консультативну раду! Відтепер ми ділимося владою із дітьми і долучатимемо
їх до обговорення усіх важливих питань, які стосуються їхнього життя.
Кожен маленький учасник консультативної ради вже має свою програму
дій щодо того, що треба робити, щоб покращити світ навколо! Натиснувши на
ім’я кожного члена ради, ви зможете побачити його пропозиції.
Назар

любить спорт і мріє, що люди перестануть забруднювати природу.

Орина

має дуже добре серце і наголошує, що кожна дитина
має право ходити до психолога.

Данило

опікується безпритульними собаками в своєму місті і хоче
відкрити притулок для чотирилапих друзів, коли виросте.

Софія

добре знається на питаннях толерантності та правах дітей і
охоче виступає нашою експерткою у рубриці #НеДитячіДумки.

Поліна

любить займатися скульптурою і мріє, щоб творчих
занять у школі було значно більше.

Евеліна

знає декілька мов і мріє стати дипломаткою.

Сабрі

активно популяризує культуру кримських татар та
пропонує зробити більше спортивних гуртків у школі.

ДИТЯЧА КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА

Назар

Софія

Орина

Поліна

Евеліна

Даня

Сабрі
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Окрім цього, ми дуже любимо слухати, знімати та записувати дітей. І хоча
їх історії не завжди радісні, адже діти зростають поруч із війною, ми не
зображаємо дітей в ролі жертв, яких треба жаліти. Для нас діти – переможці,
бо вони протистоять набагато сильнішим обставинам, ще й допомагають
іншим, прагнуть змін на краще, дарують нам свою творчість та усмішки.

З історіями дітей можна ознайомитися
у нас на сайті, у наших соціальних мережах, але цього року ми змогли розказати їх
набагато ширшому колу людей.
Разом із Суспільне Донбас ми зняли 12
прекрасних відеосюжетів про дітей,
кожен з яких унікальний: Матвій з прифронтового Нью-Йорка, який бореться за
нове футбольне поле, або Святослав, який
відроджує на Донбасі українське стародавнє мистецтво, або Маша, яка у 12 років
переїхала від батьків заради мрії – займатися спортом. Подивитися всі історії
можна тут.

Також запрошуємо вас
подивитися наші відео про
дітей, в тому числі
#НеДитячіДумки на нашому
ютуб-каналі. Харизматична
експертка Софія, здається,
може дати пораду на
будь-який випадок життя!
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Арт-терапія без кордонів
Програма*

ІСТОРІЯ АРТЕМА
Більшість дітей починають
говорити своїми малюнками тільки у
середині курсу. Заговорив і він.
– Як ми назвемо твій малюнок?
– Війна!
Він малював швидко, так хотів
встигнути вкластись у виділений час.
– Все, закінчив…це…клоун…
– Але ж ти назвав малюнок
по-іншому!
– Ні, я поміняв назву…Нехай буде
клоун.
Для дітей притаманно тікати від того, що їх лякає. Заперечувати. Часто це підтримує і
родина. Біля фронту посилились бойові дії. Про це розповідають і малюнки. Ззовні діти
спокійно реагують на це. Не показують слабкість. А внутрішній стан – дуже нестабільний.
Дитина потребує відчуття безпеки на постійній основі. Дякуючи арт-терапії нам вдається
стабілізувати емоційну напругу. Вказати на вихід страху.

Aрт-терапія один
з найбезпечніших
і ресурсних
видів занять.

За рік БФ «Голоси дітей» провів

680

занять
з арттерапії

в Луганській (Нижнє, Гірське, Золоте,
Новотошківка) та Донецькій (Світлодарськ,
Новолуганське, Торецьк) областях.

* Програма реалізовувалася частково завдяки підтримці БО «Фонд родини Загорій»
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Коли ми говоримо про дітей, які проживають в умовах війни, в умовах постійного стресу, в умовах постійного напруження і нерозуміння того, що буде
завтра, то може здатися, що творчість —
це не те, що їм потрібно в першу чергу.
Але на рівні з тим, що діти потребують і
даху над головою, і чистої води, і
засобів захисту, вони потребують і
таких умов, щоб зняти стрес і напруження, висловити свої емоції.
Ми практикуємо метод серійного
малювання, збираючи в наших локаціях групи дітей по 5-10 осіб. Таких
занять проводиться до десяти, і на
кожному дитина малює свій малюнок.
Так, в результаті виходить серія
малюнків однієї дитини. Базовим є
забезпечення умови, коли дитина може
малювати все, що їй хочеться, не
задається ніяка тема і цей малюнок ніяк
не оцінюється.

