
локацій у Києві, Львові, Трускавці, 
Чернівцях, Івано-Франківську, 
Береговому, Кривому Розі, Харкові 
та Високому, на яких постійно 
працюють наші психологи

професіонали в 
команді

психологи

волонтерів, які 
відгукнулися 
з усіх куточків 
світу

мобільні бригади 
психологічної допомоги в 
Київській і Миколаївській 
областях

ЗВІТ

952
64

700 4

ГРУДЕНЬ 2022

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ 
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 
«ГОЛОСИ ДІТЕЙ» 

ПОНАД 6000 ДІТЕЙ І БАТЬКІВ, ЯКИМ ФОНД 
НАДАВ ДОПОМОГУ ТА ПІДТРИМКУ 



32

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ» БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

НЕГАЙНА ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

цього місяця ми:

Завдяки підтримці від компанії АЛЛО закупили і доставили 8 тонн гуманітарної 
допомоги мешканцям деокупованих громад Херсонської області. 950 гігієнічних і 950 
продуктових наборів  були роздані сім’ям, які проживають на цих територіях. 

Завдяки активності наших благодійників 313 дітей отримали персональні подарун-
ки на свята — розмальовки, олівці, ляльки, машинки, конструктори, солодощі, навуш-
ники тощо. 

Надали адресну гуманітарну допомогу 25 сім’ям з різних куточків України. 
Забезпечували батьків і дітей найпотрібнішим у зимову пору року під час регулярних 
блекаутів. Передали їм генератори, постільну білизну, ковдри, подушки, набори 
посуду, побутову техніку й продуктові набори. 

Ще 30 дітей з особливими освітніми потребами з Новопокровського інклюзивно-
ресурсного центру отримали від нас солодкі новорічні подарунки, а також 
канцтовари та матеріали для творчості. 

Для 1250 дітей приготували новорічні подарунки на осередках і в місцях роботи 
мобільних бригад. Діти отримали солодощі, світловідбивальні браслети та дерев’яні 
літачки, які можна розмалювати на власний смак. 
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Для шести сімей скоординували евакуацію та пошук прихистку після перемі-
щення з територій, де відбуваються активні бойові дії.

Прийняли більше 200 запитів на гуманітарну лінію допомоги та проконсульту-
вали з різних питань — від евакуації до отримання соціальних виплат. 

Завершили ремонт і закупили меблі в кімнату психічного здоров’я на території 
гуртожитку ХНУ ім. Каразіна в Харкові, де наразі проживають внутрішньо переміщені 
сім’ї. У цій кімнаті проходять заняття з нашими психологами, а також її можуть 
використовувати за потреби як ВПО, так і інші громадські організації та фонди, які 
надають психологічну допомогу населенню.

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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Це Ростислава з дітьми. До 
повномасштабної війни сім’я жила 
в Торецьку на Донеччині. Але після 
регулярних прильотів і проблем зі 
здоров’ям доньки вони були вимушені 
переїхати до Дніпра. Фонд допоміг мамі 
з дітьми облаштуватися на новому місці, 
надавши предмети першої потреби — 
побутову техніку, набір посуду, постільну 
білизну та планшет для онлайн-навчання 
дітей.

Загалом на гуманітарну допомогу 
було витрачено

ДЯКУЄМО КОЖНОМУ НАШОМУ СУПЕРГЕРОЮ 
ПІДТРИМКИ! ЗАВДЯКИ ВАМ СІМ’Ї, ЯКІ 
ВИМУШЕНІ БУЛИ ТІКАТИ ВІД ВІЙНИ, 

ПОЧУВАЮТЬ СЕБЕ БІЛЬШ КОМФОРТНО І 
ЗАТИШНО! 

4 553 000 грн.

