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Негайна гуманітарна допомога

ЦЬОГО МІСЯЦЯ МИ:

Надали натуральну допомогу 56 сім’ям із Харківської, Донецької, 
Миколаївської, Херсонської, Луганської областей. Допомогли також 
чотирьом будинкам сімейного типу після переміщення облаштуватися 
на новому місці. Відправили їм побутову техніку (пральні машинки, 
пилососи, обігрівачі, мультиварки, праски, електрочайники), ковдри, 
подушки, пледи, розкладачки з матрацами, набори каструль, дитяче 
харчування, памперси та іграшки. Мамі, яка втратила дитину під час 
евакуації, допомогли з покупкою антидепресантів.

Видали 31 дитині планшети, забезпечивши їм можливість навчатися 
онлайн.

Підтримали 12 хлопців-сиріт ВПО, які сьогодні навчаються у львів-
ському училищі. Сформували та відправили для них 12 продуктових 
наборів. 

Забезпечили дітям можливість навчатися, встановивши нові вікна в 
класах та житлових приміщеннях Кременчуцької виховної колонії, яка 
була пошкоджена внаслідок обстрілів у середині жовтня. 



Скоординували евакуацію та переїзд 10 сімей, ще 10 сім’ям допомогли 
знайти житло. Деяким родинам тимчасово його оплачуємо.

У межах гуманітарної програми Фонду проконсультували 975 людей. 
Це і дзвінки, і чати у вайбері й телеграмі, де люди отримують інформацію 
щодо гуманітарної допомоги, житла, навчання, соціальних виплат, ева-
куації тощо.

Долучилися до Єдиного координаційного гуманітарного центру міста 
Харкова.

Уклали Меморандум про співпрацю з Харківським національним 
університетом імені В. Н. Каразіна щодо облаштування двох локацій 
для психологічних занять та психосоціальної підтримки дітей на тери-
торії гуртожитків вишу. 
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Загалом на гуманітарну
допомогу було витрачено 

1 182 000 грн. 

Це 11-річна Вероніка з Краматорська. 
Після сильних вибухів у місті дівчинка 
разом із мамою та братиком були 
змушені переїхати на Захід України, у 
санаторій «Джерело». Завдяки підтримці 
наших благодійників ми відремонтували 
житлові кімнати для 50 внутрішньо 
переміщених осіб, забезпечили їх 
меблями та постільною білизною.
Більше про нове життя Вероніки можна 
подивитися тут.https://www.youtub

e.com/watch?v=gG3
MdTn_3Z8

МИ ВДЯЧНІ ЗА ВАШУ ТУРБОТУ ПРО СІМ’Ї З ДІТЬМИ,
ЯКІ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ОПИНИЛИСЯ В СКРУТНОМУ СТАНОВИЩІ.

ТІЛЬКИ РАЗОМ ІЗ ВАМИ НАМ ВДАЄТЬСЯ ДОПОМАГАТИ ТАКІЙ
ВЕЛИКІЙ КІЛЬКОСТІ ЛЮДЕЙ!

https://www.youtube.com/watch?v=gG3MdTn_3Z8


Психологічна підтримка

Почали надавати психологічну допомогу в Києві. Наші осередки про-
довжують роботу у Львові, Чернівцях, Трускавці, Івано-Франківську та 
Береговому. Провели 156 індивідуальних і 120 групових психологічних 
занять із дітьми, а також 118 занять із психосоціальної підтримки (арт-
терапія, казкотерапія, ритмотерапія, кіноклуби, квести тощо). Ми підтри-
муємо й дорослих: надали батькам 111 індивідуальних консультацій і 
провели 72 групові зустрічі. Ще 29 зустрічей відбулося у форматі діти та 
дорослі. 

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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Ми практикуємо в осередках програму «Діти та війна». На 
групових заняттях діти та дорослі розбирають різні реакції 
організму на стрес, вчаться справлятися з ними за допомогою 
тілесних вправ, через роботу зі спогадами, думками та емоціями. 
Ми розповідаємо, як говорити з дітьми на тему війни та смерті, 
як підтримувати їх і вчити допомагати собі. Після занять дорослі 
починають краще розуміти свої реакції та реакції дітей. 
Програма передбачає вісім зустрічей та роботу зі спогадами, 
снами, тілесними реакціями, думками, униканням і 
неприємними нагадуваннями. Опрацювання досвіду допомагає 
повернути контроль над своїми спогадами та реакціями.

ЦЬОГО МІСЯЦЯ МИ:



Пережили надважке 10 жовтня, коли по Україні було випущено понад 80 
ракет, внаслідок чого постраждало і загинуло більш як 100 осіб. Наступні 
кілька днів також були непростими. Ми поширили рекомендації для 
батьків щодо того, як допомогти дитині впоратися зі стресом і як 
зберегти фізичне та ментальне здоров'я дитини під час війни. 

