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23 серпня 2017 року у Харкові 
в ідбулося  офіц ійне  в ідкриття 
соціального центру «Сім'я». Проект 
створення Соціального центру був 
ініційований громадською організацією 
«Ми небайдужі» і підтриманий Харків-
ською міською радою та німецькою 
федеральною компанією Deutsche 
G e s e l l s c h a f t  f ü r  I n t e r n a t i o n a l e 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

«Вся робота соціального центру 
«Сім'я» буде спрямована на підтримку 
сім'ї. Я дуже хочу аби цей Центр став 
справжнім комунікативним майдан-
чиком для харків'ян, людей, які були 
змушені переїхати із Донецької та 
Луганської областей, та всіх гостей 
нашого міста», – зазначив міський 
голова м. Харкова Геннадій Кернес.

«При реалізації проекту соціального 
центру «Сім'я» ми перш за все думали 
про місце, де будь-яка особа – виму-
шений переселенець, інвалід, самотня 
людина або ж людина з особливими 
потребами чи у складних життєвих 
обставинах може отримати необхідну 
допомогу, соціальну підтримку та 
догляд», – зазначив Уве Штумпф, 
директор програми Ініціативи Інфра-
структурної Програми для України.

Соціальний Центр «Сім'я» загальною 
площею 150 м2 включає в  себе 
безкоштовний коворкінг-центр, дитячі 

кімнати, бібліотеку та ІТ-локацію. 
Соціальний центр є місцем соціальної 
інтеграції та допомоги сім'ям у скрут-
них життєвих обставинах, самотнім 
людям похилого віку та внутрішньо 
перемішеним особам. 

У соціальному центрі проводяться 
публічні заходи, спільні тренінги для 
сімей місцевої громади та внутрішньо 
перемішених осіб, майстер-класи для 
дітей, соціальне та юридичне консуль-
тування, заходи соціальної підтримки та 
інші.

Мета Центру – ефективно реалі-
зувати права та свободи людини і 
громадянина та вести повноцінний 
спосіб життя, а також надання соціаль-
ної підтримки для сімей та людей у 
скрутних життєвих обставинах: 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), 
осіб з інвалідністю, малозабезпечених 
громадян, учасників та ветеранів АТО, 
осіб – які зазнали насилля. Знизити 

рівень соціальної напруги в Харківській 
територіальній громаді. 

Програми Центру розраховані для 
всіх вікових категорій і направлені 
на:

џ формування уміння колективного 
проведення дозвілля;

џ виявлення та розвиток творчих 
здібностей;

џ розширення соціально-культурного 
потенціалу;

џ проведення заходів з розвитку 
навичок міжособистого спілкування,

џ вміння набувати друзів;

џ допомогу в реалізації інтересів і 
захоплень;

џ задоволення потреб у живому 
інтелектуальному спілкуванні; 

џ сприяння здоровому способу життя 
та активному довголіттю. 

Відкриття соціального центру «Сім'я»



3События. Новости ЕСС

№1 / 2017 г. Поздравления

З професійним довголіттям!
5 грудня 2017 – День працівників 

соціальної сфери України

Управління праці та соціальних 
питань Департаменту праці та соціаль-
ної політики Харківської  міської ради, 
як міська служба, працює понад 
26 років. У серпні 1991 року був 
створений відділ праці та соціальних 
питань Харківського міськвиконкому в 
складі 8 осіб. 

Чинне управління створено рішенням 
сесії Харківської міської ради в травні 
1996 року в структурі Головного управ-
ління з гуманітарних та соціальних 
питань Харківської міської ради.

З жовтня 1997 року Управляння 
очолила Горбунова-Рубан Світлана 
Олександрівна, наразі – заступник 
міського голови з питань охорони 
здоров'я та соціального захисту насе-
лення, заслужений працівник соціаль-
ної сфери. І ось уже 20 років поспіль 
Світлана Олександрівна є головним 
соціальним працівником територі-
альної громади міста Харкова, слугу-
ючи їй своїм серцем, душею та розумом. 
З тих пір і робота Управління в цілому, і 
свідомість співробітників, які стали 
єдиною дружною командою, змінилося 
кардинально. 

З 2011 року роботу управління очолює 
заступник директора Департаменту – 
начальник управління праці та соці-
альних питань Левченко Ірина Володи-
мирівна. У структурі Управління 
сьогодні 8 відділів і 37 співробітників. 

26 років – з перших днів роботи 
соціальної служби (фахівець 1 категорії 
відділу по праці та соціальних питань) і 
до цього дня – директор Департаменту 
праці та соціальної політики Харків-
ської міської ради, трудиться в соціаль-
ній сфері Болгова Лариса Віталіївна.

У лютому 1992 року до відділу праці 

та соціальних питань фахівцем 2 
категорії прийшла працювати Мохнач 
Ольга Миколаївна, наразі – заступник 
начальника управління – начальник 
відділу розвитку соціальних послуг.

З квітня 1992 року в соціальну сферу 
прийшла Черняєва Ірина Олексан-
дрівна. Спочатку секретар-друкарка, а 
сьогодні заступник начальника управ-
ління – начальник відділу місцевих 
соціальних програм.

В Управлінні працює Ганна Іванівна 
Ключка – начальник відділу трудових 
відносин, яка прийшла на роботу у 1993 
році  спеціалістом 1 категорії у відділ 
праці та соціальних питань.

Соціальний працівник – це унікальна 
професія, яка поєднує в собі воєдино і 
гармонійно багато професій, а якщо 
точніше, якостей людської душі. 
Об'єктом і суб'єктом професії є людина 
як триєдність тіла, душі і духу. І кожна 
складова людського єства в певні 
періоди часу, проявляючись в людині 

зримими і незримими болями, невирі-
шеними питаннями і проблемами, 
потребує турботи і милосердя. І 
проявити ці якості стосовно до нужден-
ного, можливо лише маючи їх в собі.

Відділ розвитку соціальних послуг : 
10 років плідної співпраці

10 років, як за ініціативою керівниц-
тва Управління створено в структурі 
Управління і 10 років поспіль успішно 
працює, відділ розвитку соціальних 
послуг. У  штатному розкладі це всього 
3 посадових особи, які, відпрацьовуючи 
великий обсяг роботи, жартують: «наш 
відділ найчисельніший», так як налічує 
до 50, а в який рік і більше позаштатних 
співробітників. Це – наші друзі, 
співробітники – керівники громадських 
організацій та Благодійних Фондів 
соціального спрямування, партнери 
міського соціального проекту «Єдина 
соціальна мережа», які на конкурсній 
основі щороку виборюють право на 
укладання угоди про співробітництво з 
міською владою. 

Ось уже 18 років поспіль здійсню-
ються соціальні проекти та конкурси, в 
яких взяли участь близько 150 об'єднань 
громадян. У відділі знаходиться 
головний електронний соціальний 
інформаційний офіс, офісний центр 
диспетчерської служби «Інватаксі», 
робоча волонтерська група «Єдиної 
соціальної мережі», інформаційний 
центр Міського комітету доступності, 
організаційно-методичний центр 
Клубів креативного довголіття, прес-
центр міського соціального проекту  
«Єдина соціальна мережа», коорди-
наційно-методичний центр з підготовки 
конференцій, круглих столів, робочих 
нарад, тощо.

Усіх небайдужих, душею щедрих і 
розумом дужих гостинно запрошуємо 
до об'єднання.
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Городской центр «Проминь»
Городской центр «Проминь» – комму-

нальное учреждение, единственное в 
Харькове, которое опекает детей и 
подростков с тяжелой умственной 
отсталостью и занимается комплексной 
– психологической, педагогической, 
социальной, трудовой – реабилитацией 
инвалидов детства. Работа центра 
направлена на создание сети непре-
рывной комплексной реабилитации и 
адаптации лиц с интеллектуальной 
недостаточностью в полноценной 
общественной жизни.

Дети приходят в центр ежедневно и 
получают качественную помощь 
специалистов. В 2017 году на учете в 
центре находятся 136 человек.

Основная цель деятельности центра – 
улучшение  жизнедеятельно сти , 
социальная абилитация, адаптация и 
возвращение к полноценной жизни 
детей-инвалидов и инвалидов детства с 

физическими и умственными пробле-
мами развития, которые находятся в 
тяжелых жизненных обстоятельствах и 
нуждаются в посторонней помощи.

На сегодня в центре уже созданы и 
работают шесть возрастно-диагно-
стических групп. Занятия в группах 
проводятся по индивидуальным 
реабилитационным программам. С 
детьми занимаются специалисты-
реабилитологи, логопеды, психологи, 

педагог ИЗО, прикладного труда, 
инструктор ЛФК, музыкальный руково-
дитель, воспитатели и социальные 
работники. Проводятся также реабили-
тационные занятия в двух сенсорных 
комнатах, музыкальном, спортивном и 
тренажерном залах.