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

Цього місяця ми:

Надавали психологічну допомогу в 9 осередках фонду — у Львові, Чернівцях, 
Трускавці, Івано-Франківську, Береговому, Києві, Кривому Розі, Харкові та смт Високий 
Харківської області. Провели 174 індивідуальних і 254 групових психологічних 
заняття з дітьми, а також 154  заняття із психосоціальної підтримки (арттерапія, 
казкотерапія, ритмотерапія, кіноклуби, квести тощо). Надали підтримку батькам під 
час 174 індивідуальних консультацій і 52 групових зустрічей. Ще 16 зустрічей 
відбулись у сімейному форматі допомоги. На базі 2 осередків у Львівській області 
також розпочали проведення тренінгів зі шкільними педагогами. Так, у грудні 
один тренінг був проведений у Трускавці, ще два — у Львові. Усього в заходах взяли 
участь 39 вчителів. Головними темами занять були особливості виховного процесу під 
час війни, прояви стресу в дітей і методи їхньої підтримки та адаптації, роль педагога в 
системі психічного здоров’я й основні правила психогігієни. 

Чотири мобільні бригади фонду в Київській і Миколаївській областях провели 123 
індивідуальних консультації та 74 групових заняття з дітьми й батьками. 

По психологічну онлайн-допомогу фонду звернулися 103 батьків і дітей. За грудень 
наші психологи провели 282 сесії з нашими клієнтами.  Почастішали звернення від 
підлітків, а також від сімей, де хтось із батьків є військовослужбовцем і воює на фронті. 
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Значна частина наших консультацій полягає, зокрема, 
у психологічній просвіті. Дуже багато українців — і 
дорослих, і дітей (а діти завжди «зчитують» і транслюють 
стан батьків) — відчувають тепер фонову тривогу. Цей 
стан непросто розпізнати, бо така тривога не болить, 
як, скажімо, горе. Тривога просто розлита в повітрі, ми 
дихаємо нею, ми живемо з нею, майже не помічаючи, але 
вона підточує душевні сили й краде радість. Тому дуже 
важливо уміти самим і вчити своїм прикладом дітей бути 
уважними до власних почуттів, розпізнавати їх.

Тетяна Асланян, психотерапевтка, керівниця
Експертної ради фонду

Також ми продовжуємо навчатися самі. 22 психологи «Голосів дітей» завершили 
навчання «Технологія проведення інтервізійних груп» (стандарт ANSA) від поль-
ського кризового та військового психолога, психотерапевта, супервізора Себастьяна 
Хмілінського1. 

ДЯКУЄМО, ЩО РАЗОМ ДОПОМАГАЄМО 
ДІТЯМ ВІДНАЙТИ ВЛАСНІ РЕСУРСИ ТА МАТИ 

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО ПОПРИ ВІЙНУ! 
ДЯКУЄМО, ЩО МОЖЕМО РОЗШИРЮВАТИ 

ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ НА ТИХ 
ТЕРИТОРІЯХ, ЯКІ ЦЬОГО НАЙБІЛЬШЕ 

ПОТРЕБУЮТЬ!

Загалом на психологічну підтримку 
цього місяця було витрачено

1 Коштом гранту від Global Fund for Children

3 832 000 грн.

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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2 У рамках проєкту Act Now Children’s Fund «Психологічна допомога дітям та їхнім батькам, постраждалим від 
війни в Береговому Закарпатської області»

ПСИХОЕМОЦІЙНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ

Цього місяця ми:

Організували останню в цьому році екскурсію2. 27 дітей і 20 батьків відвідали 
чудове озеро Синевир, подивилися на визначні пам’ятки міст Мукачево й Берегове 
Закарпатської області. 

А ще провели шостий сімейний табір із психосоціальної реабілітації родин, які 
постраждали внаслідок бойових дій. Наш фонд ще навесні розробив програму 
збереження й відновлення фізичного та психічного здоров’я батьків і дітей. 
Індивідуальні й групові заняття з психологами, тілесна терапія, створення ляльок-
мотанок, арттерапія, комунікативні тренінги, кінотренінг, проведення психологічних 
ігор та багато інших практик і технік зцілення відвідували наші підопічні протягом 21 
дня. А ще розбирали особливості вікової поведінки дітей, завдяки чому сім’ї змогли 
почути потреби своїх рідних і підтримати один одного. Усього 23 мами та 29 дітей 
відвідали табір у цьому заїзді. 

https://www.facebook.com/Act-Now-Childrens-Fund-200482916821972/?__cft__%5b0%5d=AZW5sG6-dPuGmqmzaOmt75znCu8uhkoJ4QswBujIOqH_aTg8RcEdBOZPTcOTcgulQ0XcOk_cYQ548LiaA0pH-pmIhz6EBk6yn_ECJm2bnZKKsAPGb3qZuQXd0ZPIiQyjAKD95WG7GEULAjSA07sy7gh3JuxN8q1Vxw2sdjhey-NwyFbHDjRdkSwcp6ia8uGFqI4&__tn__=kK-R
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Також наприкінці грудня ми організували святкування новорічних свят з дітьми 
на осередках. Грали, веселилися, розгадували загадки, брали участь у конкурсах і 
дарували подарунки. 

