
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

953
64

720 4

СІЧЕНЬ 2023

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ 
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 
«ГОЛОСИ ДІТЕЙ» 

ПОНАД 2700 ДІТЕЙ І БАТЬКІВ, ЯКИМ ФОНД 
НАДАВ ДОПОМОГУ ТА ПІДТРИМКУ 
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НЕГАЙНА ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

цього місяця ми:

Доставили 1000 гігієнічних наборів у Миколаївську область.  

Прийняли 84 запити на гуманітарну лінію допомоги та проконсультували з 
різних питань — від евакуації до отримання соціальних виплат. 

Надали адресну гуманітарну допомогу 63 сім’ям з Дніпропетровської, Херсонської, 
Донецької, Київської, Луганської, Чернігівської, Запорізької та Миколаївської областей. 
Відправили найбільш затребувані речі — ковдри, подушки, пледи, побутову техніку, 
харчові продукти та гігієнічні засоби. Діти також отримали планшети для навчання і, 
звичайно, подарунки від нас та наших благодійників. Так, понад 700 дітей у Харківській, 
Херсонській, Тернопільській та Івано-Франківській областях отримали солодощі від 
Українського координаційного центру в Дрездені. 

Для шести сімей скоординували евакуацію та пошук прихистку після 
переміщення з територій, де відбуваються активні бойові дії.
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У межах програми підтримки закладів, органів і служб, які працюють з дітьми, фонд:

o Частково відремонтував приміщення Харківського відділу ювенальної 
пробації. Навесні 2022 року відділ суттєво постраждав від артилерійського 
обстрілу і деякий час не міг працювати з дітьми, які відбувають покарання на 
пробації. Згодом державним коштом було встановлено вікна, але термоізоляцію 
відкосів так і не відновили, що суттєво впливало на температуру всередині 
приміщення. Натепер усі вікна утеплені, відкоси відновлені і офіс знову готовий 
приймати підлітків, які щотижня відвідують заняття в межах пробаційних програм. 

o Підтримав Херсонську дитячу обласну клінічну лікарню. Через регулярні 
ворожі обстріли деокупованих територій заклад має постійні проблеми з 
електропостачанням. Тож «Голоси дітей» вислали в лікарню налобні ліхтарі, 
павербанки, станції Jackery, телефони та акумуляторні ліхтарі.

o Закупив обладнання для сенсорної кімнати та кондиціонер для дитячого 
гуртка «Кавун» у Харкові, який через обстріли армією рф критичної інфраструктури 
постраждав від пожежі.

o Передав нові стільці у дитячий садок в Бабаях, а також у кімнату психічного 
здоров’я на території гуртожитку ХНУ ім. Каразіна в Харкові.

o Направив допомогу (дитячий і жіночий одяг та взуття) соціальним службам 
для переспрямування сім’ям з дітьми Чугуївського району Харківської області.

o Закупив нитки для дитячого гуртка в’язання, який проводять на базі бібліотеки 
в Покотилівці Харківської області.

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Це одна з семи сімей з 
деокупованих територій 
Херсонщини, яким «Голоси 
дітей» передали генератори, 
щоб можна було пережити 
холодну пору року. 

МИ НЕЙМОВІРНО ВДЯЧНІ ЗА ПІДТРИМКУ СІМЕЙ З 
ДІТЬМИ, ЯКІ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ ПОТРЕБУЮТЬ СТОРОННЬОЇ 
ДОПОМОГИ. КОЖНА КОВДРА, ПРОДУКТОВИЙ НАБІР 

ЧИ МУЛЬТИВАРКА ЗНАЧНО ПОКРАЩУЮТЬ ЖИТТЯ 
РОДИН, ЯКІ ЗВЕРТАЮТЬСЯ У ФОНД! 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

Цього місяця ми:

Надавали психологічну допомогу в дев’яти осередках фонду — у Львові, Чернівцях, 
Трускавці, Івано-Франківську, Береговому, Києві, Кривому Розі, Харкові та смт Високий 
Харківської області. Провели 196 індивідуальних і 190 групових психологічних 
занять з дітьми, а також 111  занять із психосоціальної підтримки (арттерапія, 
казкотерапія, ритмотерапія, кіноклуби, квести тощо). Надали підтримку батькам під 
час 179 індивідуальних консультацій і 50 групових зустрічей. Ще чотири зустрічі 
відбулись у сімейному форматі допомоги. На базі двох осередків у Львівській області 
також продовжили проведення тренінгів зі шкільними педагогами за авторською 
програмою «Педагоги та війна». Так, було проведено сім зустрічей з 87 педагогами з 
різних шкіл Львівської області. 

