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Більше ніж дітей і батьків, яким Фонд 
надав допомогу та підтримку

7300 

50 професіоналів  
у команді


39 психологів


волонтерів, які 
відгукнулися з усіх 
куточків світу

<600

локацій у Львові, 
Чернівцях, Івано-
Франківську, Трускавці  
та Береговому, на яких

постійно працюють  
наші психологи

5

мобільні бригади 
психологічної 
допомоги в Київській 
та Миколаївській 
областях
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Цього місяця ми: 

    
 

Негайна гуманітарна 
допомога

Надали адресну грошову допомогу 17 сім’ям, де 
виховується загалом 43 дитини. Здебільшого це 
сім’ї з Херсонської та Миколаївської областей,  
які потрапили в складні життєві обставини і 
потребують задоволення базових потреб.

Надали допомогу 81 сім’ї, де виховується загалом 
125 дітей, зокрема шестеро дітей з інвалідністю. 
Передали найбільш затребувані речі: розкладачки, 
матраци, побутову техніку, планшети, постільну 
білизну, ковдри, пледи, підгузки та дитяче харчування1.                                                  

1  Частину цієї допомоги роздано у співпраці з Культурно-громадським центром ШЕLTER+, який 
надає підтримку переселенцям із Херсонської області.
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Передали 1500 кг канцелярського приладдя 
для трьох шкіл Тернопільської області від 
волонтерської групи з Франції. Допомогу 
отримали 160 дітей-переселенців і 186 дітей 
військовослужбовців.  

Закупили і роздали ще 100 рюкзаків для дітей у 
різних частинах України.


1  Частину цієї допомоги роздано у співпраці з Культурно-громадським центром ШЕLTER+, який надає 
підтримку переселенцям із Херсонської області. 3
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Скоординували евакуацію та переїзд 16 сімей, ще    

Допомагали і на деокупованих територіях.

У дитяче відділення Іванківської лікарні закупили 
обладнання для сенсорної кімнати психолога, де 
надаватиметься реабілітаційна допомога дітям і 
батькам.

Передали на деокуповану Харківщину, зокрема в 
Ізюм та Дергачі, 40 дитячих наборів із канце-
лярією та цукерками, іграшки зі США, памперси 
для двох сімей2.

11 сім’ям допомогли знайти житло.

  
Селище міського типу Іванків, Київської області було 
окуповане з першого дня повномасштабної війни.  
Люди не могли виїхати із селища, яке обстрілювала, 
грабувала і контролювала російська армія. Після 
звільнення від загарбників у багатьох місцевих 
мешканців пошкоджено або зруйновано житло.  
Люди втратили роботу і потребують гуманітарної та 
психологічної допомоги. Завдяки нашим благодійни- 
кам ми допомогли людям, які пережили жахіття війни, 
задовольни ти їхні базові потреби, роздали 
600 продуктових і 500 гігієнічних наборів.
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42  Допомога роздається в партнерстві з українсько-ізраїльською асоціацією лікарів-волонтерів FRIDA.



Це Ольга з чоловіком і маленькою 
донечкою, переселенці із Сєвєро-
донецька Луганської області. Нині 
родина влаштовує своє життя в 
Тернополі.  Фонд «Голоси дітей» 
допоміг їм організувати побут:  
закупив три спальні набори, 
мікрохвильовку, пилосос, праску,  
набір каструль і сковорідку.
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Ми щиро вдячні нашим благодійникам за підтримку 
українських родин.  Разом ми можемо все!



Загалом на гуманітарну допомогу було  витрачено 

1 млн 563 тис. грн.


У межах гуманітарної програми Фонду прокон-
сультували 3717 людей. Це і дзвінки, і чати у вай-
бері й телеграмі, де люди отримують інформацію 
щодо гуманітарної допомоги, житла, навчання, 
соціальних виплат, евакуації тощо.



психологічна підтримка

За моїм власним досвідом та спостереженнями колег, 
дітей зі справді тривожними симптомами 20–25%. Їм 
потрібна комплексна глибока допомога спеціалістів. 
Решта 75–80% впораються з травмою самі, якщо 
створити для цього сприятливі умови. Це означає дати 
дитині можливість прожити своє горе, виплакатися.
 

