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

професіонали 
в команді

психологів

волонтерів, які 
відгукнулися 
з усіх куточків 
світу

мобільні бригади 
психологічної допомоги в 
Київській області
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ЛЮТИЙ 2023

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ 
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 
«ГОЛОСИ ДІТЕЙ» 

МАЙЖЕ 2500
ДІТЕЙ І БАТЬКІВ, ЯКИМ
ФОНД НАДАВ ДОПОМОГУ
ТА ПІДТРИМКУ 

ЗАГАЛОМ НА ВСІ ПРОГРАМИ 
ЦЬОГО МІСЯЦЯ МИ ВИТРАТИЛИ

5 252 000 ГРИВЕНЬ
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БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

цього місяця ми:

По психологічну онлайн-допомогу фонду звернулися 109 батьків і дітей. За лютий 
наші психологи провели 330 сесій з нашими клієнтами.  

На базі чотирьох осередків у Львові, Трускавці, Івано-Франківську та Чернівцях 
організували тренінги для шкільних педагогів щодо роботи з дітьми в умовах 
війни. Так, було проведено ще сім зустрічей з 96 шкільними педагогами. Щоб 
розширити цю роботу, Наталія Масяк, членкиня Експертної ради фонду, розробила і 
продовжує викладати авторську програму «Вчителі і психологи школи та війна» для 
тренерів — наших психологів та соціальних працівників. Цього місяця тренерами 
стали 22 представники наших осередків. 

Відкрили ще один, десятий, осередок фонду і тепер надаємо психологічну 
допомогу у Львові, Чернівцях, Трускавці, Івано-Франківську, Береговому, Києві, 
Кривому Розі, Миколаєві, Харкові та смт Високий Харківської області. Провели 
258 індивідуальних психологічних занять з дітьми й 183 групових, а також 164 
заняття із психосоціальної підтримки (арттерапія, казкотерапія, ритмотерапія, 
кіноклуби, квести тощо). Надали підтримку батькам під час 184 індивідуальних 
консультацій і 75 групових зустрічей. Ще 14 зустрічей відбулись у сімейному 
форматі допомоги. 

Дві мобільні бригади фонду в Київській області провели 47 індивідуальних 
консультацій і 20 групових занять з дітьми й батьками. 

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»
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БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Продовжили навчатися і менеджери фонду. Так, 10 працівників «Голосів дітей» 
пройшли навчання з проєктного менеджменту в громадському секторі в Києво-
Могилянській бізнес-школі.

А ще наші психологи цього місяця поділилися корисними порадами щодо того, 
як долати емоційне вигорання, що робити, коли дитина б’ється, як впоратися з 
тривожним станом.

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

НАША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ДОСТУПНА 
ЯК ДІТЯМ, ТАК І БАТЬКАМ БУДЬ-ДЕ, АДЖЕ 
ЗАВДЯКИ ВАШІЙ ПІДТРИМЦІ МАЄМО РІЗНІ 

ФОРМИ РОБОТИ ТА ЗВ’ЯЗКУ!

Загалом на психологічну 
підтримку було витрачено

3 368 000 грн.

У Львівському осередку сім’я з Маріуполя 
пройшла програму психологічної підтримки 
благодійного фонду «Голоси дітей». Євгенія 
разом з трьома дітьми та чоловіком проживала 
в Маріуполі. Родина виїхала з міста вже під 
час окупації, коли вивозили військових з 
«Азовсталі». Чоловік Євгенії добровольцем 
пішов захищати місто і опинився на «Азовсталі», 
був серед полонених в Оленівці. Наразі його 
місце розташування невідоме.  

З вересня усі троє дітей пройшли програми психологічної реабілітації. Є позитивні відгуки від 
мами про зміни в поведінці та психологічному стані дітей. Діти часто відвідують психосоціальні 
заходи осередку. Євгенія також особисто регулярно відвідує індивідуальні консультації у 
психолога, змогла працевлаштуватися. Крім психологічної підтримки, фонд також надав 
родині матеріальну. Завдяки цьому сімʼя змогла оплатити послуги рієлтора і зробити перший 
внесок за житло, що значно полегшило родині можливість почати нове життя у Львові.

https://fb.watch/j7qC1BubL2/
https://fb.watch/j7qFsofCTX/
https://fb.watch/j7sc0jtrmC/
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БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

НЕГАЙНА ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

Цього місяця ми:

Надали адресну гуманітарну допомогу 47 сім’ям з Донецької, Харківської, 
Херсонської, Київської, Луганської, Запорізької та інших областей. Підтримали людей 
харчовими продуктами, гігієнічними наборами, побутовою технікою, постільною 
білизною, розкладачками і, звичайно, солодощами для дітей. 