До вимушених переселенців відчуття миру й спокою не 
приходить одразу, щойно вони опиняються в безпеці. У 
багатьох з них «війна всередині» все ще триває і може 
тривати певний час. Порушення відчуття внутрішньої 
безпеки проявляється по-різному. Серед дітей дуже часто 
спостерігається регресивна поведінка, своєрідний «відкат» до 
попередніх стадій розвитку, коли на деякий час втрачаються 
здобуті навички та уміння. Наприклад, навіть старші діти 
можуть хотіти посидіти в мами на ручках, як маленькі, хтось 
стає неохайним чи «забуває», як правильно читати й писати. 
Ті або інші симптоми регресії можуть бути й у підлітків чи 
навіть у дорослих. Важливо розуміти самим і доносити до 
дитини: усе це — нормальні реакції на руйнівний досвід, і за 
потреби варто звернутися по психологічну допомогу.

Людмила Романенко, 
психологиня фонду
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Чотири мобільні бригади фонду в Київській і Миколаївській областях провели 156 
індивідуальних консультацій і 63 групових заняття з дітьми й батьками. 

По психологічну онлайн-допомогу фонду звернулися 107 батьків і дітей. За січень 
наші психологи провели 342 сесії з нашими клієнтами.  

Також ми розробили корисні відеопоради від психологів — щодо важливості обіймів, 
перших дій за тривоги, розуміння своїх емоцій тощо.

Долучилися до створення безоплатного мобільного застосунку «Надія — пошук 
безпечного місця», який допомагає сім’ям, що постраждали від травми, відновити 
сили для повноцінного життя у важкі часи. Побавитись можна і в бомбосховищі, і в 
коридорі, і просто перед сном. Гра навчить заспокоюватись, бути добрими до себе 
й інших, провадити важкі розмови та знаходити надію, навіть коли здається, що її 
нема1. 

Взяли участь у навчанні від War Child щодо користування Kobo-інструментом для 
оцінювання потреб населення на місцях. 

ВДЯЧНІ ВСІМ, ХТО РОЗУМІЄ ВАЖЛИВІСТЬ 
НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДІТЯМ 

І БАТЬКАМ В УМОВАХ ВІЙНИ! 

1 Застосунок створила благодійна організація Apart of Me в співпраці з БФ «Голоси дітей», Compass Pathways і Міжнародною 
асоціацією психологів по роботі з горем та тяжкою втратою. Завантажити додаток можна за посиланням. 

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Це десятирічна Поліна з Волновахи на Донеччині. 
Вона разом з молодшою сестрою та батьками перші 
тижні повномасштабного вторгнення провела в 
підвалах. Спочатку вони не могли виїхати з рідного 
міста через відсутність зв’язку та постійні обстріли. 
Коли ж вдалося вирватися полями в містечко Пологи 
Запорізької області, обстріли почались і там. Щоб 
подолати стрес, Поліна дуже багато малювала. 
Війна залишила болісний відбиток на емоційному 
стані дівчинки — на її малюнках були ракети, вогонь 
і зруйнований дім. Але коли сім’я переїхала в 
Южноукраїнськ на Миколаївщині, Поліна почала 
займатися з нашими психологами з мобільних бригад. 
Дівчинка вперше відчула себе в безпеці, і тепер на її 
малюнках райдуга, сонце й квіти. Більше про Поліну 
можна дізнатися з відео. 

https://www.facebook.com/reel/2988482318112121
https://fb.watch/iHj0COWLln/
https://fb.watch/iHk-G0mBlD/
https://www.apartofme.app/nadiya
https://youtu.be/qCjhCKTnrus?fbclid=IwAR3ba0RPlrSKfai9-tywKk8T0ykaku21KQhDp6qba4NLJ2aLysUuR5VIkkM
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ПСИХОЕМОЦІЙНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ

Цього місяця ми:

Розпочали цей рік з чудової події — гастросвята для дітей-переселенців і їхніх родин 
у київському ресторані Клопотенка. Шеф-кухарі Євген Клопотенко та Ігор Мезенцев 
приготували чудовий новорічний обід  для гостей. Як це було, можна подивитись у 
відео.