Дуже в цьому допомагають сеанси арттерапії та 
спонтанного малювання — те, що я називаю 
психологічною вітамінкою. Вона, на мою думку, 
потрібна сьогодні кожній дитині. Тому не нехтуйте 
можливістю долучитися до групи психологічної 
підтримки, не чекайте на появу тривожних симптомів.



Людмила Романенко, психологиня БФ «Голоси дітей», 
супервізорка Центру психосоціальної реабілітації 
НаУКМА

Надавали психологічну допомогу в осередках 
Фонду у Львові, Чернівцях, Трускавці, Івано-Фран-
ківську та Береговому. 

ЦЬОГО МІСЯЦЯ МИ:

Провели 96 індивідуальних і 98 групових психо-
логічних занять із дітьми, а також 117 занять із 
психосоціальної підтримки дітей (арттерапія, каз-
котерапія, ритмотерапія, кіноклуби, квести тощо).

6

бф«Голоси дітей»



В осередках ми організовуємо програмні групи  
«Діти і війна», «Безпечний простір», «Серійне малювання», 
проводимо різноманітні заняття з психосоціальної 
підтримки: арттерапію кавою, майстер-класи з 
гончарства, з приготування капкейків, квести та ігри. 
Наші психологи завжди готові надати психологічну 
підтримку, допоможуть адаптуватися дитині до нових 
умов життя, подолати стрес і травми війни. А соціальні 
працівники та волонтери ще й дарують гарний настрій 
та атмосферу, у яку дитина хоче повертатися знову й 
знову.

консультацію батькам і провели 44 групові зустрічі 
з ними. Ще 16 зустрічей відбулися у форматі діти  
та дорослі.

Також підтримуємо дорослих: надали 91 індивідуальну

Надавали психологічну допомогу онлайн із різних  
питань: складнощі в адаптації, надмірнатривожність, 
страх смерті, порушення сну, труднощі у вихованні 
дитини. На терапію потрапили 9 дітей і 33 дорослих. 
Наші психологи провели з ними 185 індивідуальних  
сесій психологічної допомоги.

Надавали мобільну психологічну допомогу населенню. 
В Іванківській ОТГ Київської області 3 здійснили 7 виїздів,  
провели 18 групових і 8 індивідуальних психологічних 
сесій із 42 дорослими та 9 дітьми. Учасники навчилися 
заспокоювати себе в стресових ситуаціях, справлятися  
з панікою, спілкуватися з дітьми в момент небезпеки. 
Плануємо виїзди також до Миколаєва.

3  За фінансової підтримки PWRDF.
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Займалися інформуванням та просвітою  
населення України:

Розповіли про можливості арттерапії та казкотерапії 
для дітей.  (читати)

Описали, що не варто говорити людині, яка пережила 
травматичні події війни, і як її підтримати. (читати) 

Поділилися з батьками простими дієвими методами 
підтримки дітей. (читати) 

Запитали порад у психолога, як допомогти дитині 
адаптуватися до навчання в умовах війни. (читати) 

Взяли участь у підкасті «Радіо Свобода». Експертка 
фонду Наталія Масяк розповіла про терапію після 
війни та посттравматичне зростання. У подкасті  
можна почути рекомендації, як стабілізувати свій  
стан і знайти ресурс для відновлення психіки і 
здоровʼя. (слухати) 
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https://voices.org.ua/news/a-strong-shcho-ne-varto-hovoryty-liudyni-iaka-
https://rubryka.com/article/painting-and-fairytales-during-war.
https://life.nv.ua/ukr/kids/yak-dopomogti-ditini-perezhiti-vtrati-sprichineni-viynoyu-
https://www.facebook.com/voicesofchildren.ua/posts/pfbid02SsZxSrSC2p
https://soundcloud.com/radioskovoroda/plastoviy-obit-e11-natalya-


Підтримувати дітей професійно та 
своєчасно — головне завдання Фонду. 
Дякуємо всім, хто долучається та 
допомагає дітям зростати, долати 
травми війни!