ЩИРО ВДЯЧНІ НАШИМ 
БЛАГОДІЙНИКАМ ЗА ТЕ, ЩО МОЖЕМО 
ВІДВОЛІКАТИ ДІТЕЙ ВІД БУДНІВ ВІЙНИ 
І СТВОРИТИ ЇМ СВЯТКОВИЙ НАСТРІЙ ТА 

ВІРУ В КРАЩЕ В НОВОМУ РОЦІ!

Усього на психоемоційне 
розвантаження було витрачено 

1 096 000 грн.
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З початку війни допомога сімям, де є діти з інвалідністю, стала одним 
з ключових завдань нашого фонду. Важливо, щоб такі діти мали змогу 
розвиватися, зберігати навички й мінімізувати наслідки війни та стресу як 
для психічного, так і для фізичного здоров’я. Цього місяця ми оплатили 
двотижнеий курс реабілітації в Міжнародній реабілітаційній клініці 
Козявкіна ще для 10 дітей, більшість з яких переселенці. 

Продовжуємо підтримувати і самих батьків, які мають дітей з розладами 
аутичного спектра. У грудні було проведено 5 групових зустрічей 
батьків з психологами й 22 індивідуальні, де обговорювались виховання 
та реабілітація дітей, профілактика вигорання батьків, реагування на 
стресові ситуації тощо. Усього 58 батьків отримали психологічну допомогу та 
підтримку3.

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА

3 За підтримки Кризового Центра Міністерства Європи та іноземних справ Франції в рамках грантового 
фінансування від Французької гуманітарної організації «Тріангль Женерасьон Юманітер» (Triangle Generation 
Humanitaire Ukraine (TGH)).
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РАДІЄМО, ЩО МОЖЕМО ПІДТРИМУВАТИ СІМ’Ї, ЯКІ 
ПЕРЕБУВАЮТЬ У НАЙБІЛЬШ СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ 

ОБСТАВИНАХ: МАЮТЬ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 
А ТАКОЖ Є ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ, 

МАЮТЬ БЛИЗЬКИХ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 
ВТРАТИЛИ ЖИТЛО ТОЩО. ДЯКУЄМО, ЩО ЗАВДЯКИ 

БЛАГОДІЙНИКАМ НЕ ЗАЛИШАЄМО БАТЬКІВ І 
ДІТЕЙ САМИХ, А ДОПОМАГАЄМО ЗАКРИВАТИ 

НАЙНАГАЛЬНІШІ ПОТРЕБИ!

На реабілітацію цього місяця було 
витрачено понад

304 000 грн.
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Діти вже готові самі об’єднуватися задля розв’язання 
проблем, з якими вони стикаються, і ми з радістю допо-
магаємо їм із цим. Окрім роботи над своїми проєктами, 
вони вже встигли представити наш фонд на Міжна-
родному форумі з прав дитини, який організовувала 
Європейська комісія, а також допомагали нам з іншими 
викликами, як-от підготовка подарунків для дітей, якими 
опікується фонд, або ж генерація ідей для контенту в 
наших соціальних мереж. Дитяча консультативна рада 
дозволяє нам переконатися, що фонд справді зосере-
джений на потребах і добробуті дітей, тому розвиток 
цього напрямку є дійсно ключовим для нас.

Роман Зубрицький, менеджер 
Дитячої консультативної ради 

Одним зі значних досягнень цього року стала робота Дитячої консульта-
тивної ради фонду. Для нас важливо постійно чути думку дітей, а також щоб 
саме діти брали участь в ухваленні рішень і діяльності, яка їх стосується. 

