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Негайна гуманітарна допомога

ЦЬОГО МІСЯЦЯ МИ:

відповіли на 895 запитів від людей щодо різних питань — евакуації, 
оформлення документів, отримання допомоги, розміщення ВПО тощо;

скоординували евакуацію, переїзд і розміщення для 20 сімей з 55 
дітьми; 

78 сімей зі 113 дітьми з Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївсь-
кої, Харківської, Запорізької та Київської областей отримали від нас 
натуральну допомогу. Це були дуже різні ситуації переїздів, втрат і 
потреб. Багато кому відправили обігрівачі, пледи й ковдри, щоб 
зігрітися взимку без опалення. Блендери, електрочайники та набори 
посуду надсилали сім’ям, будинки яких було зруйновано або пошкод-
жено внаслідок війни. Мікрохвильовку відправили для мами з дитиною 
з рідкісним діагнозом захворювання. Таких історій багато, і кожній 
родині ми допомогли найпотрібнішими побутовими товарами й 
речами. А ще ми видавали набори для малювання й солодощі, щоб 
порадувати дітей не тільки практичною, а й цікавою для них допомогою. 
Найменшим відправляли памперси, дитячі каші й суміші. 

22 дитини також покращили свої можливості для навчання, отримавши 
від нас планшети;

ще 22 дітям роздали зубну пасту і зубні щітки від партнерів «Голосів 
дітей»;

одній мамі надали матеріальну підтримку на оплату харчування, поки 
її дитина з інвалідністю проходила реабілітаційний курс від фонду. 
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Загалом на гуманітарну
допомогу було витрачено

1 965 000 грн. 

Це Олена з дітьми, які були вимушені 
проживати в окупації понад пів року. На 
початку вересня селище в Харківській 
області звільнили, проте наступного дня 
їхній будинок було зруйновано 
російською ракетою. Довелося їхати до 
Харкова. Наш фонд завдяки підтримці 
багатьох небайдужих людей зміг 
допомогти сім’ї  облаштуватися на 
новому місці, передавши їм побутову 
техніку, набір каструль, постільну білизну 
та ковдри. А діти, отримавши новий 
планшет, тепер можуть навчатися 
онлайн. 

ДЯКУЄМО КОЖНОМУ НАШОМУ СУПЕРГЕРОЮ ПІДТРИМКИ! 
ЗАВДЯКИ ВАМ СІМ’Ї, 

ЯКІ ВИМУШЕНІ БУЛИ ТІКАТИ ВІД ВІЙНИ, ПОЧУВАЮТЬ 
СЕБЕ БІЛЬШ КОМФОРТНО І ЗАТИШНО! 
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Психологічна підтримка

Створили нові групи психологічної підтримки в 
Кривому Розі, Харкові та в смт Високий Харківсь-
кої області. Наші осередки продовжують роботу у 
Львові, Чернівцях, Трускавці, Івано-Франківську, 
Береговому та Києві. Провели 175 індивідуаль-
них психологічних занять з дітьми і 224 
групових, а також 123 заняття із психосоціальної 
підтримки (арттерапія, казкотерапія, ритмотера-
пія, кіноклуби, квести тощо). Також надали 
підтримку батькам: 186 індивідуальних консуль-
тацій і 81 групова зустріч. Ще 6 зустрічей 
відбулися в змішаному форматі — діти та дорослі. 
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Одна з найдієвіших програм роботи з дітьми у «Голосах дітей» є 
«Безпечний простір». Це програма з формування стійкості до 
стресу, яка вчить дітей навичкам самостійного психоемоційного 
відновлення після пережитих психотравмувальних подій. Діти 
вчаться адаптуватися до нових соціальних умов, вирішувати 
проблемні ситуації та розв'язувати конфлікти, заводити друзів, а 
також удосконалюють свої комунікативні навички. Разом з 
дорослими та психологами створюють власний безпечний 
простір прийняття, довіри, взаєморозуміння і підтримки.