Вдосконалювали свою роботу, навчали та 
навчалися:

30 наших психологів проходять 14-тижневі курси, 
присвячені юнгіанському методу серійного 
малювання.

79 наших працівників, а також зовнішніх психологів 
пройшли семінар із Керівництва Міжвідомчого 
постійного комітету з психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної

ситуації.

4

5

Ще 52 працівники фонду вивчають англійську мову 
завдяки волонтерам, які займаються з ними двічі 
на тиждень із березня цього року. Це допомагає 
«Голосам дітей» бути почутими у всьому світі.

Загалом на психологічну підтримку цього 
місяця було витрачено 

15 працівників Фонду 
пройшли тренінг із 
надання першої 
домедичної допомоги.

2 млн 541 тис. грн.

6

4  Навчання відбувається в партнерстві з НаУКМА за грантові кошти GFC.

5  За грантові кошти GFC.

6 У партнерстві з First Aid Courses CAB.
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психоемоційне 
розвантаження

Цього місяця ми продовжили літо ще на цілий 
місяць, адже проводили наші табори, які так 
сподобалися дітям. 

Провели дві зміни денного арттабору «Теплоарт» у 
Стебнику та Дрогобичі Львівської області в 
партнерстві з ГО «ПІ Теплиця». Упродовж шести 
днів 84 дитини відвідували майстер-класи, 
спортивні змагання, екскурсії, грали й окремо 
займалися з психологами. 

10
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Загалом на програму психоемоційного 
розвантаження та якісного дозвілля  
цього місяця було витрачено 

40 дітей взяли участь у чотирьох змінах уже 
вподобаного всіма денного табору «АртЛего 
Голоси Карпат» на Львівщині в партнерстві з 
Центром сімейного дозвілля «Мавка лісова». Діти 
щодня займалися творчістю, досліджували довкілля, 
вивчали місцеві традиції та просто відпочивали. 

А ще 20 вересня провели акцію «Висадка хвойних 
дерев» разом із 13 дітьми в Запоріжжі. Дякуємо за це 
нашому партнерові ГО «Розвиток та партнерство».

Раді разом із нашими благодійниками 
повертати дітям усмішки й щасливе 
дитинство! 

337 тис. грн.

Відбулися дві зміни футбольного табору 
«СинергіяКемп». Це було щось неймовірне, адже 
метою табору було відновити психоемоційний стан 
через залучення до улюбленого хобі — гри у футбол. 
61 дитина вчилася грати у футбол і тренувалася в 
одній із найсучасніших футбольних академій 
Європи — Академії футболу ФК «Рух», що у Львові. 
Окрім того, з дітьми спілкувалися психологи, які 
допомагали дітям подолати негативні наслідки війни.

7  Перша зміна відбулася за підтримки УЄФА, друга — за підтримки Malala Fund.
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реабілітаційна допомога

Діти з інвалідністю потребують додаткової уваги та 
підтримки. Реабілітація для них — це базова 
потреба для збереження якості свого життя. Без 
занять зі спеціалістами втрачаються набуті навички, 
погіршується стан здоров’я дитини. Ми не можемо 
проходити повз таких дітей, не можемо не 
допомагати. Цього місяця ще восьмеро дітей 
пройшло двотижневий курс реабілітації в 
Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна, з 
них шестеро переселенців. Загалом від початку 
війни допомогу Фонду отримали 155 дітей із 
різними видами ДЦП і розладами аутистичного 
спектра в кількох реабілітаційних закладах 
Львівської області. 

Дякуємо всім благодійникам 
за підтримку!

На реабілітацію цього місяця було витрачено 

Це чотирирічний Влад, який у супроводі 
батьків пройшов двотижневий курс 
реабілітації завдяки підтримці благодійників.  
З допомогою спеціалістів діти досягають 
значних результатів. Влад, наприклад, 
знову почав ходити.   

Більше про це можна дізнатися з відео.



206 тис. грн.

Ми радіємо кожному успіху наших підопічних, 
кожному новому кроку на шляху до відновлення 
та розвитку функцій організму. 