Центр «Проминь» расположен в 
центре микрорайона, архитектурно 
до ступном здании,  о снащенном 
пандусами для людей на колясках. 
Услуга «Школьный автобус» макси-
мально облегчает доставку детей к 
месту занятий и вечером домой, что 
особенно удобно для воспитанников, 
живущих далеко от места занятий. 

Адрес Центра: 61174, Харьков, пр. 
Победы 77-А. 

Тел. 057 338-94-71; 773-25-14

Социальные услуги

Харківська міська громадська організація інвалідів 

«Соціально-реабілітаційний центр незрячих»
Харківська міська громадська органі-

зація інвалідів «Соціально-реабіліта-
ційний центр незрячих» була створена 
наприкінці 2000 року інвалідами по 
зору, які, певною мірою реалізувавши 
себе у житті, вирішили допомогти решті 
незрячих людей і, насамперед, тим, хто 
тільки-но втратив зір, повернутися до 
повноцінного життя,  ефективно 
інтегруватися у суспільство. Ентузіасти 
не мали досвіду громадської роботи, але 
велике бажання і ретельна робота 
принесли перші результати – в грудні 
2000 року організація стала перемож-
цем конкурсу соціальних проектів 
головного управ-ління з гуманітарних 
та соціальних питань Харківської 
міської ради з проектом «Соціальна 
реабілітація інвалідів по зору». 
Напевне, це була перша серйозна 
підтримка, перше визнання, перша 
перемога. І, навіть, не зважаючи на 
скромність суми, яка була отримана на 
реалізацію проекту, партнерство з 
міською владою стало потужним 
поштовхом вперед для розвитку 
організації та її потенціалу. 

Власними силами та на власні кошти 
люди з інвалідністю зробили ремонт в 
орендованому приміщені, змайстру-
вали столи, принесли з дому комп'ютери 
і почали надавати допомогу незрячим 
людям. Спеціально розроблені комп'ю-
терні звукові програми дозволяли 
опанувати абсолютно незрячій людині 
комп'ютер і виконувати практично будь-

які операції. Але в Україні не було 
закладів, які б навчали інвалідів по зору 
роботі на ПК. Тому поряд з психоло-
гічною допомогою та юридичними 
консультаціями для інвалідів праців-
ники реабілітаційного центру розро-
били навчальну програму і відкрили 
курси користування ПК для незрячих 
людей. 

В 2001 році, розуміючи необхідність 
пошуку інших партнерів, молода 
організація подає власний проект на 
конкурс «День інноваційних ідей», 
проголошений Світовим банком. 
Проект пройшов у фінал конкурсу, а 
потім став і переможцем. Лише 3 
соціальних проекти в Україні отримали 
підтримку Світового банку,  але 
експерти врахували інноваційність та 
актуальність проекту та партнерство 
харківської організації з міською 
владою. На стадії виконання проекту 
організація також показала себе з 
найкращого боку, визвавши неабиякий 
інтерес ЗМІ та фахівців соціальної 
сфери України та Харкова. Варто лише 
згадати, що серед делегацій, які 
відвідали Харківський соціально-
реабілітаційний центр незрячих, була 
міжнародна делегація з Вашингтону на 
чолі з директором Світового банку та за 
участі високопосадовців українського 
уряду.

Сьогодні організація вважається чи не 
ветераном соціальної галузі міста 

Харкова. Реалізовано багато проектів, 
виріс професіоналізм працівників, 
вдосконалюються навчальні та реабілі-
таційні програми. 

В 2007 році Харківський соціально-
реабілітаційний центр незрячих 
приєднався до мережі електронних 
соціальних офісів міста Харкова, а у 
2008 році започаткував нову справу – 
службу супроводження людей з вадами 
зору по місту Харкову. Інноваційний 
проект отримав велику зацікавленість 
не лише людей з вадами зору, а й міської 
влади, державної служби зайнятості, за 
часткового фінансування яких і 
реалізується даний проект і донині. 
Завдяки проекту люди з вадами зору 
можуть бути більш активними і 
самостійними, не залежати у своїй 
діяльності та справах цілком від рідних 
та близьких. Крім того, офіційно 
зареєстровані безробітні харків'яни, що 
залучаються до участі в проекті у якості 
супроводжуючих, мають можливість 
отримати дохід від участі у оплачуваних 
громадських роботах, виконуючи 
соціально важливу і корисну справу.

За понад 17 років співпраці громад-
ської організації з міською владою 
Соціально-реабілітаційний центр 
незрячих оперативно реагував на 
виклики часу та пропозиції міської ради 
взяти участь у різного роду соціальних 
проектах. Громадська організація 
інвалідів організовувала прибирання 
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Социальные услуги

Благотворительный фонд «Институт раннего вмешательства»
Благотворительный фонд «Институт 

Раннего Вмешательства» для детей с 
нарушениями развития и детей с 
инвалидностью  был создан 27 декабря 
1999 года как организация, объединив-
шая специалистов психологов, врачей, 
логопедов, педагогов из различных 
организация г. Харькова, работающих с 
детьми с нарушениями и их семьями. 
Создание Фонда явилось продолже-
нием работы, начатой в ноябре 1998 
года как программа «Создание системы 
раннего вмешательства для ранней 
реабилитации и интеграции детей с 
ограниченными возможностями в 
общественную жизнь и оказание 
помощи и поддержки семьям, воспи-
тывающим детей с нарушениями 
развития и детей с инвалидностью».

В октябре 2000 года начал функцио-
нировать Центр раннего вмешатель-
ства. Центр является первым учрежде-
нием в Харьковском регионе, в работе 
которого используется система междис-
циплинарной помощи детям раннего 
возраста с нарушениями развития 
(система раннего вмешательства), 
которую специалисты Центра осваи-
вали при поддержке зарубежных коллег.

С декабря 1999 года Фонд является 
партнером Департамента труда и соци-
альной зашиты населения Харьков-
ского городского совета, участником 
«Единой социальной сети». 

В течение 15 лет в рамках сотрудни-
чества с Харьковским городским 
советом реализуется программа,  
направленная на поддержку семей, 
воспитывающих детей с инвалид-
ностью, которая предполагает предо-
ставление услуги раннего вмеша-
тельства с целью предупреждения их 
инвалидизации и нормализции жизни 
семей. 

В 2010-2012 гг. Департаментом 

охраны здоровья Харьковского город-
ского совета на базе коммунальных 
учреждений охраны здоровья КУ 
«Детская поликлиника № 23» и КУ 
«Детская поликлиника № 2» были 
созданы два подразделения, где жители 
г. Харькова получают услугу раннего 
вмешательства. БФ «Институт раннего 
вмешательства» организовывает и 
осуществляет методическую работу с 
городской сетью центров раннего 
вмешательства.

В рамках сотрудничества с Харьков-
ским городским советом были выпол-
нены проекты «Создание телефонной 
информационной линии для социально-
психологической поддержки семей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с нарушениями развития – 
«Горячая линия родительских проб-
лем», «Издание пособия для родителей 
«Игра не для забавы», «Создание 
консультативного кабинета», «Развитие 
услуги раннего вмешательства в г. 
Харькове для оказания социально-
психологической и развивающей 
помощи детям с ограниченными 
возможностями и семьям, воспиты-
вающим таких детей», корпоративный 
проект «Разработка и организация 
развивающих групп для детей-инвали-
дов с множественными нарушениями». 
В течение четырех лет выполняется 
социальный заказ по развитию в г. 

Харькове сети раннего вмешательства 
на базе коммунальных учреждений 
охраны здоровья и негосударственной 
организации. 

За прошедшие годы услугу раннего 
вмешательства получили более 2500 
семей, воспитывающих детей раннего 
возраста с нарушениями развития. 

Оценка эффективности услуги 
раннего вмешательства, которая уже 
оказана жителям г. Харькова,  показала 
наличие положительной динамики в 
развитии, нормализации детско-
родительских отношений, расширение 
социальных контактов семей, гармони-
зации личностных характеристик 
родителей и повышение качества 
повседневной жизни семей. В резуль-
тате сотрудничества с Городским 
перинатальным центром по сопрово-
ждению родителей, у которых родились 
дети с нарушениями развития, снижены 
количество отказов от детей.

Результаты многолетней работы БФ 
«Институт раннего вмешательства» 
легли в основу Распоряжения КМУ № 
948-р от 14.12. 2016 г. «Деякі питання 
реалізації пілотного проекту «Ство-
рення системи надання послуг раннього 
втручання» для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров'я та 
життя».

БФ «Институт раннего вмешатель-
ства» стал одним из подписантов 
Меморандума о взаимопонимании  
между МОЗ, МОН, Минсоцполитики, 
ЮНИСЕФ, Европейской Ассоциацией 
раннего вмешательства, Благотвори-
тельной организацией SOFT Tulip 
(Нидерланды), Национальной Ассамб-
леей людей с инвалидностью, БФ 
«Институт раннего вмешательства», 
ОО «Всеукраинская фундация защиты 
прав детей» (13.04.2017 г.).

