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Полтаві та Береговому, на
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БІЛЬШЕ НІЖ
ДІТЕЙ І БАТЬКІВ,
ЯКИМ ФОНД НАДАВ ДОПОМОГУ ТА ПІДТРИМКУ

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Негайна гуманітарна допомога
ЦЬОГО МІСЯЦЯ МИ:

Підтримали 39 сімей адресною грошовою допомогою. Здебільшого
це сім’ї з Херсонської області, які переживають травмувальні події
(викрадення та катування чоловіків, обстріли евакуаційного транспорту,
втрата житла тощо) і потребують грошей на найнеобхідніше (їжу, питну
воду, засоби гігієни для немовлят, ліки).
Надали натуральну допомогу 27 сім’ям, які потребували цього
найбільше. Це і сім’ї, які нещодавно виїхали з окупації, і сім’ї, які
потребують медичної допомоги, і сім’ї з дітьми з інвалідністю. Тож запити
дуже різні: ліки, побутова техніка, посуд, постільна білизна, планшети
для навчання, іграшки та інші речі, які значно полегшують життя сім’ї з
дітьми після переміщення.
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Зібрали 416 наборів школярика. Це яскраві рюкзачки зі шкільним
приладдям (папки, зошити, щоденники, ручки, фломастери, лінійки). 50
наборів відправили в місто Шумськ Тернопільської області для
внутрішньо переміщених дітей та дітей учасників бойових дій. Решту
роздаємо в наших осередках у межах програми «Підготуй дитину до
школи».
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Надали консультаційні послуги 785 сім’ям із дітьми. Людей хвилюють
питання евакуації, пошуку житла, облаштування на новому місці,
звернення до державних органів, отримання медичної допомоги тощо.
Скоординували евакуацію 14 сімей із зон активних бойових дій, ще
трьом допомогли знайти житло.
І, звичайно, надалі закуповуємо на наш склад побутову техніку та
засоби обігріву, щоб мати можливість завчасно видавати все це сім’ям,
які постраждали внаслідок війни і потребують допомоги.

Це 9-річна Поліна. Наш фонд
придбав для дівчинки новий
слуховий апарат на заміну тому,
який залишився вдома, у
Волновасі, і тепер вона може
почути новину про те, що
Україна перемогла і її тато
повернеться додому. Більше
про історію Поліни можна
дізнатися тут.
https://ww

Загалом на гуманітарну
допомогу було витрачено

1 596 000 грн.
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Психологічна підтримка
ЦЬОГО МІСЯЦЯ МИ:
Відкрили центральний офіс БФ «Голоси дітей» у місті Києві.
Запустили експертну раду «Голосів дітей». Тепер ми можемо не тільки
акумулювати наш досвід, а ще й аналізувати та ділитися ним, створюючи
власні програми та експертизу з питань травми війни та стресових
розладів у дітей і батьків.

Продовжили надання психологічної допомоги в шести осередках
Фонду у Львові, Чернівцях, Трускавці, Полтаві, Івано-Франківську та
Береговому. Провели 89 індивідуальних та 90 групових психологічних
занять із дітьми, а також 41 заняття з психосоціальної підтримки дітей
(арттерапія, казкотерапія, ритмотерапія, кіноклуби, квести). Окрему
увагу приділяємо батькам, адже часто консультацій потребують і
дорослі: як поводитися з дитиною в різних ситуаціях, як впоратися з
вигорянням, як облаштуватися на новому місці тощо. Провели 63
індивідуальних та 28 групових занять із дорослими. Ще дев’ять
зустрічей були присвячені роботі із сім’ями: батьки та діти вчилися
налагоджувати зв'язок одне з одним і вирішувати проблеми разом.
По психологічну допомогу онлайн до «Голосів дітей» звернулися 62
людини (18 дітей і 44 батьків). Загалом наші психологи провели з ними
160 індивідуальних сесій.
В Іванківській ОТГ Київської області було започатковано наш проєкт
із мобільної психологічної допомоги населенню. На сьогодні вже
проведено три тренінги з психоедукації: донесення до населення
необхідної інформації про психічне здоров’я, психологічні проблеми та
їхні наслідки для здоров’я. За результатами зустрічей 27 дорослих і 6
дітей висловили потребу в подальшій психологічній підтримці від
спеціалістів Фонду.
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За фінансової підтримки PWRDF.
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Це 14-річна Маша з Києва.
Подолати тривогу й стрес їй
допомагають заняття з
арттерапії. Подивитися, що
малює дівчина і про що мріє,
можна тут.

