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Останні 5 років я, як волонтерка, допомагала дітям, які зростають поруч із війною. За цей
час я проїздила тисячі кілометрів фронтовими дорогами,
провела сотні годин арт-терапії,
доставляла гуманітарну допомогу, допомагала відбудовувати
зруйновані будинки і змогла
залучити мільйони гривень на
підтримку дітей та сімей.
Але хочеться робити набагато більше і набагато більше навколо
мене стало людей, які так само підтримали цю ідею. Саме тому у
кінці 2019 року ми об’єдналися у благодійний фонд «Голоси дітей»,
щоб створити умови, за яких голос кожної дитини буде почутий, а
права дітей - захищені.
Цей рік був для нас насиченим, новим на події, складним через
пандемію, але й дуже продуктивним. Ми вийшли у публічну
площину – зробили сайт, створили сторінки у соціальних мережах,
змонтували чудові відео з дітьми, які потребують уваги та
підтримки. Змогли організувати на постійній основі адресну
допомогу для родин зі сходу, налагодили арт-терапію на 5 локаціях,
забезпечили психологічну підтримку дітей у інтернатних закладах
у Донецькій та Луганській областях. І ще зробили багато всього,
щоб якомога більше дітей отримали необхідний для них захист,
подолали наслідки травмуючих воєнних подій, стали успішними та
щасливими. Про це наш перший звіт фонду, і ми радо ділимося із
вами результатами нашої діяльності за рік.
Дякуємо за вашу підтримку та увагу! Разом ми можемо багато!
Лена Розвадовська,
голова правління фонду «Голоси дітей»

*Фото Сергій Коровайний
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Про фонд «Голоси дітей»
Діяльність фонду сфокусована на допомозі дітям, які в тій чи іншій
мірі постраждали в результаті бойових дій та живуть поруч із
війною.
Наша ціль – кожна постраждала від війни дитина в Україні має
отримати психологічну підтримку вчасно.
Наші цінності:

ПОВАГА

РОЗУМІННЯ

ВІРА

до гідності
та прав дитини

потреби кожної
дитини бути почутою

в те, що найкращих
результатів можна
досягтиу партнерстві
та взаємодопомозі

ЖОДНА ДИТИНА НЕ МАЄ ЗАЛИШИТИСЬ
НАОДИНЦІ З ТРАВМОЮ ВІЙНИ.

9
18

Наша команда – це:
ПРОФЕСІОНАЛІВ
які займаються різними
напрямками роботи:
менеджмент, дизайн, комунікації,
бухгалтерія та інше.

ВОЛОНТЕРІВ
завдяки яким ми розказуємо
про нашу діяльність різними
мовами, маємо купу чудово
змонтованих відео та
записаних історій про дітей.
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ПСИХОЛОГІВ
задіяних у програмах з
арт-терапії та
психосоціальної
підтримки родин та дітей.

СОБАКА ФРІДА
як головна
спеціалістка з гарного
настрою дітей.
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Спершу голоси дітей

З початку нашого заснування ми постійно записуємо і розповідаємо історії дітей, які живуть
у прифронтових містах та селах, щоб нагадати - дорослі можуть і мають вплинути на те,
щоб дитинство проходило без канонад важкої зброї. Історії є на сайті фонду і у соціальних
мережах, а частина історій є також у відео-форматі, які можна подивитися на нашому
ютуб-каналі. Тут і допитливий Арсеній, який живе біля фронту і нічого не боїться, і Альона,
яка через війну полюбляє ховатися і знає всі потаємні місця у своєму селі, і Артем, який придумав свій метод, як відволікатися від звуку автоматних черг і гуркоту. Ці діти – дуже
сміливі, але й водночас дуже вразливі. Ми сподіваємося, що такі історії дають більше
розуміння, чому так важлива допомога та підтримка дітей, які зростають поруч із війною.