Оплатили житло на 3 місяці для сім’ї переселенців з Донецької області.

Підтримали Гонтів’ярську філію Валківського ліцею імені Олександра 
Масельського та Дитячий центр «Арбуз» у Харківській області, купивши їм 
генератори.

Прийняли 114 запитів на загальну лінію підтримки фонду. Надавали 
інформацію, консультували, приймали запити на гуманітарну допомогу, 
перенаправляли наших клієнтів до партнерських організацій та державних 
органів для розв’язання їхніх проблем і потреб.  
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Дооблаштували та відкрили разом з Каразінським університетом два простори для 
психоемоційної підтримки й дозвілля дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб. Для 
тих дітей, чиї сім’ї виїхали до Харкова з визволених з окупації територій Харківщини та 
потребували допомоги.

РАДІЄМО, КОЛИ ДОПОМАГАЄМО СІМ’ЯМ ТА ДІТЯМ 
АДАПТУВАТИСЯ ДО НОВИХ УМОВ ЖИТТЯ. ПІДТРИМУЄМО 

І ЗАКЛАДИ ДЛЯ ДІТЕЙ, АДЖЕ ТІЛЬКИ РАЗОМ МОЖЕМО 
ВИСТОЯТИ ТА ЗБЕРЕГТИ ДИТИНСТВО УКРАЇНЦІВ У 

НАДСКЛАДНИХ УМОВАХ ВІЙНИ. ДЯКУЄМО ВСІМ ВАМ ЗА 
НЕЙМОВІРНУ ПІДТРИМКУ!

Загалом на гуманітарну 
допомогу було витрачено

550 000 грн.
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БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

ПСИХОЕМОЦІЙНЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ

Цього місяця ми:

Провели неймовірний 6-денний табір «Рада наступного покоління» для підлітків з 
різних областей України. Захід відбувся на базі Українського католицького університету. 
Протягом табору 25 підлітків відвідали Мережу молодіжних просторів ТВОРИ МолоДвіж 
Центр. Львів / MoloDvizh Center. Lviv, які займаються мережуванням молоді, побудовою 
соціальних ліфтів та молодіжними дослідженнями. Експериментували у Lviv Open Lab, 
бачили фортецю Тустань і слухали лекцію «Як створювати цікавий контент» у Pixlab. 
Простір дизайну й медіа, багато мріяли та планували, а ще встигли завести багато 
друзів. Як результат, наші учасники навчилися організовувати роботу як Дитячої ради 
фонду, так і локальних дитячих рад на осередках. 

Реалізували найдушевніший проєкт фонду — «Зроби тепло», який полягав у виробленні 
самими переселенцями в’язаних шапочок та шарфів для сімей, які потребували теплого 
одягу взимку. Для цього ми створили відеоінструкцію з в’язання, сформували набори 
з ниток та гачка і видавали всім охочим переселенцям, які отримували допомогу на 
наших осередках у Львові, Івано-Франківську, Кривому Розі, Трускавці й Чернівцях. 
Загалом ми надали осередкам близько 100 наборів з нитками та гачками. В’язали 
дівчата, жінки та бабусі. Серед них були й такі, які вперше тримали гачок у руках, і ті, 
хто вже мав навички гачкування. 
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Усмішка та вдячність — ось, що 
об’єднувало всіх, хто забирав набори. 
Для нас важливо було залучити 
жінок, які вже отримують від нас 
допомогу, і підсвітити їхню здатність 
бути корисними для когось.  Виникло 
почуття значущості як для жінок, які 
в’язали, так і для жінок, які отримували 
вже готові речі. Родини ВПО з різних 
куточків України нагадали одна одній, 
що не самотні у своєму болю та готові 
підтримувати й примножувати добро.