територій у мікрорайонах міста, 
території лікарень, територіальних 
центрів; підбирала та направляла людей 
з числа безробітних для допомоги 
районним відділам субсидій, коли тим 
потрібна була стороння допомога у 
рознесенні запрошень або для надання 
допомоги людям похилого віку у 
заповненні ними необхідних бланків 
для оформлення субсидій. Безробітні 
харків'яни фарбували дитячі майдан-
чики та  вхідні  групи житлових 
будинків, прибирали у під'їздах та 
монтували урни для сміття, допомагали 
при проведенні урочистих та святкових 
заходів, допомагаючи людям похилого 
віку та з інвалідністю.

Сьогодні навіть невеликі містечка 
прагнуть зробити все, щоб забезпечити 
безперешкодне пересування містом для 
людей з особливими потребами, що вже 
казати про Харків, який звик бути піоне-
ром та лідером соціальних ініціатив. 
Харківський соціально-реабілітаційний 
центр незрячих і у цій справі не 
залишається осторонь, бо експерти 
громадської організації беруть активну 
участь у засіданні комітету забезпеченні 
доступності міста, надають консуль-
тації державним та комунальним 
установам міста щодо прилаштування 
їх для забезпечення доступності людям 
з інвалідністю.

Чи дійсно громадська організація 
може впливати на комфортність життя 
вразливих верств населення у великому 
місті? Чи легко досягнути певних 
успіхів?

Може, хоч і не дуже легко. Але ж коли 
керівництво міста щиро зацікавлене у 
покращені життя для кожного, коли 
Департаменти та управління очолюють 
не статисти, а небайдужі і грамотні 
професіонали, коли влада і громад-
ськість разом вирішують всі проблеми, 
а не звинувачують один одного у тих 
проблемах – все можливо вирішити. То 
ж продовжуємо працювати, бо ж 
досконалість не має меж.
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 Волонтерство – миссия добра!
Как бы жизнь не летела,

Дней своих не жалей,

Делай доброе дело,

Ради счастья людей!

Чтобы сердце горело, 

А не тлело во мгле,

Делай доброе дело,

Тем живем на земле!

 

Тот, кто хотя бы раз слышал слово 
«волонтерство», знает, что речь идет о 
добровольной,  неоплачиваемой, 
сознательной деятельности на благо 
других. Некоторые могут задать вопрос: 
«А зачем тратить время и силы на 
р а б о т у,  з а  ко т о р у ю  н и ч е г о  н е 
получишь?». Причин много: от желания 
саморазвития и самореализации, до 
стремления помочь тем, кто в этом 
нуждается.

Слово «волонтер» произошло от 
французского слова «volontaire» и в 
дословном переводе означает «добро-
вольный помощник». Волонтерство, 
как идея социального служения, почти 
столь же древнее, как и понятие 
«социум». В обществе всегда находи-
лись люди, для которых способом 
самореализации, самосовершенство-
вания, связи и общения с другими 
людьми был труд на благо того 
сообщества, в котором этому человеку 
довелось родиться и жить.

Несомненно, волонтерство является 
благородным занятием. Это и возмож-
ность проявить свои творческие 
способности, черты лидера, получить 
жизненный опыт и новых друзей. Но 
прежде всего добровольная безоплат-

ная работа убеждает нас в том, что при 
желании можно изменить мир к 
лучшему.

Так и волонтеры  Харьковской 
областной молодежной общественной 
организации «Харьковского центра 
волонтеров» уже на протяжении 10-ти 
лет принимают активное участие в 
развитии и активизации волонтерского 
движения в Харьковском регионе.

Идея создания организации заро-
дилась во время проведения 2-го 
городского слета волонтеров летом 2006 
года. На слете волонтеры заявили о том, 
что в городе Харькове необходимо 
о р г а н и з о в а н н о е  в о л о н т е р с ко е 
движение, которое бы объединило 
людей, желающих помогать тем, кто в 
этом действительно нуждается. 

ХО М О О  « Х а р ь ко вс к и й  ц е н т р 
волонтеров» была создана 11 апреля 
2007 года с целью развития волон-
т е р с ко го  д в и ж е н и я ,  а к т и в н о го 
привлечения молодежи к реализации 
социальных программ.

Основные мероприятия организации: 
проведение социальных акций для 
воспитанников детских домов и 
интернатных учреждений, много-
детных, малообеспеченных, приемных 
семей, оказание гуманитарной помощи, 
волонтерские игротеки, работа с детьми 
и молодежью с функциональными 
ограничениями, людьми пожилого 
возраста, комплексная теоретическая и 
практическая подготовка волонтеров в 
рамках «Школы волонтеров», функци-
онирование волонтерского социального 
интеграционного театра «Дорогою 
добра»,  содействие проведению 

городского конкурса «Волонтер года», 
городских слетов волонтеров, работа с 
временными переселенцами из зоны 
АТО, военнослужащими, поездки в 
интернатные учреждения и к местному 
населению зоны АТО. На базе органи-
зации функционирует городской 
семейный клуб для семей социальных 
категорий и клуб «Встречи друзей» для 
людей с функциональными ограниче-
ниями.

Основными направлениями дея-
тельности организации являются:

џ активизация, развитие и популя-
ризация волонтерского движения; 

џ пропаганда здорового образа жизни; 

џ развитие лидерских качеств и 
творческого потенциала молодежи;

џ привлечение молодежи к социально-
значимой работе и волонтерской 
деятельности;

џ социальная реабилитация твор-
ческой и волонтерской деятельностью, 
оказание социальной помощи семьям, 
оказавшимся в сложных жизненных 
обстоятельствах.

За годы работы организации было 
сделано немало. Проведено более 1200 
социальных акций и мероприятий. 
Охвачено около 47000 человек. 

За 2015 – 2016 годы услугами 
социального характера было охвачено 
около 5000 человек, организацией 
совместно с партнерами проведено 72 
социальных мероприятия. Такие акции 
как: «Подари свою любовь детям», «Ты 
+ Я = Одна Семья», «Страна чудес», 
«Неделя добра», «Диалог поколений», 
«Здоровым быть модно», стали тради-
ционными и проводятся организацией в 
городе Харькове на постоянной основе. 
Волонтеры неоднократно выезжали с 
гуманитарной миссией в зону проведе-
ния антитеррористической операции, 
посещая детские дома и помогая 
местному населению.

Особое внимание хочется уделить 
волонтерскому социальному интегра-
ционному театру «Дорогою добра», 
работающему на базе организации 
более 9-ти лет. А родился этот особен-
ный коллектив во время подготовки к 
социальной акции «Страна чудес», 
посвященной Дню защиты детей. Кто-
то предложил пригласить актеров с 
маленькими спектаклями. Но у волон-
теров возникла идея  подготовить их 
собственными силами, ведь волонтеры 
– мастера на все руки. И сыграть, и 
станцевать, и спеть смогут. Так родился 
волонтерский социальный интегра-
ционный театр «Дорогою добра». 

Социальные услуги
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И началось. Кукольные спектакли для 
маленьких детей, сказка для детей 
постарше, красивый спектакль о любви 
для взрослых, спектакль о событиях 
военных лет «Жди меня», мини-спек-
такль «Миро-творчество», заводное 
представление «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», мюзикл «Питер Пен», 
«Волонтерское сердце» и многое 
другое. Репетиции, выступления, 
костюмы, музыка. Актеры театра 
делали то, чего еще не делал, наверное, 
никто. Сами приезжали к своим 
зрителям в детские дома и интернаты, 
больницы и реабилитационные центры, 
госпитали и пансионаты для ветеранов 
труда, территориальные центры и 
общественные организации, места 
пребывания временных переселенцев 
из зоны АТО. И каждый выезд, каждый 
спектакль – как праздник. Праздник 
улыбок, общения и радости.

За это время ребята побывали на 
многочисленных международных и 
всеукраинских фестивалях, получая 
дипломы победителей и лауреатов. А 
самое важное, что в команду театра 
пришли ребята с функциональными 
ограничениями, воспитанники интер-
натных учреждений,  временные 
переселенцы из зоны АТО, которые 
хотят реализовать свой потенциал в 
творчестве, даря его другим. О театре 
можно рассказывать много. Но, как 
говорят, «лучше один раз увидеть», а 
еще лучше прийти к нам и стать 
актером, влиться в творческую друж-
ную семью.

Вот одно из высказываний ребят из 
«Харьковского центра волонтеров», и в 
нем частичка искренности и душевной 
теплоты: «В наших сердцах есть 
потребность отдавать, которая не дает 
нам прожить жизнь бессмысленно. 
Каждый из нас находит вдохновение в 
благодарных взглядах и радостных 
улыбках тех, кому мы помогаем...». 