Завдання кухарів — дарувати радість. Робити це під 
час новорічних свят нашим дітям — найменше, що 
ми можемо. І це приклад для всіх інших шефів — 
долучатися до благодійності, щоб дарувати приводи 
для радощів. А з дітьми працювати в задоволення, 
бо вони щирі — не ховають емоції, відвертіші за 
дорослих. Їм підтримка дуже важлива. Ба більше, 
коли підтримуєш дітей, сам стаєш сильнішим — діти 
надають усьому сенс. Це їхня суперсила.

Євген Клопотенко, 
український кулінарний експерт, 

шеф-кухар

https://voices.org.ua/news/khochu-tse-pryhotuvaty-z-mamoiu-vdoma-iakshcho-my-povernemosia-iak-shefy-klopotenko-i-mezentsev-vlashtuvaly-hastrovechir-ditiam-pereselentsiam/
https://www.youtube.com/watch?v=uI3dGk4gR-E
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А ще встигли провести три таборові зміни. 20 дітей побували в чудовому дитячому 
таборі «Кольорова феєрія» у Східниці Львівської області, який було проведено разом із 
Центром сімейного дозвілля. І ще 40 дітей побували в таборі «Тепло» від ГО «Теплиця», 
який проходив у Дрогобичі Львівської області. Кожен табірний день був наповнений 
чудовими пригодами: діти їздили на екскурсії й милувалися горами, смакували кутю 
та співали колядки, каталися на тюбінгах і виготовляли свічки, а ще веселилися, грали, 
відпочивали й заряджалися позитивом на цілий рік уперед. 

ДЯКУЄМО КОЖНОМУ І КОЖНІЙ,
ХТО ДОПОМАГАЄ НАМ ПІКЛУВАТИСЯ ПРО 

ДИТИНСТВО ДЛЯ НАШИХ ДІТЕЙ, ПРО
ХОЧА Б КІЛЬКАГОДИННУ

АТМОСФЕРУ БЕЗТУРБОТНОСТІ ТА
ЩАСТЯ, ПОПРИ ВІЙНУ! 
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Чудовою новиною цього місяця стало  те, що фільм «Будинок зі скалок» (A 
House Made of Splinters), до створення якого долучився фонд «Голоси дітей», 
став номінантом на премію «Оскар» як найкращий повнометражний 
документальний фільм! Це стрічка спільного виробництва України, Данії, 
Швеції та Фінляндії режисера Сімона Леренґа Вільмонта, прем’єра якої 
відбулася на фестивалі «Санденс» 2022 року. Лінійним продюсером і другим 
режисером фільму став Азад Сафаров, співзасновник фонду.

Також ми продовжуємо фіксувати 
воєнні злочини російської армії 
проти українських дітей на тимчасово 
окупованих територіях і територіях, 
де ведуться активні бойові дії, а 
також становище та проблеми сімей 
під час переміщення по Україні й за 
кордон. Цього місяця вийшов звіт за 
одинадцятий місяць війни. З усіма 
ситуативними звітами фонду можна 
ознайомитися на нашому сайті за 
посиланням.

АДВОКАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ

МИ НЕЙМОВІРНО ТІШИМОСЯ ЦЬОМУ, АДЖЕ 
ФІЛЬМ ПРО УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДОЗВОЛИТЬ 

ВСЬОМУ СВІТУ ПОЧУТИ ЇХНІ ГОЛОСИ! 

Загалом на всі програми цього 
місяця ми витратили

2 329 000 грн.

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

Січень запам’ятався нам вагомою підтримкою одразу двох бізнесів та одним 
творчим івентом у Великій Британії. 

Мультибрендовий онлайн-магазин ANSWEAR провів чудову доброчинну 
акцію «Купуєш=Допомагаєш» — 5% коштів від продажу на сайті були 
перераховані в наш фонд для підтримки дітей, які постраждали від 
війни в Україні. Загалом за місяць вдалося зібрати понад 93 тисячі євро, які 
вже направлені на реабілітацію дітей з ДЦП та дітей з розладами аутичного 
спектра, а також на підтримку родин, які втратили близьку людину. Для 
останніх у лютому буде організований сімейний табір, де діти та їхні батьки 
зможуть отримати психологічну підтримку й допомогу.