ЦЬОГО МІСЯЦЯ МИ:

https://www.facebook.com/100431481918662/posts/pfbid0RXPho8teVhpCpQPE1qnXUPRg1ozGbMcMe3cexF1ALWZ4D3wZaXa97Q6guAxMFoFpl/
https://www.facebook.com/1004314819
18662/posts/pfbid0RXPho8teVhpCpQP
E1qnXUPRg1ozGbMcMe3cexF1ALWZ4

D3wZaXa97Q6guAxMFoFpl/
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9-річний Максим був змушений виїхати з рідного Миколаєва на 
Захід України, де почав відвідувати наш Івано-Франківський 
осередок. У дитини після пережитих обстрілів був підвищений 
рівень тривожності. Відсутність близьких і знайомих теж далася 
взнаки. Наші психологи допомогли Максиму адаптуватися і 
повірити у власні сили. На програмі «Безпечний простір» 
хлопець зміг подолати прояви стресу, а також знайшов 
справжніх друзів, з якими спілкується і за межами осередку. 

Психологічна підтримка
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На деокупованих територіях і територіях, які найбільше постраждали від 
війни, розширилася робота наших мобільних бригад. Дві групи психо-
логів тепер працюють у Київській області, ще дві — на Миколаївщині. 
Цього місяця вони провели 105 індивідуальних консультацій для 87 
батьків і дітей, а також 227 групових психологічних занять для 113 осіб.

В умовах постійних обстрілів і вимкнень світла ми продовжили надавати 
психологічну допомогу онлайн. Кожен день з 09.00 до 20.00 наші психо-
логи допомагали батькам і дітям впоратися зі стресом, побутовими 
конфліктами та радили, чим зайняти дітей у час, коли вдома немає ані 
світла, ані опалення, ані води. Загалом ми отримали 140 дзвінків і запитів. 
Із 75 батьками й дітьми провели понад 160 терапевтичних сесій 
онлайн.

Провели два виїзди для  працівників соціальних служб у справах дітей 
з Київської, Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської, Чернігівської, 
Закарпатської, Волинської, Сумської, Полтавської областей. Три дні 
учасники ресурсного тренінгу мали можливість дізнатися й апробувати 
техніки емоційного та професійного вигорання у Східниці Львівської 
області. Уже декілька років поспіль надаючи психологічну й соціальну 
підтримку сім'ям, ми, як ніхто, розуміємо, наскільки важливо відновлюва-
тися.

Займалися психологічною просвітою. Описали 3 стадії стресу, як вони 
проявляються і до чого призводять.

https://www.facebook.com/10043
1481918662/posts/pfbid0ZX7wotk
x1am3HNz32Gf5tKETDCn1YD7RL
cPD91eKjY1WufFHS8UGXE4kBW

geuGfml/
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ДЯКУЄМО, ЩО РАЗОМ ДОПОМАГАЄМО
ДІТЯМ ВІДНАЙТИ ВЛАСНІ РЕСУРСИ І МАТИ

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО ПОПРИ ВІЙНУ! ДЯКУЄМО,
ЩО МОЖЕМО РОЗШИРЮВАТИ ПСИХОЛОГІЧНУ 

ДОПОМОГУ НА ТИХ ТЕРИТОРІЯХ,
ДЕ ЦЬОГО НАЙБІЛЬШЕ ПОТРЕБУЮТЬ!

Загалом на психологічну підтримку
цього місяця було витрачено

2 668 000 грн 

Удосконалювали якість психологічних послуг як усередині фонду, так і за 
його межами. 22 наших психологи пройшли навчання в інтервізійних 
групах (стандарт ANSA) від польського кризового психолога, військового 
психолога, психотерапевта, травмотерапевта, супервізора Себастьяна 
Хмілінського. Ще 13 психологів з інших організацій і психологічних 
центрів розпочали навчання з корекційно-розвиткової програми 
формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку й школярів 
«Безпечний простір». Тренеркою була психологиня «Голосів дітей», 
супервізорка Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА Людмила 
Романенко1. 

Усе, що я отримала для себе в цей складний час, важко 
оцінити словами. Це стан душі, у якому ти розумієш, що 
не залишилася одна в цій ситуації, про тебе дбають і ти 
потрібна. Діти — наше теперішнє і майбутнє. Я знову 
відчула вогонь усередині, щоб робити все можливе і 
неможливе для їхнього захисту, підтримки й безпеки.