12
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Такі огляди допомагають постійно бути в курсі справ і 
регулярно ділитися зібраними матеріалами 
знаціональними та міжнародними організаціями і 
партнерами. Наші звіти, зокрема, увійшли до 
спільної доповіді українських та міжнародних 
неурядових організацій для Комітету ООН з прав 
дитини «Ситуація з правами дитини в Україні з 24 
лютого по серпень 2022 року під час війни в 
Україні».  

адвокація прав дитини

Вже сьомий місяць поспіль ми стежимо за 
ситуацією з дотриманням прав українських дітей 8. 
Фіксуємо воєнні злочини проти дітей, описуємо їхні 
проблеми та потреби в безпечних умовах життя, 
освіті, реабілітації та відпочинку. У звіті за цей 
місяць окремо проаналізували ситуацію із 
забезпеченням права дітей на медичну допомогу. 

З усіма ситуативними звітами Фонду можна 
ознайомитися на нашому сайті.

14 вересня член правління БФ «Голоси 
дітей» Андрій Черноусов виступив 
онлайн від України на форумі ОБСЄ 
«Діалог безпеки: діти в збройному 
конфлікті», що відбувся в Брюсселі. 
Доповідь про воєнні злочини окупантів 
проти дітей в Україні та роботу 
БФ «Голоси дітей» під час війни за 
результатами голосування увійшла  
до підсумкового комюніке заходу. 
57 країн —учасниць ОБСЄ знатимуть 
достовірну інформацію про ситуацію з 
дотриманням прав дітей під час війни.

8  У партнерстві з ГО «Харківський інститут соціальних досліджень». 13
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https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT


Більше про Матвія та 
інших дітей можна 
подивитися на 
нашому ютуб-каналі.   

Цього місяця ми також побували в прямому ефірі 
NGO.Studio Isar Ednannia. 

Радниця з розвитку спроможностей та управління 
грантовими проєктами БФ «Голоси дітей» Валентина 
Кириченко розповіла про те, як Фонд допомагає 
дітям долати травми війни та розвиватися. 
Спеціальним гостем став 17-річний волонтер Матвій 
Суслов. Матвія ми знали ще дитиною. Він разом із 
друзями відновив дитячу кімнату в лікарні та майже 
зміг побудувати футбольний стадіон у рідному 
містечку на Донеччині. Завадила йому росія, яка 
прийшла «визволяти» українські землі й зруйнувала 
дитячу мрію, але не зламала самого хлопця.

Загалом на адвокацію цього місяця було 
витрачено

Ми створили вже цілу серію відеоісторій 
«Хроніки дітей війни»9, у яких розповідаємо, 
як діти переживають війну в Україні й 
мотивують нас своїм прикладом та відвагою.  

А ще, щоб чути голоси дітей, ми започаткували 
онлайн-програму для розвитку комунікативних 
навичок дітей 12–15 років. Із 19 вересня протягом 
трьох місяців 32 підлітки збираються двічі на 
тиждень і вчаться генерувати ідеї, ефективно 
розпоряджатися своїм часом, організовувати 
людей, обстоювати власні права, керувати 
проєктами та багато чого іншого. 

 711 тис. грн.
9  За підтримки Isar Ednannia в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки

громадянського суспільства».
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наші плани на майбутнє

Розвивати своє представництво 
на територіях, які потребують 
цього найбільше. 

Роздавати продуктові набори 
сім’ям, які потрапили в складні 
життєві обставини.   

Допомагати батькам і дітям 
готуватися до зими, забезпечуючи 
найнеобхіднішими речами: 
обігрівачами, ковдрами, теплими 
речами тощо.  

Інформувати населення щодо 
того, як розпізнавати стресові 
розлади і проблеми в дорослих  
та дітей.

Плануємо надавати психологічну 
допомогу дітям і батькам у 
Кривому Розі, Харкові та 
Харківській області, Києві.