Цього місяця закінчилась декілька-
місячна програма навчання для 29 
українських підлітків. Ми охопили 
безліч тем: права дитини, гендерна 
рівність, публічні виступи, вивчення 
мов, керування часом тощо. Вивчили 
досвід інших дитячих форм самоор-
ганізації. Після програми діти мали 
можливість запропонувати свої про-
єкти для підтримки та фінансування 
фондом. «Голоси дітей» погодили ко-

жен з них.  Частина учасників також увійшла до нашої Дитячої ради, і тепер 
ми маємо вже 11 членів, які активно долучаються до роботи у фонді.

АДВОКАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ
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Окрім того, «Голоси дітей» у партнерстві з Харківським інститутом 
соціальних досліджень продовжують описувати воєнні злочини проти 
дітей на тимчасово окупованих територіях і територіях, де ведуться активні 
бойові дії, проблеми та потреби сімей під час переміщення по Україні 
й за кордон. Цього місяця вийшов звіт за десятий місяць війни. З усіма 
ситуативними звітами фонду можна ознайомитися на нашому сайті за 
посиланням.

Ми використовуємо різні можливості для обговорення захисту прав дітей 
під час війни. Цього місяця Олена Розвадовська, голова правління фонду, 
вела майстерню на тему «Права дитини та війна в Україні» на Сьомій 
Правозахисній НеКонференції, організованій правозахисною спільнотою 
в Україні. Під час майстерні правозахисники змогли обговорити евакуацію 
дітей з прифронтових та окупованих територій, їх депортацію на територію 
Росії та загалом порушення прав дітей під час війни. У кінці зустрічі були 
зазначені ключові рекомендації Комітету ООН з поліпшення становища дітей 
в Україні.

Також 10 грудня фонд отримав відзнаку від Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини за системну роботу в правозахисній сфері.

ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ — НАДВАЖЛИВИЙ, 
ОСОБЛИВО ПІД ЧАС ВІЙНИ! ДЯКУЄМО 

ЗА ПІДТРИМКУ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ЗАВДЯКИ ВАМ ГОЛОСИ ДІТЕЙ СТАЮТЬ 
ЧУТНИМИ І СПРИЯЮТЬ РОЗВ’ЯЗАННЮ 

ПРОБЛЕМ!

Загалом на адвокацію цього місяця 
було витрачено

530 000 грн.

https://voices.org.ua/zvity/
https://voices.org.ua/news/potribni-rishennia-zarady-nashykh-ditey-a-ne-zadlia-statystyky-iak-mynula-dyskusiia-pro-prava-dytyny-pid-chas-viyny-v-ukraini/


1312

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ» БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Розширювати наші осередки 
на деокупованих територіях і 
територіях, які постраждали від 
активних бойових дій.

Надавати адресну підтримку сім’ям 
з дітьми, які перебувають у складних 
життєвих обставинах і не мають 
найпотрібніших речей — постільної 
білизни, харчових продуктів, засобів 
гігієни, побутової техніки тощо. 

Працювати зі шкільними педагогами 
та психологами, надавати їм 
підтримку в роботі з дітьми, 
постраждалими від війни.

Розвивати нашу Дитячу 
консультативну раду, члени якої 
беруть активну участь у нашій 
діяльності й розбудові фонду.

Організовувати реабілітацію 
для дітей з інвалідністю, а також 
психологічну підтримку батьків цих 
дітей. 

ДЯКУЄМО ВСІМ, ХТО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ 
ПРОДОВЖУВАТИ ТА РОЗВИВАТИ НАШУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ, ДОПОМАГАТИ БІЛЬШІЙ 
КІЛЬКОСТІ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ. РАЗОМ МИ 

МОЖЕМО ВСЕ!

НАШІ ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
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НАС ПІДТРИМУЮТЬ

У грудні ми відчули особливу підтримку багатьох людей, бізнесів та організацій. 
Адже саме перед новорічними святами так хочеться допомогти дітям відчути 
різдвяну казку і здійснити їхні мрії, попри війну, переміщення, роз’єднання з 
близькими й друзями тощо.

Так і зробили Schneider Electric Hungary. Наш фонд зібрав побажання 100 
внутрішньо переміщених дітей, а Schneider Electric Hungary оплатив ці 
подарунки, які ми роздали дітям на день Святого Миколая.

Ще 62 дитини отримали новорічні подарунки завдяки Ohana Internation-
al School — школі для дошкільнят у Токіо (Японія). Батьки учнів були вражені 
діяльністю «Голосів дітей» і зробили нам переказ саме перед Новим роком!