Програма:
Допомагає долати наслідки стресу.
Є профілактикою проявів посттравматичного синдрому.
Активізує цілющу силу дитячої
психіки та відновлює природні потреби в рості та розвитку.
Допомагає виразити й прийняти
смуток та гнів.
Більше про арт-терапію можна подивитися у наших відеороліках тут.

„

Часто дитина не може словами
пояснити, що її турбує, а за
допомогою малюнку вона це може
зробити безпечно. Вона може
свідомо не розуміти, що вона
малює, але підсвідомість може
виштовхувати певні переживання.

“

Людмила Романенко,
психолог фонду
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Мобільні психологи
Програма

ІСТОРІЯ ПРО НАДІЙКУ
Надійка любить лежати на підлозі та у мріях вимальовувати цікаві історії: у неї
багато друзів, їй подарували велику ляльку, вона багато читає, гарно навчається.
Але головне в її мріях – мама навідує її в притулку мало не щодня! І це неправда.
Змалечку мама залишала Надійку вдома саму. Дівчинка тижнями могла
просидіти в порожній квартирі, чекаючи маму. Напевно саме тоді Надійка так
полюбила вигадувати історії.
З початку 2021 року Надійка працює з нашим психологом. Спершу вона всіляко
відштовхувала будь-яку допомогу та агресувала. Розповідала купу вигаданих
історій про себе, безкінечно розтягуючи рукава вже й без того розтягнутого светра.
Якось після групової терапії Надійка втекла. Закрилася у кімнаті та довго плакала. А
коли заспокоїлась, то попросила інших дівчат сказати психологу, що вона увесь цей
час казала про себе неправду. Надійка боялася, що тепер її покарають. Замість
покарання психолог втішила і похвалила Надійку за чесність. Здивуванню дівчинки
не було меж. Надійка вперше зрозуміла, що може вільно визнавати свої помилки, і
її за це не покарають, а навпаки — підтримають. Попереду ще багато роботи.
Надійка лише вчиться бути чесною.

«Мобільні психологи» – програма
психологічної допомоги дітям з
інтернатних закладів Луганської та
Донецької областей. Мета програми:
надати психологічну допомогу
дітям, які пережили травмуючий
досвід з батьками, і в результаті
зловживання батьками алкоголем,
наркотиками, насильства, в т.ч.
сексуального, ігнорування базових
потреб дітей, нехтування
батьківськими обов’язками тощо,
були поміщені в інтернати.
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Такі діти часто звинувачують самих себе в тому, що опинилися в інтернаті. У них
також багато злості й образ на рідних, близьких людей. Але на них «злитися не
можна» (нас з дитинства вчать пригнічувати такі емоції, забороняють їх), і тоді почуття починають розвертатися на самих себе. В результаті діти можуть завдавати собі
шкоди. Більшість дітей без професійної підтримки психолога може повторити шлях
своїх батьків, і потім вже їхні діти потрапляють в інтернати.

Що дає робота з психотерапевтом?
Можливість висловитися та вивільнити накопичені емоції.
Можливість знайти ресурс для переживання втрати й розлуки.
Формування довіри, робота з пережитим обманом і зрадою.
Формування нової системи цінностей, в першу чергу, для того,
щоб не повторювати деструктивні моделі поведінки своїх батьків.
Підготовку до життя в новій родині.
Психотерапевт стає прикладом дорослого, на якого можна
покластися (як на милицю при зламаній нозі).

За рік 12 дітей з інтернатів
були на постійному
супроводі у психологів і
отримали загалом понад
320 консультацій.

„

Зазвичай ми думаємо: як допомогти
дитині з інтернату? Наприклад, я куплю
подарунок і відправлю йому на День
святого Миколая. Однак часто, коли цих
засипають дітей подарунками у
притулках, це не дуже правильно виховує
дитину. Дитина думає, що їй всі винні, і
все життя вона буде очікувати, що їй хтось
щось має принести. Нам потрібно
пояснювати людям, що психологічна
допомога — це найкращий подарунок
для цих дітей. Тому що ми їй даємо шанс
виплеснути свої емоції, свої травми,
попрацювати над цим, і в подальшому не
повторювати модель своїх батьків.