 Олена Зінченко, начальник управління у справах дітей 
Чернігівської міської ради.

1 За фінансової підтримки GFC. 

Ми були на Синевирі, дуже сподобалося! Ми з сином давно 
хотіли там побувати. Була дуже цікава екскурсія. Щиро дякую, 
що в такий важкий момент ви нашим дітям даєте забути, що 
відбувається в Україні. 

Маріанна, мама Богдана

Психоемоційне розвантаження
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Цього місяця ми провели дві останні осінні екскурсії на Заході 
України2.
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55 внутрішньо переміщених дітей разом з батьками відвідали 
безліч цікавих місць: Закарпатський обласний краєзнавчий 
музей ім. Т. Легоцького, зоомузей хижих птахів, Ботанічний сад, 
озеро Синевир, центр бурих ведмедів і декілька мальовничих 
перевалів (Воловецький, Синевирський, Келечин).

МИ ВДЯЧНІ УСІМ, ХТО 
ДОПОМАГАЄ 

РОЗМАЛЬОВУВАТИ 
ПОВСЯКДЕННЯ 

УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ 
КОЛЬОРОВИМИ 

ФАРБАМИ ТА 
ПРИНОСИТИ РАДІСТЬ 

У ЇХНЄ ЖИТТЯ. 

Усього на психоемоційне
розвантаження було витрачено

68 000 грн 
2 У рамках проєкту Act Now Children's Fund «Психологічна допомога дітям та їхнім батькам, 
постраждалим від війни в Берегові Закарпатської області».

https://www.facebook.com/Act-Now-Childrens-Fund-200482916821972/?__cft__%5b0%5d=
AZW5sG6-dPuGmqmzaOmt75znCu8uhkoJ4QswBujIOqH_aTg8RcEdBOZPTcOTcgulQ0Xc
Ok_cYQ548LiaA0pH-pmIhz6EBk6yn_ECJm2bnZKKsAPGb3qZuQXd0ZPIiQyjAKD95WG7G
EULAjSA07sy7gh3JuxN8q1Vxw2sdjhey-NwyFbHDjRdkSwcp6ia8uGFqI4&__tn__=kK-R
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Психоемоційне розвантаження
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БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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Реабілітаційна допомога
БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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Надавати підтримку найбільш вразливим сім’ям під час війни — одне 
з головних завдань фонду на сьогодні. Діти з інвалідністю потребують 
додаткової уваги й реабілітаційних заходів, а батьки — психологічної 
підтримки і порад, як найкраще організувати життя та виховання 
своїх дітей. Цього місяця ще 15 дітей пройшли двотижневий курс ре-
абілітації в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна. 

Також продовжуємо надавати допомогу дітям з розладами аутичного 
спектра з сімей, які найбільше постраждали від війни — є внутрішньо 
переміщеними або де батьки воюють у ЗСУ, були вбиті чи поранені на 
війні. Комплексну допомогу надавали в чотирьох корекційних цен-
трах Львова (ГО «АВІ-ІНКЛЮЗИВНИЙ ЦЕНТР», ГО «Центр розвитку і 
соціалізації «Старт», Центр логопедії та психології «Задзеркалля», 
Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр). Діти 
відвідували різні види занять: сенсомоторну корекцію, лікувальний 
реабілітаційний масаж, поведінкову терапію АВА, заняття з дефекто-
логом, психологічну терапію, діагностику РЕР–3, логопедичні заняття 
тощо.3 Усього 54 дитини отримали реабілітаційну допомогу фонду, 
з них 19 дітей — двічі. 

3 За підтримки відокремленого підрозділу Асоціації «Тріангль Женерасьон Юманітер» в Україні.
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Загалом від початку війни допомогу 
фонду отримали 235 дитини з різ-
ними видами ДЦП і розладами аути-
стичного спектра в кількох реабіліта-
ційних закладах Львівської області. 
Більше про реабілітаційну допомогу 
фонду можна дізнатися тут.