За різними даними поблизу лінії фронту
проживає десять тисяч дітей. Серед них
багато тих, хто не пам’ятає мирних днів, бо
вони є однолітками війни. Ми зібрали
лише невеличку частину історій дітей, бо
більшість – ще нерозказані. Ми хочемо,
щоб поруч з війною було більше дитячих
усмішок, тому намагаємось реагувати на
кожну проблему дитини індивідуально,
чути її історію.
Завдяки благодійним внескам для одних
ми проводимо заняття з арт-терапії, для
інших – надаємо індивідуальну психологічну допомогу. Комусь допомагаємо з
лікуванням, іншим – з проблемами житла
та навчання. Головне – це зробити так, щоб
голоси дітей були почутими.
Азад Сафаров, співзасновник фонду

Окрім того, цього року ми взяли участь у проєкті Youth MediaLab від ГО «Комунікації без
змін», допомагаючи дітям створювати відеороліки про свій власний край та його історію.
Подивитися роботи дітей можна тут.
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Арт-терапія без кордонів
ПРОГРАМА

Заняття з арт-терапії – один з ключових видів психологічної підтримки дітей
з боку фонду «Голоси дітей». Головна мета цієї програми – дати ресурс для
протидії травмуючим наслідкам війни та підвищити стресостійкість в
нових умовах. Активності з дітьми допомагають відволікти їх від військових
буднів, розвинути пізнавальні функції та креативність, що сприяє в тому
числі і поліпшенню шкільної успішності. Щотижневі групові заняття тривають 50 хвилин і проходять обов’язково під супроводом координатора. Після
сеансів психологи обговорюють малюнки дітей на супервізіях та за необхідності проводять індивідуальні заняття.

Зліва - малюнок дитини, з якою ми займалися, з прифронтового містечка
на першому занятті з арт-терапії. Справа - на останньому.

Це один з найбільш безпечних і ресурсних видів занять, який не має обмежень у використанні. Арт-терапія особливо підходить для дітей, яким важко
описати словами свої емоції, переживання та страхи. Ми використовуємо в
роботі серійне малювання та проводимо з дітьми щонайменше десять
занять. Серія малюнків допомагає дитині змінитися, виплеснути емоції на
папір, пропрацювати страхи та почати говорити про те, що її хвилює.
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Завдяки індивідуальній роботі,
арт-терапії і серійному малюванню,
зокрема, я бачила справжні дива.
Наприклад, у тепер уже 7-річної
дівчинки із села Врубівка після
переляку від вибуху перестало
рости волосся. Не було навіть вій та
брів. За декілька занять маленька
почала
відновлюватися.
Зараз
волосся, хай і повільно, але росте.
Інші діти, хлопчик та дівчинка, злякалися розривів мін і перестали
говорити. Арт-терапія допомогла
їм без слів розповісти про свої
страхи, а згодом і повністю відновитися.
Людмила
фонду

Романенко, психолог

Цього року ми змогли реалізувати заняття з арт-терапії на 5 локаціях – у селищах Золоте, Нижнє та містах Гірське, Світлодарськ,
Торецьк. Всього було проведено більше 110 заходів з дітьми.
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Допомога дитячим закладам

Одним із напрямків роботи Фонду є допомога дітям, які знаходяться у стаціонарних закладах в Україні – школах-інтернатах, центрах соціально-психологічної реабілітації, притулках тощо. Ці діти є більш вразливими, адже увага до
них є значно меншою, ніж до дітей, які знаходяться у сім’ях.

Так, фонд «Голоси дітей» разом із партнерами підтримав та надав супровід
проєкту зі створення унікального ігрового майданчика для дітей з Лисичанського центру соціально психологічної реабілітації*. Діти там можуть
займатися спортом, відвідувати освітні заходи, надихатися і відчувати себе
інакше – щасливіше та впевненіше. Особливо це важливо для дітей не
просто зі складними життєвими обставинами, але й глибокими психологічними травмами від війни, насильства та втрати батьків.
Також через початок епідемії коронавірусу ми забезпечили центр необхідними засобами захисту – антисептиками, масками-респіраторами, рукавичками, дезінфекторами для підлоги та пошили індивідувальні масочки для
дітей різного розміру.