У каждого из ребят был свой путь к 
волонтерству. Кто-то пришел потому 
что любит людей и всегда хотел 
помогать им, кто-то любит свой город и 
стремится сделать его чище и светлее, 
кто-то пришел со стремлением делиться 
красотой своей души со сцены, а кто-то 
еще не нашел себя на этом пути, но он 
твердо знает и верит, что в его жизни 
есть предназначение. Предназначение 
сделать себя и этот мир лучше.

И каждый из волонтеров делает это, 
по мере своих сил и возможностей, 
используя для этого каждое мгновение 
своей жизни. Потому что на самом деле 
волонтер – это не профессия,  а 
состояние души. Когда любовь и добро 
переполняют твое сердце настолько, что 
ты просто не можешь не дарить его 

людям, не можешь не делать тех 
поступков, которые люди называют 
добрыми делами, которые делают этот 
мир чуточку добрее, потому что «… 
чтобы поверить в добро – надо просто 
начать его делать...» (Л. Пастер).

Как сказала президент «Харьковского 
центра волонтеров», заместитель 
начальника управления по делам семьи 
и молодежи городского совета  Светла-
на Ситник о десятилетней деятельности 
организации «Если оглянуться назад, то 
теперь с уверенностью можем сказать, 
что мы были и есть на правильном пути. 
Иногда я, как бы со стороны, пытаюсь 
смотреть на каждого из нас, на нашу 
деятельность, чтобы объективно 
оценить происходящее и не перестаю 
удивляться, какие мы все разные, 
каждый просто уникальный и неповто-
римый человек, как же нам повезло, что 
судьба собрала нас в единую команду.

Когда-то услышала мысль о том, что 
волонтерство – это маленькая жизнь. 
Это действительно так, это часть жизни 
каждого из нас, которую мы проживаем 
вместе, вместе с теми людьми, которым 
помогаем, вместе внутри команды. 
Каждый посвящает этому частичку 
себя, а получает во стократ больше. У 
каждого из ребят-волонтеров есть и 
учеба, и работа, и еще много различных 
увлечений и хобби, но они не жалеют 
времени на волонтерство, и хотя это не 
просто, но они все успевают и у них все 
получается!

Конечно жизнь – это постоянное 
движение, кто-то приходит к нам в 
организацию, кто-то уходит, кто-то 
остается, но не бывает таких людей, 
которые встречаются случайно. Ведь 
каждый вносит свою лепту в наше 
общее дело. 

Хочется, чтобы наша организация 
росла и крепла, чтобы к нам приходили 
новые замечательные люди, ведь мы 
открыты для всех, кто хочет жить не 
только ради себя и своих близких, а и 
для других людей, делая наш мир 
милосерднее и прекраснее!».

Наша организация сплотила в своих 
рядах замечательных ребят, которые 
горят желанием помогать тем, кто в 
этом действительно нуждается, вносить 

свой вклад в развитие волонтерского 
движения, реализацию молодежной и 
социальной политики Харьковского 
региона.

Наша волонтерская работа не была бы 
такой успешной без наших соратников, 
друзей, социальных партнеров и всех 
тех, кто нам помогает в нашей деятель-
ности. 

Выражаем огромную благо-дарность 
городскому голове Кернесу Геннадию 
Адольфовичу, заместителям городского 
головы – Гобуновой-Рубан Светлане 
А л е к с а н д р о в н е ,  Л о б о й ч е н к о 
Константину Анатольевичу,  Департа-
менту труда и социальной политики 
городского совета в лице Болговой 
Ларисы Витальевны, управлению труда 
и социальных вопросов в лице Левченко 
Ирины Владимировны, управлению по 
делам семьи и молодежи, центр досуга 
молодежи в лице Леоновой Алены 
Ивановны, городскому комплексному 
центру клубов по месту жительства  в 
лице Стрюка Артема Борисовича, 
«Единой Социальной Сети г. Харькова» 
в лице Мохнач Ольги Николаевны, 
обще ственным организациям  и 
благотворительным фондам: «Крок в 
нове життя», «Переображення Харків-
щини», «Львовскую образовательную 
фу н д а ц и ю »  « Д е п ол ь - Ук р а и н а » , 
«Мост», «Спасение», «Припинення 
сирітства Харківщини», «Радуга», 
«Темп», «Добро и человечность», «Кре-
авита», коллектив газеты «Харьковские 
известия», Харьковское областное 
телевидение.

Приглашаем всех присоединиться к 
нашему волонтерскому движению, 
активной общественной деятельности, 
интересной и яркой жизни.

Вместе мы сила! И в такой единой 
команде способны сделать еще много 
добрых  и замечательных дел!

Давайте делать добрые дела вместе! 
Жить, помогая другим. Делать наш мир 
лучше и светлее!

 E-mail: volonter2007Kh2@ukr.net

тел. 063 585-16-00;

099 158-25-48

Социальные услуги
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Идея цикла проектов «Лучшие 
практики в социальной политике» 
родилась осенью 2010 года во время 
одной из командировок в г. Киев на 
научно-практическую конференцию по 
социальной проблематике, когда 
участники из разных регионов Украины 
после малосодержательной офици-
альной программы взахлеб делились в 
отеле своим опытом работы, искренне 
радовались успехам друг друга и 
обсуждали причины неудач. 

После возвращения в Харьков и 
обсуждения результатов с коллегами по 
организации, что из услышанного 
можно было бы внедрить в Харькове, 
выкристаллизовалась концепция 
будущих проектов.

В 2011 году «Институт социальной 
политики региона» вместе с «Центром 
стратегических исследований и иннова-
тики» подал на конкурс проектов, 
который проводил Департамент труда и 
социальной политики Харьковского 
горсовета, проект «Від утриманства – 
до підтримки: кращі практики в 
соціальній політиці», целью которого 
была выработка на основе отечествен-
ного и зарубежного опыта рекомен-
даций по усовершенствованию работы с 
бездомными.

В последующие годы Институт соци-
альной политики региона реализовал, 
при поддержке Департамента труда и 
социальной политики Харьковского 
горсовета, проекты, направленные на 
исследование и внедрение в г. Харькове 
передового опыта защиты прав людей с 
физическими ограничениями и людей 
пожилого возраста, а также профи-
лактики социального сиротства.

Со временем пришло понимание, что 
ни яркие презентации, ни приглашение 
специалистов из других городов не 
заменят возможности воочию увидеть 
особенности работы социальных 
учреждений. А общение в социальных 
сетях более эффективно после личного 
знакомства. 

Поэтому в 2015 году произошла 
закономерная трансформация проекта, 
и делегация активистов общественных 
организаций – членов Единой социаль-

ной сети, руководители коммунальных 
социальных учреждений, работники 
Департамента труда и социальной 
политики и ученые из Харьковского 
регионального института Националь-
ной академии го сударственного 
управления при Президенте Украины 
отправилась  с  ознакомительно-
презентационным визитом во Львов.

Следует отметить,  что с этого 
момента прикладная цель обмена 
опытом в социальной сфере попол-
н и л а с ь  м о щ н о й  о б щ е с т в е н н о -
патриотической составляющей – 
демонстрацией единства Украины, 
поэтому проект стал называться: 
«Лучшие практики в социальной 
политике: Восток и Запад  вместе».

Символично, что дополнительное 
условие, выдвигаемое к участникам 
визита – ехать в вышиванках, сразу 
стало своеобразной визитной карточкой 
проекта. Еще одной традицией стали 
торжественные проводы делегации 
заместителем Харьковского городского 
головы Светланой Александровной 
Горбуновой-Рубан.

Поездка во Львов происходила по 
железной дороге. Дорожную атмосферу 
лучше всего иллюстрирует тот факт, что 

прямо в вагоне прошел мастер-класс по 
изготовлению патриотических суве-
ниров и значительную часть времени 
остальные пассажиры помогали плести 
желто-голубые браслеты. 

Во Львове нашу делегацию уже 
ожидал автобус, который и перевез 
харьковчан в общежитие Львовского 
регионального института Националь-
ной академии го сударственного 
управления в поселке Брюховичи, где и 
провели две ночи участники визита.

Насыщенная официальная прог-
рамма, которая включала встречу 
работниками Управления социальной 
защиты Львовского городского совета в 
сессионном зале ратуши, знакомство с 
работой Центра реабилитации детей-
инвалидов «Джерело», одного из 
территориальных центров социального 
обслуживания пенсионеров и одиноких 
нетрудоспособных граждан, Волонтер-

ского центра и ряда общественных 
организаций, дополнилась экскурсией 
по городу, посещением джазового 
фестиваля, культурных и сакральных 
объектов Львова.  

В 2016 году возникла идея отпра-
виться в путь на автобусе. А это в свою 
очередь  привело  к  увеличению 
интенсивности программы визитов. 
Вместо одного партнерского города их 
стало сразу три. 6 июля 2016 года, в 
рамках проекта «Слобожанщина, 
Буковина и  Полесье  –  вме сте» , 
харьковчане отправились в Полтаву, 
Житомир и Черновцы. 