Активно надавали психологічну підтримку онлайн. З 09:00 до 20:00 
наша команда з 13 психологів допомагала родинам подолати страх, 
заспокоїти та відволікти дітей. Загалом за місяць до нас звернулося 97 
людей по першу консультаційну допомогу. Також була проведена 241 
індивідуальна психологічна сесія з дітьми та батьками.

Навчилися допомагати одне одному в команді. 15 жовтня 31 працівник 
Фонду відвідав семінар від психотерапевтів Олега Новака й Олександра 
Столярчука на тему стабілізації емоцій та переживань у критичних 
ситуаціях небезпеки. 21 та 28 жовтня команда «Голосів» також пройшла 
тренінг «Як допомогти собі та тим, хто поруч». Тренером виступила 
Ольга Федорець, психолог-психотерапевт, експерт НаУКМА1. 

Організували програмну групу «Безпечний простір». Починаючи з 25 
жовтня впродовж 14 тижнів психологи з України опановуватимуть 
корекційно-розвиткову програму формування стійкості до стресу в 
дітей дошкільного віку та школярів і проходитимуть супервізії під 
супроводом практичного психолога Євгенії Дем’янової2. 28 жовтня 
відбулося заняття для 12 психологів наших осередків. Дитячий 
психіатр і психотерапевт Наталія Масяк розповіла, як навчати педагогів 
працювати з дітьми в умовах війни3.

Допомагали населенню долати травми війни на деокупованих 
територіях України. На сьогодні в нас діє три мобільні бригади у 
Київській (Іванківська ОТГ) та Миколаївській областях (Миколаїв і 
Южноукраїнськ). Загалом було проведено 41 індивідуальну й 19 
групових сесій із 72 дітьми та 63 дорослими, які потребували 
психологічної допомоги через війну. Більше про роботу мобільних 
бригад Фонду можна дізнатися за посиланням. 

https://www.facebook.com/100431481918662/posts/pfbid0RXPho8teVhpCpQPE1qnXUPRg1ozGbMcMe3cexF1ALWZ4D3wZaXa97Q6guAxMFoFpl/

https://www.youtube.com/
watch?v=LK4Uj2Hi-zU

https://www.youtube.com/w
atch?v=LK4Uj2Hi-zU

https://www.facebook.com/1004314819
18662/posts/pfbid0RXPho8teVhpCpQP
E1qnXUPRg1ozGbMcMe3cexF1ALWZ4

D3wZaXa97Q6guAxMFoFpl/

https://www.facebook.com/100431481918662/posts/pfbid0zhtjaYq8DsWNSYMss97vqB61ATAsH1dDURsFt84u43uGZAVM8A7yFuMvchn4wpNbl/ 
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Психологічна підтримка

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

977 000 грн.
1 За фінансової підтримки GFC.
2 За фінансової підтримки GFC у партнерстві з НаУКМА.
3 За фінансової підтримки GFC.

ДЯКУЄМО ЗА ТЕ, ЩО 
ПІДТРИМУЄТЕ НАС 

У НАДВАЖКІ ЧАСИ! МИ 
ПРАГНЕМО,

ЩОБ ДІТИ, ПОПРИ ВСЕ, 
МАЛИ ЩАСЛИВЕ

ДИТИНСТВО!

Загалом на психологічну підтримку 
цього місяця було витрачено

https://www.youtube.com/watch?v=LK4Uj2Hi-zU


Психоемоційне розвантаження
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Цього місяця спільно з Центром сімейного дозвілля «Мавка 
лісова» ми організували один із наших найпопулярніших 
дитячих таборів «АртЛего «Голоси Карпат». 20 дітей відвідали 
Східницю Львівської області: милувалися горами, ходили в 
походи, їздили на екскурсії, малювали й просто чудово 
проводили час.

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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Організували п’ять осінніх екскурсій з походами та пікніками 
в горах, відвідуванням замків, дегустаціями мінеральних вод 
тощо в Береговому, Виноградові, Доробратові, Четфалві та 
інших населених пунктах Західної України. 106 дітей і 86 
батьків змінили обстановку, відволіклися, познайомилися з 
іншими сім’ями й провели цілий день разом. 