“

Азад Сафаров,
співзасновник фонду, керівник напрямку комунікацій
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Індивідуальна допомога
Програма

Це програма допомоги родинам, які опинились у складних життєвих обставинах внаслідок бойових дій. У ситуації, коли не вистачає грошей на їжу,
роботи немає через карантин і війна не припинилась, – важливо знати, що ти
зі своєю бідою не один. Ми покриваємо розв'язання тих проблем, які не
можуть бути вирішені завдяки вже існуючим програмам інших фондів або
донорів. Співпраця та обмін інформацією з колегами дозволяють нам ефективно використовувати ресурси. Ми підтримуємо у дуже різних ситуаціях –
для когось це пакет з продуктами, для когось ліки, комусь потрібно житло
подалі від обстрілів, а комусь – операція, щоб бачити. Іноді для людини така
потреба є критичною, вона не знає, що робити далі і губиться зовсім. Діти не
повинні це відчувати, і ми раді, що є історії, де ми змогли допомогти.

Це Христина. Їй 14 років. Христина дуже любить
малювати, але донедавна робила це потайки.
Справа в тому, що Христині було заборонено
малювати. У дівчини вторинна катаракта обох
очей. Щоразу, коли вона напружувала очі, у неї
дуже сильно боліла голова. Та навіть під загрозою
втрати зору, вона не могла полишити малювання.
Для неї це терапія, адже через слабке здоров’я
дівчина не ходить до школи. Малювати Христина
навчилася сама - без жодних занять і відвідин
художньої школи. Раніше вона малювала по
пам’яті свій дім та своє рідне місто Антрацит,
звідки виїхала з мамою на початку війни.
Тепер через брак спілкування з однолітками, малює портрети. Завдяки внескам
небайдужих людей ми оплатили дівчині операцію, обстеження та медикаменти, а
також спеціальні окуляри. Ми продовжуємо допомагати Христинці, адже не хочемо,
щоб у неї були перешкоди на шляху до мрії.
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Відкрий онлайн учню
Програма

Суть програми “Відкрий онлайн учню – ВОУ” проста: ви надсилаєте старі
ноутбуки Андрію – він їх лагодить і віддає школярам у прифронтових
містах, у яких немає доступу до дистанційного навчання. А таких дуже й дуже
багато. “Відкрий онлайн учню” – це спільна програма Андрія Полухіна та
“Голосів дітей”. Про нього ви, мабуть, не чули. Хоча він пройшов Донецький
аеропорт в часи найзапекліших боїв. Був там поранений. Незважаючи на це,
він ще 12 разів повертався на фронт. Служив медиком і капеланом. Завершивши службу, переїхав з рідного Києва до прифронтового містечка. Йому
хотілось допомагати молоді, розвивати українську культуру та мову на
Донеччині. Завдяки Андрію вже більше ніж 50 дітей мають доступ до
освіти, незважаючи на війну.

На фото пан Роман та його шестеро
дітей. Більше десяти років тому
подружжя познайомилось зі світом
сиріт. І запалилось мрією прийняти
в сім‘ю хоча б одну дитину. В
результаті пара всиновила
чотирьох дітей і народила двох
власних. На початку війни сім’я
виїхала з Донецька та оселилася на
Дніпропетровщині. Зараз вони
будують великий дім, у якому
кожна дитина буде почуватися в
затишку та безпеці.
Ми віримо у маленькі дива
випадковостей. Знайомство з
Романом і його сім’єю точно було
таким дивом. Щойно ми дізнались,
що сім’я має потребу у комп‘ютері,
ми швиденько подарували його цій
супер-родині. Тепер саме ці
маленькі дослідники будуть ще
краще навчатися та відкривати для
себе чудовий онлайн-світ.
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Підтримка батьків
дітей з інвалідністю
Проєкт*