Для батьків дітей з особливими 
освітніми потребами ми також запо-
чаткували проведення групових 
зустрічей з психологами. На таких 
заняттях батьки діляться своїми про-
блемами, обговорюють, чого потре-
бують найбільше, і обмінюються 
досвідом виховання дітей.4

РАДІ БУТИ ПОРУЧ ТА ДОПОМАГАТИ СІМ’ЯМ І ДІТЯМ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ ЦЬОГО НАЙБІЛЬШЕ! ДЯКУЄМО 

КОЖНОМУ, ХТО ПІДТРИМУЄ НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ
І НАШІ ІНІЦІАТИВИ!

На реабілітацію цього місяця
було витрачено понад 

1 099 000 грн 

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

https://fb.wa
tch/hgobeV
2BhX/

4 За підтримки  відокремленого підрозділу Асоціації «Тріангль Женерасьон Юманітер»в Україні. 
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тут

https://fb.watch/hgobeV2BhX/
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Загалом на адвокацію
цього місяця було витрачено 

331 000 грн 

Адвокація прав дитини
БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

 ДЯКУЄМО, ЩО ЗАВДЯКИ ВАШІЙ ПІДТРИМЦІ 
ГОЛОСИ ДІТЕЙ СТАЮТЬ БІЛЬШ ЧУТНИМИ, А 

ПОТРЕБИ ДІТЕЙ — БІЛЬШ ВИДИМИМИ! 

«Голоси дітей» у партнерстві з Харківським інститутом соціальних 
досліджень випустили дев’ятий ситуативний звіт «Діти і війна». Ми 
продовжуємо описувати воєнні злочини проти дітей на окупованих 
територіях і територіях, де ведуться активні бойові дії, проблеми й 
потреби сімей під час переміщення Україною та за кордон. З усіма 
ситуативними звітами фонду можна ознайомитися на нашому сайті.

Окрім того, висвітлюємо в наших соціальних мережах, на ютуб-каналі й 
сайті важливі історії та події в Україні, пов’язані з дітьми. Так, цього 
місяця можна подивитися відео про потяг порятунку — як сім’ї з 
дітьми виїжджають з територій, які постійно обстрілюються, або на які 
труднощі натрапляють діти з РАС через війну, або як подолати травми 
війни в дітей і дорослих на деокупованих територіях.

А ще чудовий фільм «Будинок зі скалок», до створення якого були 
дотичні «Голоси дітей», номінували на найкращий документальний 
фільм Європейської кіноакадемії. Це найвідоміша і найпрестижніша 
нагорода для європейського кіно. «Це не кіно, а життя», — як влучно 
підмітили глядачі фільму. Стрічка висвітлює невигадані історії дітей зі 
складних родин, які потрапили до притулку поруч з війною. Цей фільм 
про дітей нашого фонду, тому дуже особливий для нас.

https://voices.org.ua/zvity/

https://www.youtube.com/watc
h?v=lkrJUxZYKao

https://www.youtube.co
m/watch?v=oX2rBvY672I

https://www.youtube.com/watch?v=JQOc7ZZxojU

https://www.youtub
e.com/watch?v=JQO

c7ZZxojU
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Наші плани на майбутнє

допомогти пережити зиму переміщеним сім’ям і сім’ям, які 
повертаються на деокуповані території — надіслати ковдри, 
обігрівачі, іншу побутову техніку й товари для облаштування 
житла;

підтримати дітей і батьків за кордоном, надавши їм психоло-
гічну і психосоціальну підтримку онлайн; 

посприяти відновленню й посиленню ресурсу в сімей, які 
мають дітей з особливими освітніми потребами;

оцінити потреби сімей з дітьми на нових для нас локаціях — 
у Чернігівській, Запорізькій і Дніпропетровській областях;

влаштувати скромні передноворічні свята для дітей.

ДЯКУЄМО НАШИМ ДРУЗЯМ, УСІМ ТИМ, ХТО 
НАМ ДОПОМАГАЄ, ЗА ТЕ, ЩО МОЖЕМО 

ПЛАНУВАТИ Й ВСЕБІЧНО ПІДТРИМУВАТИ 
УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ І БАТЬКІВ. ТІЛЬКИ 

РАЗОМ МИ — СИЛА!