И первым пунктом в этом более чем 
двух тысячекилометровом маршруте 
была Полтава. После посещения 
Полтавского городского совета и озна-
комления с деятельностью Городского 
центра социальной реабилитации 
детей-инвалидов состоялась короткая 
экскурсия по городу. А еще по пути в 
Киев харьковская делегация посетила 
знаменитый Мгарский монастырь. 
Многие участники запаслись в дорогу 
монастырскими выпечкой, квасом и 
молочнокислыми продуктами. 

В этой поездке родилась еще одна 
традиция – приветствовать аплодисмен-
тами пересечение границ областей, 
въезд и выезд в города-цели визита.

А на следующий день всех ждал 
ранний подъем и стремительный 
переезд в г. Житомир, где состоялся 
интереснейший круглый стол в город-
ском совете с участием заместителя 
Житомирского городского головы М.В. 
Хренова, обмен информацией об 
особенностях реализации социальной 
политики в Харькове и Житомире, 
презентации наиболее ярких проектов 
Единой социальной сети. 

Особо следует отметить потряса-
ющий концерт, который организовали 
для харьковчан подопечные Житомир-
ского городского территориального 
центра социального обслуживания 
пенсионеров и одиноких нетрудо-
способных граждан. Именно им был 
вручен  эксклюзивный  каравай , 
переданный делегации мастерицами 
Ассоциации многодетных семей 
«Амма».

Важной составляющей проекта явля-
ется и культурное развитие участников 
поездки. Будучи в Житомире, мы не 
могли не посетить всемирно известный 
музей космонавтики им. С.П. Королева.

Попрощавшись с новыми друзьями и 
партнерами из Полесья харьковская 
делегация  продолжила  путь  на 
Буковину и поздно вечером прибыла в г. 

Лучшие практики в социальной политике
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Черновцы. На следующее утро в здании 
городского совета состоялась встреча 
представителей местного самоуправ-
ления, работников социальной сферы и 
лидеров общественных организаций 
двух городов, в которой принял участие 
заместитель Черновицкого городского 
головы А.Е. Паскар. Программа третье-
го дня включала также посещение 
Центра реинтеграции бездомных 
общественной организации «Народна 
допомога», Черновицкого националь-
ного университета имени Федьковича и 
пешеходную экскурсию по городу. 

А на следующий день в Черновцах 
начиналась самая крупная ярмарка на 
Буковине – Петровская. Ее интересной 
особенностью является то, что она не 
локализована в одном конкретном 
месте. Она захватывает всю централь-
ную часть города. На одной площади 
располагаются мастера народных 
промыслов, на другой – торгуют 
продовольственными товарами, в парке 
культуры и отдыха – продают строи-
тельные материалы, где-то – промыш-
ленные товары и т. д.

Харьковчане приняли участие в 
торжественном открытии ярмарки у 
стен мэрии и прошли с праздничным 
шествием по центральной улице города, 
которая незамысловато называется – 
Главная.

Купив на ярмарке подарки и сувениры 
друзьям и близким, делегация отпра-
вилась в обратный путь, который пролег 
через три знаменательных для Украины 
места – крепости в городах Хотин, 
Каменец-Подольский и Меджибож. 
Неизгладимое впечатление на участ-
ников поездки наложило посещение 
музея памяти голодомора в Меджибо-
жском замке.

А завершился этот презентационно-

ознакомительный визит в Харькове на 
площади Конституции, откуда за 
четыре дня до этого делегация отправ-
лялась в путь.

Воодушевленные успехом проекта в 
2016 году, представители Единой 
социальной сети и социальной сферы 
Харькова в 2017 году запланировали 
посетить Тернополь, Хмельницкий и 
Винницу. 

В 2017 году участники проекта 
«Слобожанщина и Подолье – вместе: 
Лучшие практики в  социальной 
политике» стартовали рано утром в 
субботу, чтобы начало рабочей недели 
встретить уже в первом целевом городе 
проекта – Тернополе. А первые дни 
визита ознаменовались посещением 
Мгарского монастыря, Свято-Почаев-
ской лавры и Источника Святой Анны. 

А в понедельник утром состоялось 
знакомство и обмен опытом с предста-
вителями социальной сферы Терно-
поля. Кроме участия в традиционном 
круглом столе в городском совете, 
харьковская делегация посетила 
«Центр социальной реабилитации 
детей с инвалидностью», обществен-
ную организацию «Центр содействия 
детям с синдромом Дауна «Бебико», 
Интерактивный музей АТО. Незаплани-
рованным, но очень познавательным 
пунктом программы оказалось знаком-
ство с Тернопольской школой лицеем № 
6 имени Назария Яремчука (в которой 
вместо обычных звонков звучат песни 
Яремчука). Причем экскурсию по 
школе проводил ее директор А. 
Остапчук.

Следующий день оказался не менее 
насыщенным: сначала переезд в 
Хмельницкий, потом круглый стол с 
представителями местного самоуправ-
ления, социальных учреждений и 

общественных организаций г. Хмель-
ницкий в сессионном зале горсовета, 
по сещение Центра комплексной 
реабилитации для людей с инвалид-
ностью «Родинний затишок», Хмель-
ницкого городского центра социальной 
реабилитации детей-инвалидов «Школа 
життя», Центра оказания администра-
тивных услуг и реабилитационного 
центра «Промінь надії».

На пути в Винницу делегация сделала 
остановку в с. Головчинцы в Рекреа-
ционном центре семейного типа по 

восстановлению здоровья детей-
инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями «Берег 
надежды». А буквально через несколько 
часов – новая встреча, новые знаком-
ства, презентации, вопросы и ответы. 
На этот раз – с заместителем Винниц-
кого городского головы Якубович Г.А., 
работниками горсовета, активистами 
общественниками. В Виннице свою 
деятельность презентовали Центр 
помощи воинам АТО «Мольфар», 
Центр социальной реабилитации детей-
инвалидов «Гармония». Конечно же 
участники визита смогли сравнить 
Харьковский и Винницкий прозрачные 
офисы оказания социальных услуг. А 
закончилась культурная программа 
визита просмотром светомузыкальной 
программы знаменитого фонтана 
«Рошен».

Таким образом благодаря поддержке 
Харьковского городского совета только 
за последние три года участники 
проекта «Лучшие практики в социаль-
ной политике» преодолели несколько 
тысяч километров, смогли презентовать 
свои достижения и познакомиться с 
уникальным опытом территориальных 
центров, центров социальных служб 
для семьи, детей и молодежи, центров 
социальной реабилитации детей-
инвалидов, центров реинтеграции 
бездомных, прозрачных офисов, 
волонтеских объединений и различных 
общественных организаций. 

Руководитель проекта,

Олег Кулинич
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20.05.2017 г. Начало проекта «Слобожанщина и Подолье – вместе: Лучшие практики в социальной политике». Отъезд из г. Харькова.

21.05.2017 г. Встреча делегации в мэрии города Тернополь.

21.05.2017 г. Посещение центра социальной реабилитации детей-инвалидов города Тернополь.

22.05.2017 г. Встреча делегации в мэрии города Хмельницкий. Круглый стол.

22.05.2017 г. Посещение центра реабилитации семей «Затишок» города Хмельницкий.
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№1 / 2017 г.

24.05.2017 г. Посещение оздоровительного комплекса «Чайка» города Хмельницкий.

24.05.2017 г. Встреча делегации в мэрии города Винница. Круглый стол.

24.05.2017 г. Посещение общественной организации «Мольфар» города Винница.

24.05.2017 г. Посещение общественной организации «Гармония» города Винница.

24.05.2017 г. Посещение «Прозорого офісу» города Винница.
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Багатодітна сім'я – це не сім'я, в якій багато дітей, 

це сім'я багата на дітей
Багатодітна сім'я в Україні традиційно 

вважалася рушійною силою у розвитку 
економічних, соціальних, культурних та 
інших суспільних процесів. Зараз, у 
часи стрімких змін в усіх сферах життя, 
зокрема, у розумінні цінностей сім'ї та 
окремих її членів, найважливішим 
завданням держави є прагнення до 
створення демографічного балансу та 
підтримки сім'ї як самостійної, здорової 
частки суспільства. 