* Ідея та реалізація проекту – БФ «Клуб Добродіїв»; ініціатор і фінансова підтримка
проєкту – Winner Group Ukraine; творча концепція – Катя Тейлор і її команда
Port.agency; супроводження і підтримка проєкту на Сході України – БФ «Голоси дітей».
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Під кінець цього року ми започаткували у фонді програму «Мобільні
психологи», мета якої надавати психологічну допомогу дітям, які пережили
травматичний досвід в родині, і знаходяться у дитячих закладах Луганської
та Донецької областей. Така програма розрахована на 1 рік для кожної
дитини.

У грудні ми взяли на супровід вже
11 дітей і провели 24 заняття із ними.

Окрім того, фонд продовжує підтримувати роботу Центра психологічного
відновлення у м. Слов’янськ. Цей центр був створений ще у 2017 році разом
з нашими партнерами ГО «Промир». За цей час понад 400 дітей і підлітків, а
також близько 2000 дорослих отримали кваліфіковану психологічну допомогу. Центр має відмінну ресурсну базу для роботи з дітьми, сенсорну кімнату
для дітей і дорослих, яка потрібна для опрацювання травматичного досвіду,
є також окрема кімната для пісочної терапії та танцювально-рухової терапії.
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Індивідуальна допомога
ПРОГРАМА

Цей рік був дуже складним для родин Донбасу. Окрім військового конфлікту,
люди потребували допомоги через епідемію коронавірусу та масштабні
лісові пожежі у Луганській області. Втрата роботи, житла, погіршення здоров’я через перенесену хворобу тільки збільшили кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тож ми створили програму індивідуальної допомоги сім’ям із дітьми, у рамках якої підходимо до проблем родин
персоналізовано, вивчаючи що саме може сприяти покращенню умов життя
кожної дитини. Це можуть бути продукти харчування на місяць, а може і
оплата медичних процедур або допомога в оренді житла подалі від воєнних
дій та вибухів.

Завдяки благодійній підтримці ми змогли
надати допомогу 10 родинам, які
постраждали від пожеж, та ще 5 родинам,
які потребували через інші обставини
індивідуальної матеріальної допомоги та
підтримки.

Якщо у родини немає коштів на базові потреби, як,
наприклад, продукти харчування, – ти не можеш
просто організувати дітям роботу з психологом.
Починаєш везти речі, канцелярію, продуктові набори.
Якщо дитина потребує лікування – шукаєш їй
медикаменти та лікарів. Тільки тоді вже можна
говорити з батьками про арт-терапію з дитиною та
якусь психологічну допомогу для мам.
Лена Розвадовська,
голова правління фонду «Голоси дітей»

Окрім того, фонд долучився до співпраці з іншими організаціями, щоб
допомогти якомога більшій кількості сімей та знизити ризик потрапляння
дітей в інтернатні заклади та установи соціального захисту.
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Так, у партнерстві з БФ «Клуб Добродіїв» ми допомогли майже 150 сім’ям на
сході України продуктовими наборами. А в рамках акції «Подаруйте дитині
шкільний рюкзак» ще 100 щасливих дітей пішли до школи з повними
наплічниками. Завдяки підтримці та дружньому плечу кримських татар з
ASTEM Foundation ми також розвезли необхідні продукти харчування 100
сім’ям з дітьми у Донецькій та Луганській областях.