Розширювати мобільні бригади 
психосоціальної підтримки 
населення на деокупованих 
територіях і територіях, які підда-
валися інтенсивним обстрілам. 
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ДЯКУЄМО ВСІМ НЕЙМОВІРНИМ ЛЮДЯМ, ЯКІ ДОНАТЯТЬ  
І ДОПОМАГАЮТЬ НАМ. НЕВАЖЛИВА СУМА, ВАЖЛИВА 
ПІДТРИМКА І ТЕ, ЯКІ ЧУДОВІ ІНІЦІАТИВИ ЛЮДИ 
ЗАПОЧАТКОВУЮТЬ, ЩОБ ДОПОМОГТИ ДІТЯМ УКРАЇНИ.

нас підтримують

Ми радіємо з того, що Фонд підтримує значна кількість 
людей, бізнесів, творчих об’єднань з України та всього 
світу!

Ми неймовірно вдячні Видавництву Старого Лева, 
завдяки якому в травні 2022 року побачила світ книжка 
письменниці Олі Русіної «Абрикоси зацвітають уночі». 
Вона розповідає про війну очима хлопчика, який 
мешкає в одному з міст поруч із лінією фронту. Від 
моменту виходу книжки видавництво проводить 
благодійну акцію: 10 грн від продажу кожного 
примірника перераховується в БФ «Голоси дітей». 
Тож, купуючи книжку, читачі не лише підтримують 
українське книговидання, а й допомагають дітям. Таким 
чином уже вдалося зібрати 30 тис. грн, які підуть на 
добрі справи Фонду.

«Голоси дітей» були буквально моєю першою думкою, коли я

вирішила звернутися до видавництва з пропозицією зробити 
книжку благодійним проєктом. Бо герой «Абрикосів» Устим — 
якраз один із таких дітей, що їм допомагає Фонд. Устим не мав 
якогось конкретного прототипу, це збірний образ, але схожих на 
нього хлопчиків і дівчаток на Сході України було дуже багато ще з 
2014 року, а тепер і по всій Україні та за кордоном. Тож у Фонду 
нині чимало роботи, і він потребує підтримки.                               


Оля Русіна, авторка книжки
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Украинские дети рассказывают уникальные 
истории о своем пути в условиях войны.



Хроніки дітей війни: історія Макса.



АЛЛО розфарбує життя: компанія виділила 5 млн 
грн на психологічну допомогу дітям.



Бігала сходами та кидала камені. Як юна 
спортсменка з Торецька тренується під час війни 
РФ проти України. 


Хроніки дітей війни.



Це голоси дітей війни, які має почути кожен. 
Дивіться відеоісторії маленьких переселенців зі 
Сходу. 


Знову до школи: як подолати старі проблеми в 
нових умовах.



«Герой «Абрикосів» Устим — якраз один із таких 
дітей, що їм допомагає Фонд «Голоси дітей», — Оля 
Русіна.



Поради психологів для батьків. «Якщо дитина 
здатна любити, вона здатна й горювати» — як 
допомогти дитині пережити втрати, спричинені 
війною.



Як малювання та казки зцілюють травму війни?  
Рішення від кризових психологів.

Медіа про нас
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https://www.dsnews.ua/society/ukrainskie-deti-rasskazyvayut-unikalnye-istorii-o-svoem-puti-v-
https://www.prostir.ua/?news=hroniky-ditej-vijny-istoriya-maksa
https://zaxid.net/allo_rozfarbuye_zhittya_kompaniya_vidilila_5_milyoniv_griven_na_psihologichnu_
https://zaxid.net/allo_rozfarbuye_zhittya_kompaniya_vidilila_5_milyoniv_griven_na_psihologichnu_
https://freeradio.com.ua/bihala-skhodamy-ta-kydala-kameni-iak-iuna-sportsmenka-z-toretska-
https://gurt.org.ua/news/informator/81081/
https://svoi.city/articles/236613/hroniki-ditej-vijni
https://mind.ua/openmind/20246382-znovu-do-shkoli-yak-podolati-stari-problemi-v-novih-umovah
https://starylev.com.ua/news/geroy-abrykosiv-ustym-yakraz-odyn-iz-takyx-ditey-sho-yim-
https://life.nv.ua/ukr/kids/yak-dopomogti-ditini-perezhiti-vtrati-sprichineni-viynoyu-shcho-radyat-
https://rubryka.com/article/painting-and-fairytales-during-war/
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