Марія Барабаш, 
координаторка проєкту «Зроби тепло» у фонді

Отримали готові набори родини з Харків-
ської, Херсонської, Донецької та Луганської 
областей. Малеча випромінювала радісні 
емоції найбільше, адже в пакунках знахо-
дила не тільки теплі речі, а й солодощі та 
записки з приємними побажаннями від 
людей. Цей проєкт зміг об’єднати сім’ї в 
нерозривне коло допомоги одна одній. І 
найприємніше, що не менше задоволення 
отримали й самі в’язальниці, адже процес 
гачкування має цілющий та заспокійливий 
ефект. 
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ТІЛЬКИ У 
ВЗАЄМОПІДТРИМЦІ ТА 
СПІЛЬНІЙ ДОПОМОЗІ 
МИ СИЛА! ДЯКУЄМО, 
ЩО РАЗОМ РОБИМО 
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКИХ 
СІМЕЙ НАПОВНЕНИМ 

РАДІСНИМИ ПОДІЯМИ ТА 
УСМІШКАМИ!

Загалом на психоемоційне 
розвантаження було витрачено

244 000 грн.
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ДЯКУЄМО ВСІМ ЗА ПІДТРИМКУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ НАЙБІЛЬШОЇ 
УВАГИ ТА ДОПОМОГИ СПЕЦІАЛІСТІВ. ЗАВДЯКИ ВАМ ДІТИ МАЮТЬ 
МОЖЛИВІСТЬ ВЧАСНО ПОТРАПИТИ НА ПОТРІБНІ РЕАБІЛІТАЦІЙНІ 

ЗАНЯТТЯ, ЗБЕРЕГТИ ТА ПОКРАЩИТИ СВОЇ НАВИЧКИ Й ВМІННЯ! 

РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА

На реабілітацію цього місяця 
було витрачено

682 000 грн.

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

Цього року ми продовжили нашу програму з реабілітації дітей з інвалідністю. У лютому 
оплатили двотижневий курс реабілітації в Міжнародній реабілітаційній клініці Козявкіна 
для трьох дітей з ДЦП. 53 внутрішньо переміщені дитини з розладами аутистичного спектра 
дістали комплексну допомогу в чотирьох корекційних центрах Львова.  

Нам усе сподобалося! До кожного був індивідуальний підхід! 
У мого сина психологічна травма, і через це в нас виникли 
труднощі з розвитком. Але до дитини було таке тепле став-
лення, що він йшов на процедури із задоволенням, без сліз!

Мама хлопчика, який отримував послуги реабілітації
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АДВОКАЦІЯ ПРАВ ДИТИНИ

БФ «ГОЛОСИ ДІТЕЙ»

22 лютого до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну благодійний 
фонд «Голоси дітей» влаштував медіазахід «Війна голосами дітей». На заході була 
презентована унікальна однойменна книжка — «Війна голосами дітей». У ній зібрано 
близько 100 емоційних цитат, які демонструють парадоксальний погляд дітей на 
війну. Цитати фонд збирав упродовж усього року повномасштабної війни, і кожну з 
них проілюстрували дизайнери, художники, фотографи та інші знані люди з різних 
куточків світу. Серед тих, хто долучився до створення зображень: ілюстратори Нікіта 
Тітов, Сергій Майдуков, Олександр Грехов, Ірина Вале, співачка Джамала та її син 
Рахман, співак Святослав Вакарчук, шеф-кухар Євген Клопотенко.

Книжку можна замовити як в Україні, так і за кордоном.
Кошти з її продажу будуть направлені на психологічну підтримку дітей України.

https://pay.fondy.eu/merchants/4cd550e79846fbe063c96b97e60495685e331022/b0947b4e3951b734001436ade0407b5c80d0469e/index.html?button=94e5b6eca7ffb6acb05f60942c716f9d98583cc0
https://pay.fondy.eu/merchants/4cd550e79846fbe063c96b97e60495685e331022/b0947b4e3951b734001436ade0407b5c80d0469e/index.html?button=c1a73c97a17b95a8ae7bb9f106be9b6b2232f506
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Діти є свідками сьогоднішніх подій, мають свої думки 
про війну та спостереження. Цей час нам важливо 
зафіксувати в їхніх цитатах, щоб не забувати про ціну 
щасливого майбутнього України. У цій книжці ми хотіли 
зробити акцент на продовженні дитинства, попри все. 
Адже дитинство не можна поставити на паузу через 
війну. Життя триває, надія є — і це те, що нас усіх тримає.

Олена Розвадовська, 
голова правління фонду

Окрім того, разом з Харківським інститутом соціальних досліджень ми презентували 
звіт про злочини росії проти українських дітей та захист їхніх прав за рік війни.

Також вважаємо за потрібне освітлювати свою позицію щодо захисту та дотримання 
прав дітей в Україні:

видали бачення першочергових кроків щодо деінституалізації дитячих 
інтернатних закладів в Україні;

виступили за негайне створення процедури евакуації дітей з лінії фронту, 
що є особливо важливим для Бахмута Донецької області, де під постійними 
обстрілами перебувають сотні дітей.