ДЯКУЄМО НАШИМ БЛАГОДІЙНИКАМ ЗА КОЖНУ 
ЩАСЛИВУ ДИТИНУ,

ЗА КОЖНУ УСМІШКУ, ЯКУ МИ БАЧИМО, КОЛИ 
ОРГАНІЗОВУЄМО ДОЗВІЛЛЯ

ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ВІЙНИ ДІТЕЙ



Реабілітаційна допомога
БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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Ми й надалі підтримуємо сім’ї, де є діти з інвалідністю. Головна 
допомога для них — забезпечити реабілітацію, яка значно підвищить 
якість життя та сприятиме нормальному розвитку дитини. Цього 
місяця ще одинадцять дітей пройшло двотижневий курс 
реабілітації в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна, з них 
дев’ятеро переселенців. Загалом від початку війни допомогу Фонду 
отримало 166 дітей із різними видами ДЦП і розладами аутистичного 
спектра в кількох реабілітаційних закладах Львівської області. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ 98% БАТЬКІВ ЗАДОВОЛЕНІ УМОВАМИ 
ТА ЗМІСТОМ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ СВОЇХ ДІТЕЙ; 99% ВКАЗАЛИ, ЩО ЇХНІ 
ОЧІКУВАННЯ ЩОДО РЕАБІЛІТАЦІЇ РАДШЕ ВИПРАВДАЛИСЯ АБО 
ЦІЛКОВИТО ВИПРАВДАЛИСЯ; 85% ВІДЗНАЧИЛИ ПОКРАЩЕННЯ 
ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ, 72% — ПСИХІЧНОГО. КОЖНА 
ДРУГА СІМ’Я ПОМІТИЛА ПОКРАЩЕННЯ АБО ВІДНОВЛЕННЯ НАВИЧОК 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ ДИТИНИ. 

МИ РАДІЄМО КОЖНОМУ УСПІХУ НАШИХ ПІДОПІЧНИХ, 
КОЖНОМУ НОВОМУ КРОКУ НА ШЛЯХУ ДО 

ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ. 
ДЯКУЄМО ВСІМ БЛАГОДІЙНИКАМ ЗА ПІДТРИМКУ!

На реабілітацію цього 
місяця було витрачено 230 000 грн 
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Однією з головних подій цього місяця стала українська прем’єра 
фільму «Будинок зі скалок» 4 жовтня в Києві. Цей фільм особливий 
для «Голосів», адже розповідає історії наших підопічних із притулку. 
Їхній будинок розлетівся на мільйони частинок. І в цьому притулку 
зібралися скалки — історії життів, душ і сердець. Тепер вони створюють 
теплий простір разом.

Адвокація прав дитини
БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

МИ ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ДОЛУЧИВСЯ ДО 
СТВОРЕННЯ ФІЛЬМУ, ВСІМ, КОМУ НЕБАЙДУЖА 

ДОЛЯ ДІТЕЙ, ЯКІ НАСПРАВДІ ПЕРЕЖИВАЮТЬ ДВІ 
ВІЙНИ: ЗОВНІШНЮ, ДЕ РОСІЯ НАПАЛА НА 

УКРАЇНУ, І ВНУТРІШНЮ, У СВОЇЙ СІМ’Ї. ДЛЯ НАС 
ДІЙСНО ВАЖЛИВО ПОСТІЙНО ПОРУШУВАТИ 
ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ І ПІДТРИМКИ 
СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ, АДЖЕ ЖОДЕН 
ПРИТУЛОК, ЖОДЕН ІНТЕРНАТ НЕ МОЖЕ ДАТИ 

ДИТИНІ ДИТИНСТВО, ПО-СПРАВЖНЬОМУ 
НАПОВНЕНЕ ТУРБОТОЮ ТА ЛЮБОВ’Ю. 



https://voices.org.ua/zvity/
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Загалом на адвокацію
цього місяця було витрачено 

404 000 грн 

Вийшов восьмий ситуативний звіт «Діти і війна», який ми готуємо в 
партнерстві з ГО «Харківський інститут соціальних досліджень». Ми 
описали чергові воєнні злочини проти дітей на окупованих територіях і 
територіях, де ведуться активні бойові дії, їхні проблеми та потреби при 
переміщенні. З усіма ситуативними звітами Фонду можна ознайомитися 
на нашому сайті за посиланням. 

Результатами наших оглядів ми також ділимося на міжнародних та 
українських правозахисних конференціях і зустрічах. 3 жовтня у 
Варшаві коаліція «Права дитини в Україні» та коаліція «Українська 
правозахисна мережа» за підтримки АДЦ «Меморіал» у межах заходу, 
організованого Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, 
провели сайд-івент «Діти України перед обличчям війни, міграції, 
розлуки». Соціолог Фонду Світлана Щербань розповіла про труднощі 
евакуації сімей із дітьми з окупованих територій та територій, де 
ведуться активні бойові дії. 
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Наші плани на майбутнє

Надавати індивідуальну гуманітарну підтримку сім’ям, 
допомагати їм підготуватися до холодної пори року: 
забезпечити обігрівачами, ковдрами, дровами тощо.

Допомагати з облаштуванням тимчасових місць проживан-
ня переселенців. 