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

https://voices.org.ua/zvity/

https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/ https://www.youtube.com/watch?v=-
JQOc7ZZxojUhttps://www.you

https://voices.org.ua/zvity/
https://www.youtube.com/watch?v=lkrJUxZYKao
https://www.youtube.com/watch?v=oX2rBvY672I
https://www.youtube.com/watch?v=JQOc7ZZxojU
https://www.youtube.com/watch?v=JQOc7ZZxojU
https://www.youtube.com/watch?v=JQOc7ZZxojU
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Нас підтримують
БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Листопад нам запам’ятався неймовірною під-
тримкою! Влітку латвійська компанія Food 
Union створила морозиво «Слава Україні» в 
кольорах державного українського прапора, 
висловивши свою солідарність з українською 
боротьбою за свободу. Яка на смак свобода, 
спитаєте ви? Смак бузини й волошки в блакит-
ному кольорі морозива і ніжність шафрану — у 
жовтому. 

Виробники засипали нас своєю підтримкою, 
передавши 1€ з кожного проданого морозива 
в наш фонд. Таким способом компанії вдалося 

ДЯКУЄМО FOOD UNION І ВСІМ ТИМ, ХТО 
ДОПОМАГАЄ НАМ, ЗА ПІДТРИМКУ, ЗА 

СПІВПРАЦЮ І ЗА РОЗУМІННЯ ВАЖЛИВОСТІ 
ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДІТЬМИ

ПІД ЧАС ВІЙНИ!

«Тисячі дітей і батьків в Україні потребують негайної допомоги — 
як психологічної, так і гуманітарної. Наші психологи щодня 
працюють з евакуйованими й розлученими з батьками дітьми, 
дітьми з тривогами, панічними атаками, страхами тощо. Донати 
небайдужих людей допомагають нам швидко реагувати на 
потреби. На зібрані кошти ми розширимо свою присутність на 
Півдні країни, де багато деокупованих територій — запустимо 
мобільну бригаду психологів для кризового консультування й 
підтримаємо сім'ї базовою гуманітарною допомогою».

Олена Розвадовська,
голова правління фонду 

зібрати й передати нашим підопічним 15 тисяч євро. Морозиво також безо-
платно могли отримати громадяни України в точках продажу в Ризі та 
Юрмалі. 
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Медіа про нас
БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Найцікавіші матеріали про нас
цього місяця: 

Як пережити досвід війни. Психологи 
розмірковують про 10 ситуацій, з якими зараз 
найчастіше звертаються мами з дітьми.

Уповноважений ознайомився зі звітом 
правозахисників «Діти і війна в Україні» щодо 
воєнних злочинів російських військових 
стосовно українських дітей.

Допомога дітям під час війни: як отримати 
і як це працює?

Доходы от продажи мороженого «Слава Україні» 
направляются в помощь украинским детям.

«Спасибо всем, кто купил». Средства от продажи 
мороженого «Слава Україні» уйдут на помощь 
детям.

Кінострічку «Будинок зі скалок» номінували на 
найкращий документальний фільм Європейської 
кіноакадемії.

Як допомогти Україні під час війни: 
офіційні благодійні програми.

Як отримати безплатну психологічну допомогу?

https://life.nv.ua/ukr/kids/yak-dopomogti-sobi
-y-ditini-prozhivati-dosvid-viyni-poradi-psihol

ogiv-50284904.html

https://ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovaz
henij-oznajomivsya-zi-zvitom-pravozahisnikiv-diti-i-v
ijna-v-ukrayini-shchodo-voyennih-zlochiniv-rosijskih-

vijskovih-stosovno-ukrayinskih-ditej

https://rubryka.com/article/help-childre
n-during-war/

https://bnn-news.ru/dohody-ot-prodazhi-morozhenogo-slava-ukra%D1%97ni-napravlyay
utsya-v-pomoshh-ukrainskim-detyam-271613

https://rus.tvnet.lv/7652787/spasibo-vsem-kto-kupil-sredstva-ot-prodazhi-morozhenog
o-slava-ukrajini-uydut-na-pomoshch-detyam

https://armyinform.com.ua/2022/11/09/kinostrichku-budynok-zi-skalok-nominuvaly-na-najkrashhyj
-dokumentalnyj-�lm-yevropejskoyi-kinoakademiyi/

https://gluzd.org.ua/articles/iak-otrymaty-bezkoshtovnupsykholohichnu-dopo
mohu/

https://hostiq.ua/blog/ukr/stand-with-ukraine/
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Медіа про нас
БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Найцікавіші матеріали про нас
цього місяця: 