За підтримки Фонду наш партнер ГО «Мами
Прикарпаття» також провів воркшоп для 15
жінок-активісток з Івано-Франківської та
Тернопільської областей, що займаються
розвитком дітей у своїх громадах і надають
їм психосоціальну підтримку. Здобуті знання
про психологічну допомогу, фандрайзинг,
мотивацію та інституційний розвиток психологічної підтримки населення допоможуть
учасникам надавати такі послуги сім’ям і
дітям на місцях.

Запустили телеграм-канал «Голосів», де ділимося корисною інформацією,
порадами наших психологів, розповідаємо про майбутні події в наших
осередках.
Наші психологи і далі вдосконалюють навички роботи з дітьми, які
пережили травми війни. 55 спеціалістів проходять 15-тижневі курси,
присвячені корекційно-розвитковій програмі формування стійкості до
стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» (31
психолог) і серійному малюванню (24 психологи)2. Навчання з питань
психологічної підтримки дітей під час війни для 10 наших психологів
провів також Dr Smriti Vallath у співпраці з ARQ National Psychotrauma
Centre.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ, ЗА МОЖЛИВІСТЬ
ДАТИ ДІТЯМ СИЛУ РУХАТИСЯ ДАЛІ, ЖИТИ І
РАДІТИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВІЙНУ!
Загалом на психологічну
підтримку цього місяця
було витрачено

1 344 000 грн.
2

Навчання відбувається в партнерстві з НаУКМА за фінансової підтримки GFC.
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Психоемоційне розвантаження
Літо — час відпочинку та оздоровлення дітей. Саме тому ми
намагалися провести якомога більше різноманітних дозвільних
заходів і включити в них психологічні та психосоціальні заняття
з дітьми. І залучили до цього не тільки всі свої сили, а й сили
наших партнерів — громадських організацій, які працюють із
дітьми та для дітей.
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ЦЬОГО МІСЯЦЯ МИ ОРГАНІЗУВАЛИ 10 ЧУДОВИХ ТАБОРІВ ДЛЯ БІЛЬШЕ
НІЖ 800 ДІТЕЙ У РІЗНИХ КУТОЧКАХ УКРАЇНИ.

Провели три зміни сімейних таборів у готелях смт Жденієво
Закарпатської області та смт Сатанів Хмельницької області. 45 сімей
змогли відновитися після травмувальних подій, зняти психоемоційне
напруження та підвищити свою стресостійкість у подальшому житті. Для
батьків і дітей проводилися індивідуальні та групові заняття з
психологами, арттерапія, комунікативні та кінотренінги, психологічні
ігри тощо.
Відбулося ще чотири зміни нашого пізнавального інтенсиву «4 стихії»
в Чернівецькій області. 75 дітей розпалювали багаття, сплавлялися на
байдарках, працювали з глиною, розмальовували намистини,
практикували медитацію й техніки вдячності.
У партнерстві з Центром інтеграції та адаптації ВПО «UDOMA», ГО
«Інститут суспільних ініціатив» та WHAT IF Creative Studio провели дві
зміни арттабору для 29 дітей у Львові. Програма табору передбачала
різноманітні творчі та пізнавальні заняття: гру на музичних інструментах,
малювання скетчів, пошиття та розпис сумок, виконання народних
пісень, акторські вправи в команді.

У молодіжному таборі «Місія турботи», який організували Хортицька
національна академія Запорізької обласної ради та ГО «Розвиток і
партнерство», 35 дітей два тижні малювали, ліпили, грали в
розвивальні настільні ігри, відвідували багато арттерапевтичних
занять та активностей просто неба.

Два тижні тривав табір для 248 дітей Вишевицької ОТГ
Житомирської області. ГО «Хвиля» разом із Вишевицькою ОТГ,
Вишевицьким ліцеєм, мережею ОГС «Зелена Житомирщина» та
Поліським національним університетом проводили різноманітні
розважальні та інформаційно-просвітницькі заходи на території трьох
сіл громади.
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ГО «Екологічне майбутнє» і Національний університет «Чернігівський
колегіум» імені Т. Г. Шевченка організували 12-денний табір для 60 дітей
у Чернігові. Цей табір можна сміливо назвати літньою школою, адже діти
пізнавали магію фізики, хімії та природи, виготовляли папір у домашніх
умовах, створювали модель Сонячної системи, вивчали властивості
вогню тощо.