Загалом на адвокацію 
було витрачено

407 000 грн.

https://voices.org.ua/news/kliuchovi-problemy-y-potreby-ditey-u-riznykh-sytuatsiiakh-viyny-sytuatyvnyy-analiz-mayzhe-rik-viyny/
https://voices.org.ua/news/yevrokomisiia-dopomozhe-reformuvaty-systemu-opiky-ta-zakhystu-ditey-v-ukraini/
https://voices.org.ua/news/yevrokomisiia-dopomozhe-reformuvaty-systemu-opiky-ta-zakhystu-ditey-v-ukraini/
https://voices.org.ua/news/fond-vystupaie-za-nehayne-stvorennia-protsedury-evakuatsii-ditey-z-linii-frontu/?fbclid=IwAR1iJTLwHrl9UqJYQ9D-zS8F7dFFfeG-mR2cPQy5MPQeuZLfZOw2BnXxCRE
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МЕДІА ПРО НАС

Річниця повномасштабного вторгнення: сухі цифри 
та емоційні голоси дітей.

Дозвольте дитині «постріляти»: чому важливо 
давати малечі бавитися у війну і коли гру варто 
зупиняти.

До річниці повномасштабного вторгнення в Києві 
відкрили виставку ілюстрацій на захист прав 
дітей.

У Каразінському відкрили простір для підтримки, 
навчання та розвитку дітей із сімей ВПО.

Головний продюсер Sky News в Україні про 
номінацію на «Оскар», фонд «Голоси дітей» і перші 
кадри звільненого Херсона.

Благодійний фонд оприлюднив статистику 
злочинів росії проти українських дітей.

ГОЛОСАМИ ДІТЕЙ: ЯК УКРАЇНСЬКА МАЛЕЧА 
ГОВОРИТЬ ПРО ВІЙНУ – У КИЄВІ ПРЕДСТАВИЛИ 
РІЧНУ КНИГУ-ЗВІТ ПРО ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РОСІЯН.

«Мамо, коли це все закінчиться?» Як відповідати 
на запитання дітей про війну.

https://detector.media/infospace/article/208260/2023-02-22-richnytsya-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-sukhi-tsyfry-ta-emotsiyni-golosy-ditey/
https://life.pravda.com.ua/society/2023/02/21/252935/
https://zmina.info/news/do-richnyczi-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-u-kyyevi-vidkryly-vystavku-ilyustraczij-na-zahyst-prav-ditej1/
https://zmina.info/news/do-richnyczi-povnomasshtabnogo-vtorgnennya-u-kyyevi-vidkryly-vystavku-ilyustraczij-na-zahyst-prav-ditej1/
https://karazin.ua/news/u-nbsp-karazinskomu-vidkryly-prostir-dlia-nbsp-pidtrymky-na/
https://mind.ua/kmbs_alumni/news/20253876-golovnij-prodyuser-sky-news-v-ukrayini-pro-nominaciyu-na-oskar-fond-golosi-ditej-i-pershi-kadri-zvi
https://armyinform.com.ua/2023/02/22/blagodijnyj-fond-oprylyudnyv-statystyku-zlochyniv-rosiyi-proty-ukrayinskyh-ditej/
https://armyinform.com.ua/2023/02/22/blagodijnyj-fond-oprylyudnyv-statystyku-zlochyniv-rosiyi-proty-ukrayinskyh-ditej/
https://www.5.ua/suspilstvo/holosamy-ditei-iak-ukrainska-malecha-hovoryt-pro-viinu-u-kyievi-predstavyly-richnyi-knyhu-zvit-pro-voienni-zlochyny-rosiian-299793.html
https://www.5.ua/suspilstvo/holosamy-ditei-iak-ukrainska-malecha-hovoryt-pro-viinu-u-kyievi-predstavyly-richnyi-knyhu-zvit-pro-voienni-zlochyny-rosiian-299793.html
https://www.the-village.com.ua/village/children/children-situation/336195-mamo-koli-vse-skinchitsya-yak-vidpovidati-na-populyarni-zapitannya-ditey-pro-viynu
https://www.the-village.com.ua/village/children/children-situation/336195-mamo-koli-vse-skinchitsya-yak-vidpovidati-na-populyarni-zapitannya-ditey-pro-viynu