Як пережити досвід війни. Психологи 
розмірковують про 10 ситуацій, з якими зараз 
найчастіше звертаються мами з дітьми.

Уповноважений ознайомився зі звітом 
правозахисників «Діти і війна в Україні» щодо 
воєнних злочинів російських військових 
стосовно українських дітей.

Допомога дітям під час війни: як отримати 
і як це працює?

Доходы от продажи мороженого «Слава Україні» 
направляются в помощь украинским детям.

«Спасибо всем, кто купил». Средства от продажи 
мороженого «Слава Україні» уйдут на помощь 
детям.

Кінострічку «Будинок зі скалок» номінували на 
найкращий документальний фільм Європейської 
кіноакадемії.

Як допомогти Україні під час війни: 
офіційні благодійні програми.

Як отримати безплатну психологічну допомогу?

https://life.nv.ua/ukr/kids/yak-dopomogti-sobi
-y-ditini-prozhivati-dosvid-viyni-poradi-psihol

ogiv-50284904.html

https://ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovaz
henij-oznajomivsya-zi-zvitom-pravozahisnikiv-diti-i-v
ijna-v-ukrayini-shchodo-voyennih-zlochiniv-rosijskih-

vijskovih-stosovno-ukrayinskih-ditej

https://rubryka.com/article/help-childre
n-during-war/

https://bnn-news.ru/dohody-ot-prodazhi-morozhenogo-slava-ukra%D1%97ni-napravlyay
utsya-v-pomoshh-ukrainskim-detyam-271613

https://rus.tvnet.lv/7652787/spasibo-vsem-kto-kupil-sredstva-ot-prodazhi-morozhenog
o-slava-ukrajini-uydut-na-pomoshch-detyam

https://armyinform.com.ua/2022/11/09/kinostrichku-budynok-zi-skalok-nominuvaly-na-najkrashhyj
-dokumentalnyj-�lm-yevropejskoyi-kinoakademiyi/

https://gluzd.org.ua/articles/iak-otrymaty-bezkoshtovnupsykholohichnu-dopo
mohu/

https://hostiq.ua/blog/ukr/stand-with-ukraine/

10 ситуацій

ознайомився

як отримати

мороженого Слава України

мороженого Слава України

Будинок зі скалок» номінували

офіційні благодійні програми

безплатну психологічну допомогу?

https://life.nv.ua/ukr/kids/yak-dopomogti-sobi-y-ditini-prozhivati-dosvid-viyni-poradi-psihologiv-50284904.html
https://ombudsman.gov.ua/news_details/upovnovazhenij-oznajomivsya-zi-zvitom-pravozahisnikiv-diti-i-vijna-v-ukrayini-shchodo-voyennih-zlochiniv-rosijskih-vijskovih-stosovno-ukrayinskih-ditej
https://rubryka.com/article/help-children-during-war/
https://bnn-news.ru/dohody-ot-prodazhi-morozhenogo-slava-ukra%D1%97ni-napravlyayutsya-v-pomoshh-ukrainskim-detyam-271613
https://rus.tvnet.lv/7652787/spasibo-vsem-kto-kupil-sredstva-ot-prodazhi-morozhenogo-slava-ukrajini-uydut-na-pomoshch-detyam
https://armyinform.com.ua/2022/11/09/kinostrichku-budynok-zi-skalok-nominuvaly-na-najkrashhyj-dokumentalnyj-film-yevropejskoyi-kinoakademiyi/
https://hostiq.ua/blog/ukr/stand-with-ukraine/
https://gluzd.org.ua/articles/iak-otrymaty-bezkoshtovnupsykholohichnu-dopomohu/