Загалом це родини, де батьки втратили
заробіток через епідемію. У кожної сім’ї своя
історія. Батько виховує сина сам. Мама їх покинула, як каже чоловік: «Вона – запойная». Сам
теж не з простим минулим, але зробив вибір
стати хорошим татом. Проте грошей не вистачає, а сину шість років. Ми допомагаємо, і раді,
що дитина живе у сім’ї, де про неї турбуються, а
не потрапила, як це буває, в інтернат.
Таша Щеглюк,
регіональний координатор

І звичайно ми не могли оминути акцію
«Дитяча книга у подарунок» від Нової
пошти* і доставили більше 400 книг
нашим дітям в Авдіївці, Торецьку, Лисичанську та Бахмуті, а також вихованцям
двох центрів соціально-психологічної
реабілітації Донецької та Луганської
областей.

* Більше деталей тут https://www.facebook.com/nova.poshta.ofﬁcial/videos/189856262382596/
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Психосоціальна підтримка родин
на сході України в умовах COVID-19

Епідемія COVID-19 викликала неабияке погіршення рівня життя у багатьох
громадян України. Особливо це вплинуло на людей, які проживають у
населених пунктах на лінії фронту, які і так постраждали від воєнних дій.
Завдяки підтримці Міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді" ми
змогли організувати комплексну психосоціальну підтримку дітям та
дорослим на сході країни. Вона включала заняття з арт-терапії, ігротерапії,
командні ігри з дітьми на свіжому повітрі, розмови з батьками на тему
дитячо-батьківських
відносин
у
стресових
ситуаціях,
інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо запобіжних мір в умовах
пандемії, а також роздачу продуктових наборів для сімей, які цього
потребували.

Усього завдяки проєкту допомогу
отримали 500 дітей та дорослих.
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Історій, які ми почули під час поїздок на схід, дуже багато, але навіть одна може показати,
наскільки важливо було організувати таку допомогу для родин з початком пандемії.
Ганна та Анатолій разом зі своїми дітьми Микитою, Денисом і Олександрою переїхали з
охопленого війною Первомайська після того, як пережили там увесь розпал бойових дій,
ховаючись у підвалах. Їхня квартира була розбомблена, робота – втрачена. Тепер сім’я
проживає у Золотому, де батькам вдалося знайти роботу в ЖЕК-у, хай і малооплачувану. Але
поки батьки не працевлаштувалися, продуктові набори були суттєвою підтримкою для
багатодітної сім’ї.
Попри всі негаразди, брак коштів і відсутність будь-яких запасів, родина не втрачає
оптимізму. Ганна зазначає: «Я завжди сподіваюсь на краще, налаштовую себе й дітей, що все
буде добре». Окрім матеріальних труднощів, родина зіткнулася також із потребами у
психологічні допомозі. На думку Людмили Романенко, психолога фонду, Микита, Денис і
Олександра досі страждають від наслідків пережитих обстрілів і безсонних ночей у
підвалах, а тому потребують тривалої реабілітації. Психологічна підтримка таких дітей – одне
з наших ключових завдань, тож ми продовжуємо підтримувати родину й надалі.
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Ми у медіа
Матеріали ЗМІ, які можуть розказати
про нас трохи більше
Почути голоси дітей
https://tyzhden.ua/Society/246170

«Коли ми просили дітей намалювати безпечне місце, вони
малювали підвали», ― дитяча психологиня Людмила
Романенко
https://lb.ua/society/2020/09/21/466387_koli_mi_prosili_ditey_namalyuvati.html?fbclid=I
wAR2AgJR1FBKSPBmFsgYmBwNghF1NWv9dN3KOKn0JNYsYLHhN0oTUnBbdn64

«Агов, тут є діти?»
https://www.radiosvoboda.org/a/ahov-tut-e-dity/30909411.html

Арт-терапія для дітей з прифронтової Луганщини
https://www.youtube.com/watch?v=a4XSyNqPvSY

Як соло однієї щирої волонтерки перетворюється на хор
«Голосів дітей»
https://ednannia.ua/news/nashi-novini/12253-yak-solo-odnieji-shchiroji-volonterki-peret
voryuetsya-na-khor-golosiv-ditej-2