ІСТОРІЯ ТЕТЯНИ
«Я постійно придумую, що ще зробити
для доньки, і від цього виснажуюсь. Мені
здається, я роблю недостатньо», – каже
Тетяна. Її трирічна Ліза має ДЦП та
когнітивні порушення. Щодня мама
докладає зусиль, аби поставити дитину
на ноги. Тетяна живе з сім’єю у
Рубіжному. Вона сама розбирається у
тонкощах лікування – як робити масажі,
як спілкуватися з донькою, яка майже не
говорить, як розуміти, чого їй хочеться.
Жінка сама читає медичні довідники,
переглядає відео на ютубі та спілкується
з іншими матерями особливих діточок.
Сама розробляє стратегію лікування –
фізичні вправи, арт-терапія, іпотерапія.
Тетяна однією з перших долучилася до групи взаємодопомоги для матусь. Вона щиро
не розуміє, чому жінки, які мають схожі проблеми, не хочуть обговорити шляхи їх
вирішення, поділитися цінною інформацією та порадами. Бо залишитись наодинці зі
своїми труднощами — це втрачати ресурси і шанси на допомогу.

За цей рік 43 мами
дітей з інвалідністю
отримали регулярну
підтримку та
спілкування в групах
взаємодопомоги.

Ми провели
20 групових занять
та надали
66 індивідуальних
психологічних
консультацій.

Окремо провели
25 занять з розвитку,
в яких загалом взяли
участь 30 дітей з
інвалідністю та
особливими освітніми
потребами.

ПІДТРИМКА МАТЕРІВ – ЦЕ НАЙКРАЩА
ПІДТРИМКА ДЛЯ ЇХНІХ ДІТЕЙ
* Проєкт реалізовувався у партнерстві з ГО «ПРОМИР» завдяки підтримці People in Need Ukraine в рамках
Програми солідарності COVID-19 від Європейського Союзу для ініціативи «Східне партнерство».
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Ми переконані, що підтримка матерів – це найкраща допомога їхнім дітям, які мають
інвалідність. Що більше сил у мами, то більше опіки й турботи вона здатна віддати
своїй дитині. Метою проєкту було саме це – підтримати мам, надати їм психологічну
допомогу, створити кола підтримки та допомогти із вихованням дітей, які мають
різні потреби та складнощі.
Групи підтримки під супроводом психолога проходили у 4 містах Луганської області
– в Сєвєродонецьку, Гірському, Рубіжному та Лисичанську. В результаті наших груп
взаємодопомоги мами змогли знайти однодумців, отримали інструменти для
боротьби зі стресом, емоційно розвантажилися. Окремо була обговорена тема
вирішення проблем на рівні громади: до кого і як звертатися, де шукати допомогу,
де підсилити свої ресурси. Деякі учасниці зазначили, що почуваються тепер більш
впевненими, коли розуміють, що інші мають схожі виклики, і вони такі не одні.

„

Запросивши матерів на «живі» зустрічі, ми, в
першу чергу, хотіли надати їм можливість
вийти з дому. За їхніми словами, часу для себе і
задоволення своїх потреб у них практично
ніколи немає. З ковід-19 така ізоляція тільки
посилилась. У більшості батьків діти не відвідують звичайну школу, не можуть самі себе
обслуговувати або проводити час наодинці.
Навіть для того, щоб вирватись на наші зустрічі
лише на 4 години, більшості батьків потрібно
було докласти великих організаційних зусиль.
Попри це, усі зустрічі були успішними, навіть в
пост-анкетуванні всі учасниці висловили
бажання їх продовжувати.

Ірина Єфімцева, психолог Фонду

“
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Музей воєнного дитинства
Проєкт

Музей воєнного дитинства – це міжнародна платформа, яка документує свідчення
людей, на дитинство яких війна вплинула в минулому, або які досі живуть в зонах
воєнних дій та на прифронтових територіях. Музей працює з різними збройними
конфліктами, зокрема інтерв’ю проводяться з учасниками з України, Боснії і
Герцеговини, Сирії, Лівану, Афганістану, а також зі свідками Другої світової війни. В
Україні музей запрацював з 2020 року. Благодійний фонд “Голоси дітей” є
партнером Музею. Ми долучились до процесу збору історій та свідчень дітей на
самому старті проєкту. Більшість дитячих історій зібрала голова правління фонду
Олена Розвадовська. Сьогодні в музеї зібрано понад 130 експонатів. На першій
виставці було представлено понад 30 із них. Це іграшки, малюнки, одяг та різні інші
знакові предмети для дітей, які асоціюються у них з війною.