В Ірпінській громаді Київської області 106 дітей також чудово
провели час: змагалися у квестах та екоіграх, готували корисні
солодощі, видобували природну фарбу з пелюсток квітів, ходили на
екскурсію та багато іншого. Дякуємо нашим партнерам за підтримку:
Ірпінській міській раді, Михайлівсько-Рубежівській сільській раді, ГО
«Еко-розвиток», Екоцентру села Дмитрівка.
Додати яскравих фарб у буденність дітей війни допомогла й ГО «Жінки і
діти України — наше майбутнє». У місті Кам’янка та селі Михайлівка
Черкаської області 166 дітей взяли участь у майстер-класах та
літньому таборі. Творчі студії сприяли психологічному розвантаженню
дітей, їхньому саморозвитку та самовираженню.
Спільно з Центром сімейного дозвілля «Мавка лісова» провели ще дві
зміни літнього табору в Східниці Львівської області. 20 дітей укладали
гербарій, малювали, робили аплікації з природних матеріалів, грали в
м’яча, у настільні ігри, бадмінтон, їздили на екскурсії та просто
відпочивали.
У партнерстві з Фондом Star for Life Ukraine та школою програмування
IDF School запустили літній ІТ-табір для дітей у заміському готелі на
Івано-Франківщині. 24 учасники вже пройшли курс навчання
комп’ютерної грамотності та основ програмування, дістали
психологічну
допомогу
та
мотивацію
розвиватися
у
сфері
інформаційних технологій.
І, звичайно, вже традиційно ми організовували екскурсії. Цього місяця
діти разом із батьками відвідали кінне ранчо у Львівській області, взяли
участь у шахових змаганнях в Східниці та фестивалі в Тустані. Загалом на
екскурсіях побували 105 дітей і 37 батьків.

ВЕЛИЧЕЗНА ПОДЯКА ЗА ТЕ, ЩО ДОПОМАГАЄТЕ
ПОВЕРТАТИ ДІТЯМ
ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО БЕЗ ТУРБОТ!
Загалом на програму
психоемоційного розвантаження
та якісне дозвілля цього місяця
було витрачено

3 876 000 грн.
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Реабілітаційна допомога
Переміститися з дитиною на нове місце проживання складно, а якщо малюк потребує
додаткової турботи та спеціальних занять із реабілітації, то ще складніше. Під час війни діти
з інвалідністю чи не найбільше потребують сторонньої підтримки. Втрачаються набуті
раніше навички самообслуговування, погіршується психоемоційний та фізичний стан
дитини. Найперше, чим можна допомогти таким сім’ям, — відновити заняття зі
спеціалістами (реабілітологами, логопедами, неврологами, фізіотерапевтами).
Саме тому від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ми підтримуємо сім’ї,
де виховуються діти з інвалідністю, фінансуємо для них програми реабілітації.

Цього місяця ще десятеро дітей пройшло двотижневий курс реабілітації в Міжнародній
реабілітаційній клініці Козявкіна. Загалом від початку війни допомогу Фонду отримали 60
дітей із різними видами ДЦП та розладами аутистичного спектра.
52 дитини з інвалідністю, батьки яких воюють у ЗСУ або були вбиті чи поранені на війні,
дістали комплексну допомогу в чотирьох корекційних центрах Львова (ГО
«АВІ-ІНКЛЮЗИВНИЙ ЦЕНТР», ГО «Центр розвитку і соціалізації «Старт», Центр логопедії та
психології «Задзеркалля», Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр).
Це поведінкова терапія, сенсорно-моторна корекція, логопедична реабілітація, заняття з
дефектологом, що допомагають відновити стан здоров’я і навички дітей.

БЕЗМЕЖНО ВДЯЧНІ НАШИМ БЛАГОДІЙНИКАМ ЗА
ПІДТРИМКУ, ЗА МОЖЛИВІСТЬ ЗАДОВОЛЬНЯТИ
НАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ ДІТЕЙ І СІМЕЙ!

На реабілітацію цього
місяця було витрачено

814 000 грн
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Адвокація прав дитини

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну БФ «Голоси дітей» стежить за
ситуацією з дотриманням прав маленьких українців. Щомісяця ми фіксуємо воєнні злочини
проти дітей та злочини у сфері охорони дитинства, описуємо й звітуємо про порушення
прав дитини на безпечні умови життя, медичну допомогу, реабілітацію та відпочинок тощо.
У серпневому звіті окремо висвітлили проблему підготовки шкіл до навчання і вказали на
ключові труднощі під час організації освіти в Україні офлайн та онлайн. Із ситуативними
звітами за кожен місяць війни можна ознайомитися на нашому сайті за посиланням.
Окрім того, ми і далі слухаємо, знімаємо й записуємо висловлювання, мрії та потреби дітей.
Серія історій «Хроніки дітей війни»3, у яких розповідається про те, як дітлахи переживають
війну в Україні, поповнилася ще кількома відео. Більше про це на нашому ютуб-каналі.