Зважаючи на сучасну кризу в Україні, 
що загострюється військовим конфлік-
том та підкріплюється прийняттям 
Закону України «Про внесення змін та 
визнання, що втратили чинність, деяких 
законодавчих актів України» № 76 від 28 
грудня 2014 року, який стосується 
соціального захисту та соціальних 
гарантій багатодітної сім'ї і ставить під 
сумнів існування багатодітної сім'ї, як 
соціальної  групи.  Як результат, 
загострюються соціальні проблеми 
сім ' ї :  знижується рівень життя, 
неможливість придбання нормального 
житла, недостатність матеріального 
забезпечення, харчів та медичного 
обслуговування, труднощі з праце-
влаштуванням, зростає ступінь агресії, 
невдоволення, рівень насилля в сім'ях 
тощо. З огляду на вищезазначене, стан 
багатодітних сімей з року в рік суттєво 
погіршується, вони стають найбільш 
уразливою та незахищеною категорією 
населення. Виходячи з того, що тільки 
багатодітна сім'я, яка виховує 3 та 
більше дітей, є найефективнішою серед 
інших сімей у демографічному плані й у 
виховних можливостях, то перспектива 
благополуччя країни напряму залежить 
від благополуччя, ступеня соціального 
захисту і розвитку соціально-активної 
багатодітної сім'ї, яка не є споживачем, а 
транслює свої цінності у суспільстві, 
тим самим оздоровлюючи його.

Саме тому, багатодітні сім'ї потребу-
ють виваженої державної підтримки у 
сфері соціального захисту, яка буде 
включати не тільки і не стільки 
матеріальну складову допомоги, а й 
упровадження системи соціально-

педагогічної підтримки, яка передбачає 
як з боку державних органів і соціаль-
них служб, так і з боку громадських 
організацій, самоактуалізацію та 
самовдосконалення власних можли-
востей багатодітних сімей на подолання 
виникаючих проблем, відновлення їх 
соціальності, проведення широких 
інформаційних кампаній з підняття 
престижу сім'ї, пропаганди сімейних 
цінностей, заохочення до свідомого та 
відповідального батьківства тощо. Все 
це дасть можливість розширити спектр 
соціальних послуг, що надаються 
сім'ям, і дозволить їм самим стати 
активними учасниками поліпшення 
власного соціально-економічного, 
освітнього та морально-духовного 
розвитку.

У практиці соціально-педагогічної 
роботи в Україні можна відмітити, що 
с аме  громадськ і  орган і зац і ї  як 
об'єднання громадян, які створюються 
для реалізації спільних інтересів 
(культурних, економічних, вікових, 
гендерних, регіональних, релігійних, 
професійних, соціальних тощо) нерідко 
першими приймають виклики при 
виникненні нових скрутних соціальних 
ситуацій і допомагають запобігти їм 
своїми новаторськими засобами. Це 
відбувається завдяки тому, що саме 
громадські організації є найближчим 
провідником від родини до держави, на 
ранніх етапах помічаючи проблеми, що 
виникають, і здійснюючи превентивну 
громадську соціально-педагогічну 
підтримку.

Харків - прогресивне місто, яке 
завжди реагує на потреби своїх 
мешканців, особливо у ситуаціях, які 
потребують уваги та підтримки. Саме 
т ом у,  п оя в а  р і з н о с п р я м о в а н и х 
громадських організацій у 90-х роках 
м и н ул о го  с тол і т тя ,  н а  п оч ат ку 
самостійного і незалежного життя 
України, було своєчасним та природнім. 
У цей непростий для країни період, 
групою свідомих і відповідальних 
багатодітних сімей на чолі з мамою-

героїнею Ковальовою Людмилою 
Володимирівною, було засновано 
Громадську організацію «Асоціація 
багатодітних сімей «АММА». Метою її 
діяльності став захист та підтримка 
багатодітних сімей, яким на той час було 
найскладніше матеріально забезпе-
чувати й виховувати велику кількість 
д і т е й .  О ф і ц і й н о  з а р е є с т р о ва н а 
організація була 28 лютого 1994 року та 
здійснювала свою діяльність у межах 
Київського району м. Харкова. 

З 2011 року і до теперішнього часу 
президентом ГО «АММА» є багатодітна 
мати, доктор філософії, практичний 
психолог, активний громадський діяч 
Ібрагім Юлія Сергіївна. Та в цей же рік, 
за ініціативи і з огляду на вагомі потреби 
сімей м. Харкова та Харківської області, 
ГО «АММА» розширила свої кордони 
та почала здійснювати діяльність, яка 
розповсюджується і зараз на сім'ї різних 
категорій у м. Харкові, Харківській 
області. Консультації з правових на 
соціальних питань надаються родинам з 
різних куточків України. 

Особливістю ГО «АММА» було і є те, 
що вона акцентує свою діяльність на 
підвищенні престижу сім'ї, укріпленні 
позитивного іміджу багатодітної сім'ї у 
суспільстві, як носія виховного потенц-
іалу, який здатен змінювати суспільство 
на краще, залучення багатодітних сімей 
до надання інформаційної, соціально-
педагогічної, психологічної та іншої 
підтримки тим родинам і дітям, які за 
різних причин потрапили у складні 
життєві обставини.

О с н ов н і  п о с л у г и ,  я к і  н а д а є 
організація: 

џ соціально-педагогічні;

џ психологічні;

џ культурно-просвітницькі;

џ інформаційні;

џ юридичні;

џ соціально-медичні;

џ соціально-економічні.

џ отримувачі допомоги:

џ багатодітні сім'ї;

џ неповні сім'ї;

џ учасники АТО та члени їх сімей;

џ вимушено-переміщені особи;

џ люди пожилого віку;

џ сім'ї, що виховують дітей сиріт, 
інвалідів та творчих дітей;

џ сім'ї, що потрапили в складні 
життєві обставини.

На базі ГО «АММА» працюють 
гуртки: 
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џ «Електроніка та програмування»; 

џ «Комп'ютерна грамотність»;

џ «Дитяча студія  комп'ютерної 
анімації»; 

џ «Англійська мова для дітей та 
дорослих»;

џ «Підготовка до школи»;

џ «Учусь учитися»;

џ «Історія України»;

џ «Творча майстерня»;

џ «Смачні вечірні посиденьки».

Систематично проводяться:

џ психологічні тренінги, консультації;

џ заходи з юридичної та правової 
просвіти;

џ тренінги особистого зростання;

џ заняття вивчення іноземних мов та 
історії рідного краю;

џ різноманітні майстер-класи;

џ екскурсії та мандрівки;

џ організація змістовного дозвілля; 

џ заняття з ораторського мистецтва.

У 2007 році ГО «АММА» стала 
партнером «Єдиної соціальної мережі» 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради і 
реалізувала за цей період низку 
соціальних проектів, які спрямовані на 
підтримку багатодітних сімей, людей 
похилого віку, учасників АТО та 
вимушено-переміщених осіб.

З 2011 року у партнерстві та за 
підтримки Департаменту праці та 
соц іа льного  захисту  нас елення 
Харківської міської ради успішно 
впроваджується міський соціальний 
проект «Академія «АММА» – центр 
соціально-педагогічної та психоло-
гічної підтримки багатодітних та 
с о ц і а л ь н о - н е з а х и щ е н и х  с і м е й 
«АММА», у рамках якого проводяться 
комплексні заняття, тренінги для різних 
вікових груп, екскурсії, пізнавально-
розвиваючі, профорієнтаційні заходи, 
консультації спеціалістів, просвітні 
заняття, денні табори тощо. Члени ГО 
«АММА» активно берут участь у 
волонтерському русі м. Харкова, в 
організації та проведенні різноманітних 
занять, майстер-класів, обміні досвідом 
та активному відпочинку з родинами.

У 2012 року в ГО «АММА» розпочав 
свою роботу електронний офіс (Е-офіс), 
звернувшись до якого за електронною 
адресою: amma.kharkiv@ukr.net, на 
сайті amma.org.ua, за телефонами 093-
31-31-271, 068-065-76-86, або особисто 
за адресою: вул. Дружби народів, б.203, 
можно  от римати  ква л іф іковану 
консуль-тацію з питань законодавства 
України щодо соціального захисту 
населення та з інших хвилюючих 
питань. Робота електронного офісу 

проводиться на волонтерських засадах 
виконавчим директором ГО «АММА» 
Тесленко Наталією Володимирівною.

Значна увага ГО «АММА» надається 
людям похилого віку, які є найураз-
ливішими та найчастіше знаходяться у 
соціальній ізоляції, не дивлячись на те, 
що мають значний досвід, який є 
корисним для наступних поколінь. З 
2011 року організація проводила 
активну роботу клубу єдності поколінь 
«Острів надії» на базі Територіального 
центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Москов-
ського району м. Харкова. У 2015 році 
розпочав роботу клуб єдності поколінь 
«Джерельце», який знаходиться і зараз 
за адресою: м. Харків, вул. Дружби 
народів, б.203. У рамках діяльності 
клубів здійснюється активна просвіт-
ницька робота, обмін досвідом між 
молодшим та старшим поколінням, 
створення благоприємних умов для 
спілкування, спільної творчості, 
морального та психологічного розван-
таження, пошуку шляхів підтримки і 
продовження активного довголіття 
людей похилого віку, формування 
позитивних зв'язків між поколіннями.