Створити осередки Фонду в Харкові та Харківській області, 
надавати психологічну підтримку дітям і батькам на Сході 
України. 

Взаємодіяти із соціальними службами у справах дітей, 
працівники яких сьогодні мають неабияке навантаження й 
потребують психосоціальної підтримки та розвитку навичок 
роботи із сім’ями, що постраждали від війни. 

Збільшувати психологічну підтримку онлайн, надаючи 
допомогу всім українським дітям і батькам, які її потребують, 
як на території України, так і за кордоном. 

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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Нас підтримують
БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Цього місяця ми з радістю хвалимося підтримкою з боку міжнародного 
освітнього онлайн-видавництва Twinkl, яке створює цифрові навчальні 
матеріали для широкої аудиторії по всьому світу. 

Ще в травні, у Міжнародний день спільного життя у світі, ми запустили в 
партнерстві з Twinkl шкільний проєкт «Жити разом у мирі», що триватиме 
до кінця нинішнього навчального року. Ініціатива передбачає створення 
послань підтримки для українських дітей від школярів з усіх куточків світу: 
Франції, Греції, Аргентини, Венесуели, Гондурасу, Мексики, Індонезії, 
Філіппін та інших країн.  

Ми знаємо, що добре слово лікує душевні рани. Тому ділимося посланнями 
Twinkl від дітей з усього світу. Переглянути їх можна українською, німецькою, 
французькою, польською та англійською мовами на сайті Twinkle. Ініціатива 
покликана надихати школярів і вчителів з усіх куточків світу створювати 
власні «послання надії» та ділитися ними з українськими дітьми.

Ми шлемо вам, дітям, які постраждали від війни, 
це послання підтримки з Аргентини. Все буде 
добре. Великодушні люди з усіх країн роблять 
усе можливе, щоб допомогти вам рухатися 
вперед!

Учні старших класів з Аргентини

https://www.twinkl.com/resource/ziti-razom-u-mir-resourc
e-pack-t-1663073192?utm_source=partnership+news&utm
_medium=social&utm_campaign=MessagesOfHopeVoC

https://www.twinkl.com/resource/ziti-razom-u-mir-resource-pack-t-1663073192?utm_source=partnership+news&amp;utm_medium=social&amp;utm_campaign=MessagesOfHopeVoC
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Також у партнерстві з Twinkl ми створюємо добірку освітніх ресурсів з арт-
терапії для підтримки психічного здоров’я дітей. Усі ресурси будуть схва-
лені українськими психологами, що спеціалізуються на дитячих травмах. 
Фонд «Голоси дітей» забезпечить переклад матеріалів українською, а Twinkl 
надасть безплатний доступ до ресурсів на своїй освітній платформі.

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

ДЯКУЄМО TWINKL ЗА ТЕ, ЩО ЩЕ БІЛЬШЕ 
ВЧИТЕЛІВ, УЧНІВ І БАТЬКІВ З УСІХ КУТОЧКІВ 

СВІТУ ДІЗНАЄТЬСЯ ПРО ФОНД «ГОЛОСИ 
ДІТЕЙ» І ЗМОЖЕ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ДОПОМОГИ 

ДІТЯМ ВІЙНИ З УКРАЇНИ. ДЯКУЄМО ВСІМ 
НАШИМ ДОНОРАМ І ПАРТНЕРАМ! 



Медіа про нас
БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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Найцікавіші матеріали про нас
цього місяця: 

У дітей з притулку дві війни. Документаліст 
фільму «Будинок зі скалок» розповів про 
зйомки біля лінії фронту.

Які заходи проводить Благодійний фонд
«Голоси дітей» у Львові для психологічного 
розвантаження дітей-переселенців?

Луганчанка, яка в Івано-Франківську
допомагає постраждалим від війни дітям.

Як зберегти фізичне та ментальне здоров'я 
дитини під час війни: досвід провідних 
психологів.

Екстрено та безкоштовно: як отримати 
психологічну допомогу.

https://life.pravda.com.ua/culture/2022/10/4/250688/ 

https://acmc.ua/yaki-zahody-provodyt-blagodijnyj-fond-golosy-ditej-u-lvovi-dlya-psyhologichnogo-ro
zvantazhennya-ditej-pereselencziv/  

https://www.vezha.org/luganchanka-yaka-v-ivano-frankivsku-dopomag
aye-postrazhdalym-vid-vijny-dityam/

https://rubryka.com/article/child-health-during-war/

https://gluzd.org.ua/articles/ekstrenno-ta-bezkoshtovno-iak-otry
maty-psykholohichnu-dopomohu/ 

https://gluzd.org.ua/articles/ekstrenno-ta-bezkoshto
vno-iak-otrymaty-psykholohichnu-dopomohu/ 

https://rubryka.com/article/chil
d-health-during-war/