До створення святкового настрою долучилася також компанія Cleverr. 
Усього 77 дітей  отримали подарунки, водночас для частини дітей працівники 
компанії обирали та надсилали подарунки самостійно. Кожен подарунок 
обирали з особливою турботою і врахуванням побажань наших маленьких 
підопічних.
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Ці організації та люди стали справжньою підтримкою для сімей у непрості 
для них часи.  

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Перед святами юридична компанія «Міллер» і її засновник Масі Наєм 
розпочали ланцюжок добрих справ, придбавши для двох родин потрібні 
речі: телефони, павербанки і теплий одяг, а ще додали солодощі. Згодом до 
підтримки сімей з дітьми долучилися:

Катерина Коберник і її редакція «Бабель»;

Євгенія Моторевська та «Громадське телебачення»;

компанія West Auto Hub;

Державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Світлана Панаіотіді;

капітан ЗСУ Олександар Логвиненко; 

експертка зі стратегічних комунікацій
Надійка Потоцька; 

український медіаменеджер та медіаексперт
Микола Чернотицький;

журналістка Олександра Есартія;

Костянтин Сузанський;

Крістіна.

ДЯКУЄМО БЕЗМЕЖНО ЗА 
ПІДТРИМКУ, УВАГУ Й ЩИРІСТЬ 

ВАШОЇ ДОПОМОГИ!
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МЕДІА ПРО НАС

«Усі розмови, сни дітей — про перемогу і смерть путіна». Фонд, 
про який на весь світ розповіли Мадонна та Опра Вінфрі.

Як допомогти дитині впоратися з травмою війни: відповіді 
психологів і світовий досвід.

The woman and her chihuahua trying to heal the trauma of 
Ukraine’s war children.

Епізод 46. Вся Україна. Як фонд «Голоси дітей» опікується 
малечею під час війни.

Факт. 2,5 тисячі українських дітей отримають гуманітарну та 
психологічну допомогу від маркетплейсу АЛЛО та БФ «Голоси 
дітей».

Як війна вплинула на здатність дітей вчитися і наскільки це 
велика шкода для майбутнього.

Фільм «Будинок зі скалок» про українських дітей на Донбасі 
увійшов до короткого списку кінопремії «Оскар».

Омбудсман відзначив громадські організації та ініціативи за 
системну роботу із захисту прав людини.

Війна оголює проблеми: відбулася онлайн-дискусія про 
дотримання прав дітей у воєнний час.

https://hromadske.ua/posts/usi-rozmovi-sni-ditej-pro-peremogu-i-smert-putina-fond-pro-yakij-na-ves-svit-rozpovili-madonna-ta-opra-vinfri
https://rubryka.com/article/transform-war-trauma-child/
https://www.thetimes.co.uk/article/children-scarred-by-ukraine-war-one-girl-saw-the-russians-torture-and-kill-her-father-93jltgsft
https://www.thetimes.co.uk/article/children-scarred-by-ukraine-war-one-girl-saw-the-russians-torture-and-kill-her-father-93jltgsft
https://podcasts.nv.ua/ukr/episode/17628.html
https://podcasts.nv.ua/ukr/episode/17628.html
https://kp.ua/ua/life/a661817-fakt-2-5-tisjachi-ukrajinskikh-ditej-otrimajut-humanitarnu-ta-psikholohichnu-dopomohu-vid-marketplejsu-allo-ta-bf-holosi-ditej-
https://life.liga.net/poyasnennya/article/kak-voyna-povliyala-na-sposobnost-detey-uchitsya-i-naskolko-eto-velik-vred-dlya-buduschego
https://detector.media/infospace/article/206250/2022-12-22-film-budynok-zi-skalok-pro-ukrainskykh-ditey-na-donbasi-uviyshov-do-korotkogo-spysku-kinopremii-oskar/
https://zmina.ua/event/ombudsman-vidznachyv-gromadski-organizacziyi-ta-inicziatyv-za-systemnu-robotu-iz-zahystu-prav-lyudyny/
https://www.volynpost.com/news/214260-vijna-ogolyuie-problemy-vidbulasia-onlajn-dyskusiia-pro-dotrymannia-prav-ditej-u-voiennyj-chas