Ситуація на Сході України у 2014 році 

ст а ла  поштовхом для  розвитку 
масштабного волонтерського руху і 
багатодітні сім'ї ГО «АММА» активно 
включилися у роботу з  надання 
допомоги переселенцям, військовим у 
зоні АТО, а також пораненим захис-
никам у Харківському шпиталі та 
організували на базі організації «Центр 
соціальної адаптації та інтеграції 
внаслідок проведення АТО «Ми – 
українці!». У рамках роботи центру 
проводиться просвітницька, культурно-
дозвіллєва робота, заходи з патріо-
тичного виховання, майстер-класи зі 
створення оберегів, збір та передача 
необхідної допомоги, надання консуль-
таційних послуг, тощо.

Новим кроком у розвитку організації 
та розширенні її можливостей стало 
партнерство з міжнародною органі-
зацією GIZ. Наприкінці 2016 року ГО 
«АММА» стала переможицею конкурсу 
проектів «Підтримка територіальних 
громад у зв'язку зі збільшенням ВПО», 

що проводився Федеральною компа-
нією GIZ за фінансової підтримки 
Уряду Німеччини та реалізувала проект 
« Ш л я х и  п р о с в і т и  н а  ш л я ху  д о 
порозуміння». Завдяки цьому проекту 
було підготовлено 30 тренерів та 120 
волонтерів для здійснення своєї 
діяльності у створених 4-х сучасних, 
обладнаних необхідною технікою, 
інформаційно-ресурсних центрах у м. 
Харків, м. Балаклея та м. Красноград.

Важливим кроком на підтримку 
сімейних цінностей та багатодітних 
сімей стало здійснення суспільно 
значущих проектів за підтримки 
Департаменту сім'ї, молоді та спорту 
Харківської міської ради: «Сучасна 
мати: нові можливості» та сімейний 
клуб «Злагода», які спрямовані за 
підтримку жінки-матері, яка прагне до 
особистого зростання, до самореа-
лізації себе у соціумі, до розкриття 
свого потенціалу, разом з тим важливим 
є налагодження тісної співпраці з усією 
родиною. Це дозволяє своєчасно надати 
необхідну підтримку родині, попере-
дити появу конфліктів, непорозумінь, 
насилля над окремими членами сім'ї. 
Важливим елементом роботи за даними 
проектами є стимулювання сімей до 
здійснення взаємодопомоги та взаємо-
підтримки, наданню допомоги тим хто в 
біді або потрапив у складні життєві 
обставини.

Діяльність громадської організації 
« Ас о ц і а ц і я  б а г атод і т н и х  с і м е й 
«АММА» є актуальною, викликаною 
потремами часу та має вагоме значення 
як для підтримки сімей, так  і для 
розвитку громадянського суспільства. 
Ми запрошуємо до своїх лав активні, 
свідомі сім'ї міста Харкова й області, які 
прагнуть позитивних змін та готові 
приділять час і досвід для підвищення 
іміджу сім'ї, власного міста та країни. 

Тільки разом ми зможемо виховати 
нове покоління свідомих громадян та 
вибудувати щасливе майбутнє України!

Президент ГО «Асоціація багато-
дітних сімей «АММА», Ібрагім Ю.С.

тел. 063 31-31-271, 068 065-76-86

www.amma.org.ua

amma.kharkov@gmail.com
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Основи формування гендерної культури
На сьогодні питання гендерної рів-

ності є одним з найбільш обгово-
рюваних питань сучасної України. Для 
вирішення цього питання плануються 
т а  з д і й с н ю ю т ь с я  р і з н о м а н і т н і 
програми, в яких приймають участь 
фахівці з  медицини, педагогіки, 
психології, валеології, соціології тощо, 
вкладаються значні фінансові ресурси. 
Однак, здебільшого, ця діяльність 
спрямована на людей, які постраждали 
від гендерно-обумовленого насильства і 
вже мають серйозні захворювання 
фізичного, психологічного та психіч-
ного характеру. Все прогресивне 
людство та економічно розвинені 
країни світу вже дійшли висновку, що 
найбільш ефективними і водночас  
економічно вигідними є профілактичні 
заходи, спрямовані на  пропаганду та 
впровадження в свідомість кожної 
людини ідеї гендерної рівності та 
формування гендерної культури. 

Враховуючи конкретні соціальні 
умови, в яких розгортається діяльність у 
напрямі досягнення гендерної рівності, 
і  вченим, і практикам необхідно 
постійно визначатися із змістовним 
наповненням цієї категорії.

Тому питання просвіти, якісної 
освіти, роботи, поєднання материнства 
та кар'єрного зростання, подолання 
насильства, включення жінок до 
процесів прийняття рішень стають 
цілями, назвемо так, першого рівня, які 
виконують у  глобальному сенсі 
інструментальну роль, як сходинки до 
гл о б а л ь н о ї  м е т и  –  зм е н ш е н н я , 
подолання бідності, поліпшення умов 
життя, формування умов для всебічного 
розвитку людської особистості.

Просвіта населення Харкова стосовно 

питань здоров'я та здорового способу 
життя, питання міжособистісних 
відносин та гендерної культури  пред-
ставлені в проекті громадської органі-
зації «Валеологічний центр «Атланта»: 
« П р о п а г а н д а  т а  в п р о ва д же н н я  
гендерної рівності шляхом подолання 
та попередження гендерно-обумов-
леного насильства серед територіальної 
громади міста», метою якого є сприяння 
зм е н ш е н н ю  к і л ь ко с т і  в и п а д к і в 
гендерно-обумовленого насильства, 
незалежно від форми його прояву, серед 
вразливих верств населення терито-
ріальної громади міста, як постійних 
його жителів так і вимушених пересе-
ленців, учасників антитерористичної 
операції та членів сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції, 
на фоні сучасних реалій конфлікту на 
сході України, в поєднанні з існуючими 
с о ц і а л ь н и м и  т а  е ко н о м і ч н и м и 
проблемами у країні в цілому.

Завдяки проекту,  у  населення 
територіальної громади міста підви-
щується рівень обізнаності щодо явища 
ґендерного насильства, наявних послуг 
і допомоги, та алгоритму дій у випадках 
ситуації насильства, що в свою чергу 
дає змогу поширювати дану інформа-
цію серед населення та надалі підвищу-
вати рівень його обізнаності.

Клієнти проекту отримують знання 
щодо можливості  попередження 
сексуального та ґендерно-обумов-
леного насильства, що сприяє подаль-
шій профілактиці та підвищенню рівня 
їх фізичного, психічного та соціального 
здоров'я.

Якщо говорити про соціальну 
значимість проекту, то подальше  
впровадження його результатів серед 

усіх верств населення міста Харкова, в 
тому числі і найбільш соціально 
вразливих, сприятиме зменшенню 
кількості випадків гендерно-обумов-
леного насильства, незалежно від 

ф о рм и  й о го  п р оя ву,  п і д т р и м ка 
соціально незахищених громадян 
сприятиме формуванню в них чітких 
життєвих орієнтирів, здатності само-
стійно будувати власну стратегію 
життєтворчості і самоосвіти, затверд-
жуватиме ідеї здорового способу життя, 
що в свою чергу дасть репрезен-
тативний економічний і соціальний 
ефект.

Важливо, щоб людина навчилася 
володіти культурою, а для психоло-
гічної підтримки важливо, щоб людина 
навчилась володіти собою, навчалася 
бути хазяїном власного життя, тобто 
вміла піклуватися, улаштовувати, 
застосовувати і використовувати власне 
життя на свій розсуд. Психологічна 
підтримка служить «містком» для 
формування самодостатньої особис-
тості.

Керівник ГО «Валеологічний центр 
«Атланта», 

Світлана Синільник

Громадська організація «Еммаус»

Назва проекту: «Соціально-адапта-
ційний центр «La casa volante».

Проект реалізується з вересня 2012 
року, за цей час ми отримали суттєві 
результати, найважливішим з яких є 
придбання та облаштування примі-

щення для функціонування Центру. 

Мета проекту: реалізація програми 
соціальної адаптації для учасників 
проекту (студенти вищих навчальних та 
середньо навчальних закладів, діти-
інваліди, діти-сироти) після виходу їх в 
доросле життя, завдяки соціальному 
супроводу (побутова, профорієн-
таційна, психологічна, юридична 
підтримка), освітньому супроводу 
(організація курсів за додатковими 
предметами) культурному (залучення 
до культурного життя міста). Через 
спільну діяльність з  підлітками 
стимулювати розвиток їх здібностей, 
допомогти свідомо підійти до вибору 
професії та підготуватись до самостій-

ного життя в суспільстві. Допомогти 
усвідомити відповідальність за свої дії 
та вчинки.

Цільова група проекту – підлітки з 
обмеженими можливостями, після 
виходу з інтернатів, соціальні сиріти. 