Як волонтери підтримують дітей з прифронтової зони: досвід
фонду «Голоси дітей»
https://24tv.ua/yak-volonteri-pidtrimuyut-ditey-prifrontovoyi-novini-ukrayini_n1401074?f
bclid=IwAR2A71fK9A-QQpIGouZzsz_dDhZgeE_M16MKPGi4VJBQPDc8RcrwaGaEos8

Не знаете, куда потратить деньги в Черную пятницу?
Помогите детям войны
https://svoi.city/articles/113173/ne-znaete-kuda-potratit-dengi-v-chernuyu-pyatnicu-pom
ogite-detyam-vojni

У прифронтовому Торецьку діти майструють ялинкові
прикраси на продаж
https://podrobnosti.ua/2383204-u-prifrontovomu-toretsku-dti-majstrujut-jalinkov-prikr
asi-na-prodazh.html

Діти Донбасу: хто відповість за втрачене дитинство?
https://helsinki.org.ua/articles/dity-donbasu-khto-vidpovist-za-vtrachene-dytynstvo/

Соціальний коронавірус. Діти
https://zn.ua/ukr/social_secutity/socialniy-koronavirus-diti-349480_.html
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Фінансова допомога за 2020 рік

Грант від Міжнародної
гуманітарної організації
«Людина в біді»

Грант від БО БФ
АСТЕМ
ФАУНДЕЙШН

Приватні внески
фізичних та
юридичних осіб

274 280

35 000

187 232

гривень

гривень

гривень

Загалом фінансування за 2020 рік склало –

496 512 гривень.

Допомога дитячім
закладам

Роздача
продуктових
наборів

6%
Арт-терапія

32%

22%
Фінансова
допомога

Адресна
допомога

2020

5%

Адміністративні
витрати

4%
5%

Комунікаційні
витрати

26%

Психосоціальна
допомога родин в
умовах COVID-19

Значну частину нашої фінансової допомоги складають приватні внески небайдужих
людей. Але буває, що наші донори допомагають не лише грошима, а й часто самостійно
закривають потреби дітей, які ми публікуємо у наших соціальних мережах, – хтось ділиться
будівельними матеріалами із сім’ями, які постраждали через пожежі, хтось передає теплий
одяг родинам із прифронтових міст, а хтось купляє фарби для проведення арт-терапії з
дітьми. Це мотивує нас працювати і розказувати ще більше про нашу роботу і про дітей, які
вимушені були зіштовхнутися із війною.
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Так, наші благодійники створили справжнє свято для
Софійки із містечка Золоте, буквально заваливши її
пряжею для в’язання. Майже 100 нових мотків дівчинка
отримала після того, як ми розказали про неї у
фейсбук. Тепер їй не доводиться розпускати щось
старе, щоб увечері плести із мамою наряди для своїх
ляльок. А ми завжди радіємо добросердю наших
читачів, і навіть маємо рубрику у соціальних мережах
«Благодійник тижня», де розказуємо по добрі справи
всіх небайдужих людей.

Також цього року ми започаткували традицію проведення різдвяних аукціонів. Для цього
ми попросили дітей, з якими ми займаємося, створити гірлянди та ялинкові прикраси, які
потім виставляли на продаж відмові українці на сторінках своїх соціальних мереж. Участь в
аукціоні взяли і Святослав Вакарчук, і Ірма Вітовська, і Олег Сенцов, і Яніна Соколова, і
Дмитро Кулеба, і Андрій Садовий та інші.

Загалом вдалося зібрати майже 49 тисяч гривень, при
тому що ціна прикрас стартувала з 25 0 гривень! А це,
між іншим, 8 місяців арттерапії для 50 дітей у
Золотому, Світлодарську та Торецьку!

Дякуємо нашим благодійникам за увагу та
підтримку, за радість та посмішки дітей, з якими ми
можемо працювати завдяки вам!
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Допомогти дітям можна на
https://voices.org.ua/donat

Ми у соціальних мережах
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