„

Коли я запитала в дітей з прифронтових районів, що небезпечного є в
лісі, мені відповіли: «Мухомори, лисиці… міни, розтяжки…» Тобто страшну
летальну зброю вони сприймають як буденну норму існування поряд із
усталеними природніми загрозами! Особливо ті малюки, які не
пам’ятають іншого ‒ мирного життя. З точки зору психології зрозуміло,
що діти, як і дорослі, втомлюються щохвилини тримати в голові
застереження про ймовірний ризик, тому не припинять, скажімо,
кататися з гірки тільки через те, що «за кущем» стріляють. У цьому
найбільша небезпека і найбільша трагедія і про це треба говорити.

Олена Розвадовська,
голова правління фонду

“
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Ми у медіа
Найбільш цікаві матеріали про нас за рік

Голоси дітей. Психологічна
допомога дітям поблизу
лінії фронту

Психологічна підтримка
замість іграшки: як
підтримують дітей з
Донбасу?

Азад Сафаров: «Якщо не
займатися травмами дітей
через війну зараз, за
десять років це вибухне»

Творчість проти
невидимих травм:
волонтери проводять
для дітей війни заняття
з арт-терапії

Ми даємо фарби і людину,
яка готова слухати: про
арт-терапію для дітей з
прифронтових територій

"Спосіб висловитися
фарбами": чому дітям з
прифронтової зони
важлива арт-терапія

Сформовані війною. Що
нам може розповісти
Музей воєнного дитинства

Голоси дітей з
прифронтового Донбасу
почують у всьому світі

ВИСЛОВЛЮЄМО ЩИРУ ПОДЯКУ
ВСІМ МЕДІА, ЯКІ ВИСВІТЛЮЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ НАШОГО ФОНДУ!
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Фінансова допомога
за 2021 рік

Грант від
Міжнародної
гуманітарної
організації
«Людина в біді»

Грант від БО
«Фонд родини
Загорій»

Грант від ІСАР
Єднання

Приватні внески
фізичних та
юридичних осіб

1 003 437

287 768

60 000

617 743

гривень

гривень

Адміністративні
витрати
Комунікаційні
витрати
Мобільні
психологи

4%

гривень

гривень

Адресна
допомога

4% 2%

Арт-терапія

21%

7%
Фінансова
допомога

2021

62%

Допомога
сім’ям з дітьми
з інвалідністю*

* Проєкт реалізовувався у співпраці зі стратегічним партнером - ГО "Промир"
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РАЗОМ СИЛА!
Майже кожен день ми отримуємо перекази на рахунок фонду від небайдужих
людей та бізнесів. Дуже часто історії підтримки такі зворушливі та надихаючі! Це і
пара молодят, які на весілля замість квітів і подарунків забажали від гостей фарби та
олівці для нашої арт-терапії. І хлопчик Назар, який придумав робити з мамою
екоторбинки, розмальовувати їх і продавати, щоб збирати дітям на допомогу. І
Наталія та Фрідріх з Австрії, які оплатили відпочинок у Альпах для української
родини з прифронтової зони. Це надихає нас робити більше і розуміти, що наша
діяльність дуже важлива і помітна!

«Допомагаємо, тому що ми всі пов'язані на нашій
маленькій кульці набагато сильніше, ніж здається.
Тому що це наш шанс бути людьми, зробити
людянішим наш простір. Це така своєрідна відповідь
на знелюднення, яке нав'язує війна», - каже Наталія.

Також у грудні ми вирішили продовжити
традицію різдвяних аукціонів. Метою
аукціону, який ми провели разом із
Восток SOS, було зібрати кошти на
психологічну та психосоціальну
допомогу дітям, що живуть біля фронту.
Цього року свої лоти виставили
футбольний тренер Андрій Шевченко,
співзасновник Громадське радіо Андрій
Куликов, журналіст-розслідувач Денис
Бігус, ведучий Майкл Щур, ресторан
Veterano Pizza, дитячий журнал «Пізнайко
від 6» та інші чудові люди та бізнеси.
Учасники, які робили ставки, неабияк
боролися за кожен лот, збільшуючи і
збільшуючи свої ставки.
Тож нам вдалося назбирати аж

193 000 гривень!
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Доєднайтися до важливої
допомоги дітям можна на
https://voices.org.ua/donat

Ми у соціальних мережах
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