Ще 40 тисяч євро нам перерахувала всесвітньо відома компанія DAIKIN 
EUROPE N.V. Працівники компанії виявили неабияку чуйність і зібрали гроші 
також для реабілітації дітей з інвалідністю у медичних закладах України, а 
також на проведення батьківських груп підтримки протягом цього року.

Кожен новий партнер починає з нами діалог із запитання 
«як ви?», адресуючи його всій Україні та кожному українцю. 
Ці розмови завжди сповнені підтримки та беззаперечної 
віри в нашу націю. Нам допомагають благодійні організації 
та трастові фонди; міжнародні й локальні компанії; люди, 
які створюють неймовірні заходи, фестивалі, марафони, 
виставки, і все це з однією метою — допомагати дітям 
та сім’ям, які дуже цього потребують. Майже рік триває 
повномасштабна війна, а світова спільнота не втрачає 
жагу до підтримки, тож хочемо подякувати кожному 
партнеру за те, що поряд, за віру й співпереживання.

Ніна Васильченко, 
керівниця відділу по роботі з 

партнерами 
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ДЯКУЄМО ВСІМ БЛАГОДІЙНИКАМ 
ЗА ДОПОМОГУ, УВАГУ ТА ЩИРІСТЬ 

ВАШОЇ ПІДТРИМКИ! РАЗОМ МИ 
МОЖЕМО ВСЕ!

Вразив нас і Shchedryk Charity Event у 
Лондоні, який організувала українка 
Ольга Коваль разом з компанією Mon-
eySuperMarket Group. Мета заходу 
полягала в тому, щоб розповісти 
про культуру України, підвищити 
обізнаність британців про нас і зібрати 
кошти на допомогу українським 
дітям. Англійці дізналися про наші 
традиції, святкування та народні пісні, 
скуштували українські страви, а ще 
взяли участь у благодійному аукціоні з 

розіграшу військових трофеїв. Завдяки цій події вдалося зібрати майже 900 
євро, які підуть на проведення психосоціальних занять з дітьми на наших 
осередках. 
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МЕДІА ПРО НАС

Український фільм номінували на «Оскар».
Ось історії дітей зі стрічки «Будинок зі скалок».

Як розповідати дітям про війну і вберегти їх від 
психологічних травм. Поради психологині
Тетяни Обоянської.

Як підтримати дитину в евакуації:
поради психологів батькам-переселенцям.

Номінанти на Оскар. Фільм про Україну
«Будинок зі скалок» претендує на нагороду.

Фільм про дітей Донбасу номінували
на премію «Оскар».

Психолог з Тернополя безкоштовно вчить дітей 
стресостійкості і вмінню пізнавати себе.

Наживаються на почуттях українців: як розпізнати 
псевдоволонтера і врятувати свої гроші.

https://www.the-village.com.ua/village/culture/movies/335373-ukrayinskiy-film-na-oskari
https://suspilne.media/366910-ak-rozpovidati-ditam-pro-vijnu-i-vberegti-ih-vid-psihologicnih-travm-poradi-psihologini-tetani-oboanskoi/
https://rubryka.com/article/child-is-evacuated/
https://www.bbc.com/ukrainian/news-64389899
https://zn.ua/ukr/CULTURE/film-pro-ditej-donbasu-nominuvali-na-premiju-oskar.html
https://pro.te.ua/2023/01/27/psyholog-z-ternopolya-bezkoshtovno-vchyt-ditej-stresostijkosti-i-vminnyu-piznavaty-sebe/
https://pro.te.ua/2023/01/27/psyholog-z-ternopolya-bezkoshtovno-vchyt-ditej-stresostijkosti-i-vminnyu-piznavaty-sebe/
https://progroshi.news/news/ekonomika/nazhivayutsya-na-pochuttyah-ukrajinciv-yak-rozpiznati-psevdovolontera-i-vryatuvati-svoji-groshi-4118.html
https://progroshi.news/news/ekonomika/nazhivayutsya-na-pochuttyah-ukrajinciv-yak-rozpiznati-psevdovolontera-i-vryatuvati-svoji-groshi-4118.html