Для нас головне — не бути інтерпретаторами того, що кажуть діти,
а справді чути те, що вони кажуть і чого прагнуть. Це про повагу!
Хоч би що говорила дитина, важливо почути її і прийняти те, чого
вона потребує. Ми постійно розмовляємо з дітьми у своїх
осередках, під час літніх таборів. У нас є дитяча консультативна
рада у Фонді, бо голоси дітей для нас найважливіші.
Олена Розвадовська,
голова правління Фонду «Голоси дітей»

Загалом на адвокацію
цього місяця було витрачено

806 000 грн
3

За підтримки Isar Ednannia в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства».
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БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Наші плани на майбутнє

Надавати гуманітарну допомогу сім’ям, які евакуюються з
окупованих територій, та підготувати їх до холодної пори
року.
Сприяти психологічній та психосоціальній підтримці сімей
на Сході та Півдні України, а також на деокупованих
територіях.
Допомагати школам облаштовувати укриття та створювати
безпечні умови для очного навчання школярів.
Організовувати навчання для вчителів та шкільних
психологів із питань психологічної підтримки учнів.
Працювати над просвітою населення з питань психічного
здоров’я, психологічної гігієни, наслідків стресу для
самопочуття дітей і дорослих.
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Нас підтримують
Нас підтримують великі компанії, малий бізнес, окремі небайдужі люди та
цілі сім’ї! Збирають гроші в громаді в Америці, надсилають ляльки з Іспанії,
передають футбольні м’ячі з Англії та канцтовари з Франції. А ще
пропонують круті колаборації, як, наприклад, цього місяця один із
найбільших маркетплейсів України АЛЛО.
З 12 серпня по 5 вересня компанія АЛЛО проводить благодійну акцію: 5% із
кожної покупки будь-якого товару в мобільному застосунку АЛЛО буде
спрямовано на допомогу дітям, які постраждали від війни. Зібрані гроші
компанія перерахує нашому БФ «Голоси дітей» та БФ «МАМА плюс Я».
За отримані
кошти
ми
надаватимемо
психологічну
допомогу
дітям, проводитимемо свята й творчі заняття для поліпшення
їхнього психологічного та емоційного стану. Тож усі клієнти АЛЛО,
замовляючи товари в мобільному застосунку, підтримують дітей, які
потребують допомоги саме зараз. Адже не існує маленької допомоги, і
навіть 5% здатні зробити велику справу.

МИ ЩИРО ВДЯЧНІ КОМПАНІЇ АЛЛО
ЗА ДОВІРУ ТА ПІДТРИМКУ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
ТАКІ КОЛАБОРАЦІЇ ВКОТРЕ ДОВОДЯТЬ,
ЩО УКРАЇНСЬКІ ДІТИ МАЮТЬ ГОЛОС
І ЇХНІ ПОТРЕБИ ЧУЮТЬ. ДЯКУЄМО ЗА ЦЕ!
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Медіа про нас
Найцікавіші матеріали про нас
цього місяця:
У Львові допомагають із реабілітацією
евакуйованим дітям із розладами спектра
аутизму.
«Щоразу, коли вона чує потяг, одразу біжить до
мене». Як діти долають травми війни.
Sigma Software запускає проєкт з ІТ-освіти для
дітей.
Одна країна на всіх: як діти Сходу та Заходу
таборували в Сколе.
Не соромся просити про допомогу: контакти
психологічної онлайн-підтримки.
«Мами Прикарпаття» поділяться досвідом
психологічної підтримки дітей під час війни.
Куди звернутися по безкоштовну психологічну
допомогу — перелік організацій.
У Запоріжжі стартував проєкт швидкої адаптації
дітей ВПО.
У Чернігові діти вчилися перероблювати папір.
У Михайлівці-Рубежівці організували екотабір
для дітей.
Психологічна допомога під час війни:
10 організацій, куди можна звернутися.
АЛЛО направить 5% від продажів у застосунку
на допомогу українським дітям.
Літній молодіжний простір «Місія турботи».
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