«Соціально-адаптаційний центр «La 
casa volante» є унікальним досвідом 
вирішення питання подальшого життя 
підлітка, після закінчення інтернатів на 
шляху до самостійного, дорослого 
життя. Унікальність проекту полягає у 
наданні місця для життєдіяльності 
протягом п'яти років, яке стає за цей час 
для них справжнім домом. А працівники 
центру, волонтери та гості стають 
справжньою родиною. 
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Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) Червонозавод-
ського  району  м .  Харкова  була 
зареєстрована 12 березня 2003 року і 
входить як структурний підрозділ до 
складу Харківської міської, обласної та 
Всеукраїнської Спілки ветеранів. 

З 2016 року – Громадське об'єднання 
«Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) Основ'янського 
району м. Харкова». Скорочена назва: 
ГО «СВА ОРХ».

На її обліку перебуває 324 учасника 
бойових дій в Афганістані та інших 
локальних конфліктах. Серед них понад 
100 фіксованих її членів де 35 інваліди 
війни в Афганістані та п'ятеро сімей 
загиблих воїнів.

Засновник Спілки: кавалер ордена 
«Червоної Зірки», інвалід війни в 
Афганістані 2-ї групи Ігор Павлович 
Землянський.

З листопада 2011 року Спілку очолив 
кавалер ордена «За мужність» ІІІ ст., 
інвалід війни в Афганістані 2-ї групи 
Ломакін Геннадій Іванович. За фахом – 
магістр психології, аспірант кафедри 
практичної психології та соціології 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Перший заступник Голови Спілки: 
учасник бойових дій в Чехословаччині, 
інвалід війни 2-ї групи Шумаков 
Олександр Тимофійович.

До складу Правління Спілки входить 

дев'ять осіб, які діють за напрямками: 
співпраця з  сім'ями загиблих,  з 
інвалідами, з ветеранами локальних 
війн, спортивно-виховна робота, 
юридична служба, військово-патріо-
тичне виховання.

Головною метою діяльності Спілки є 
сприяння консолідації і координації 
зусиль ветеранів війни, сімей загиблих, 
їх об'єднань у справі широкого, більш 
ефективного використання наявних 
можливостей у забезпеченні захисту 
своїх  політичних,  економічних, 
соціальних прав, наданню оздоровчої, 
медичної, психологічної, юридичної, 
моральної та матеріальної допомоги, 
сприяння впровадженню принципів 
вірності бойовим традиціям і братер-
ства, ділового співробітництва членами 
Спілки, організації заходів щодо 
виховання у молоді та підлітків високих 
морально-етичних якостей, патріо-
тизму, готовності до захисту Вітчизни.

На базі  Спілки створена і  діє 
юридична служба,  метою якої  є 
юридична допомога членам Спілки. З 
2013 року Спілка входить до «Єдиної 
соціальної мережі» міста Харкова.

Членами Спілки проводиться велика 
просвітницька діяльність серед молоді: 

џ організація «Вечорів-зустрічей з 
воїнами-інтернаціоналістами», де 
висвітлюються проблеми локальних 
конфліктів в яких брала участь наша 

держава;

џ організація та проведення фотовис-
тавок «Вахта пам'яті – Афганська війна» 
з залученням військових реконструк-
торів, які наглядно демонструють 
предмети побуту, озброєння, осна-
щення часів бойових дій в Афганістані;

џ організація та проведення щоріч-
ного літературно-художнього конкурсу 
«В ім'я життя, миру та любові» серед 
творчої еліти міста та області;

џ висвітлення проблем ветеранів 
війни та діяльності Cпілки на сайті 
www.afganec.kharkov.ua;

џ п р о в е д е н н я  р і з н о м а н і т н и х 
спортивно-виховних та оздоровчих 
заходів і т.д.

З метою покращення якості життя 
учасників бойових дій, сімей загиблих 
во їн ів  т а  людей  з  обмеженими 
фізичними можливостями, поліпшення 
стану їхнього здоров'я та відновлення 
працездатно ст і  активом Спілки 
проводяться різноманітні заходи щодо 
залучення означеної категорії громадян 
до сумісної діяльності та творчої 
активності, що дозволяє їм та надає 
можливість реалізувати свій потенціал, 
поліпшує їх адаптованість та інтеграцію 
в суспільство. 

E-mail: gilomir@rambler.ru 

тел. 096 454-38-20

ГО «Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 
Основ'янського району м. Харкова»

Харьковская областная общественная
 женская организация «Мальва»

Организация создана для утвержде-
ния социального статуса украинской 
женщины, женщины-берегини семей-
ных ценностей, женщины-матери, 
женщины-леди.

ХОЖОО «Мальва» является членом 
проекта «Единая социальная сеть» с 
2004 года. Мы много лет сотрудничаем с 
районными территориальными центра-
ми г. Харькова, проводим совместные 
мероприятия, посещаем выступления 
творческих коллективов, обмениваемся 
творческими достижениями.

В рамках реализации социального 
заказа Харьковского городского Совета: 
«Агенство социальных инициатив и 
инвестиций» уже несколько лет мы 
проводим благотворительные и темати-
ческие вечера, благотворительные 
акции.

Нам помогают во всех добрых 

начинаниях в нашем любимом городе и 
в области. Так, сотрудничество с 
Благотворительным фондом «Дети 
Чугуевщины», позволило открыть в 
г.Чугуеве «Центр помощи детям-
сиротам», провести в этом городе 
социальные ярмарки для людей 
пожилого возраста. 

На протяжении двух прошедших лет, 
в рамках реализации социального 
заказа «Агентство социальных иници-
атив и инвестиций», в частности, в 
рамках одного из его направлений – 
работы Клуба активного долголетия 
«Мальва», мы осуществляем занятия с 
женщинами «золотого возраста» по 
танцевальной терапии. 

Руководитель коллектива – Проценко 
Ольга Вячеславовна.

Нас объединяет одно – мы хотим жить 
лучше в нашей стране. Мы хотим, чтобы 

украинская женщина и украинская 
семья достигли высокого социального 
статуса во всем мире. 

Мир вашему дому. И пусть у вашего 
дома и в ваших сердцах всегда цветут 
мальвы.

kharkiv-malva.blogspot.com

malva_kharkiv@ukr.net

тел.057-730-05-14 
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Центр розвитку «Майбутні генії»
Громадська організація «Центр 

розвитку «Майбутні генії» з вересня 
2015 року займається реалізацією та 
популяризацією програми «Веселкова 
музикотерапія» з дітьми старшого 
дошкільного віку.

Назва нашого проекту говорить сама 
за себе. «Веселкова» - тобто, радісна, 
весела, барвиста. «Музикотерапія» – 
звісно ж, музика (класична та дитяча), 
яка гармонізує настрій, покращує 
самопочуття. Одним із дієвих поміч-
ників у становленні та розвитку 
психокультури особистості є музика. 
Адже саме вона є найкращим вихова-
телем, бо здатна цілеспрямовано та 
гармонійно формувати психіку людини 
з раннього віку. А здорова психіка є 
запорукою здоров'я – стану повного 
фізичного, духовного та соціального 
благополуччя.

З огляду на те,що наша країна 
переживає непрості часи, дуже хотілось 
допомогти людям, які потрапили в 
непрості життєві ситуації. Це і сім'ї з 
дітьми, які стали тимчасово перемі-
щеними особами, це і сім'ї, які опини-
лись в складних життєвих умовах.

Унікальність проекту полягає в 
проведенні комплексних занять, як з 
дітьми так і з батьками. Діти, занурю-
ючись в ігрове середовище, дізнаються 
багато нового, вчаться співати, танцю-
вати, музикувати на різних шумових 
інструментах, робити логоритмічні та 
пальчикові вправи,  релаксувати, 
слухати музику, спілкуватися між 
собою. Батьки в той час, з психологом, 
знайомляться з ефективними методами 
виховання. Найчастіше у батьків 
постають питання вікових особли-
востей дитини, як побороти дитячі 
страхи чи жадібність. Особливо гострі 
питання проробляються одночасно і з 
батьками і з дітьми.

Результати нашої роботи не змушу-
ють себе довго чекати. В підтверд-
ження, хочу навести відгук батьків 
хлопчика, який відвідував наші заняття 
на протязі 2015–2016 навчального року: 

Изменилось ли что-то в Егоре после 
посещений занятий по программе 
«Веселкова музыкотерапия» в общест-
венной организации «Будущие гении»? 

Несомненно. Егор очень полюбил 
музыку, классическую в том числе. У 
нас  есть DVD-диск  Вивальди  с 
изображениями пейзажей океанов, 
экзотических побережий, скал. Он 
может просто сесть и слушать 
музыку или заниматься своими делами, 
но именно слушая её.

Однажды на занятиях подарили CD-

диск с колыбельными песнями. Егор 
просто садится и слушает все от 
начала до конца, а любимые песни 
подпевает. Теперь если ему западает 
какая-то песня, он может напевать её 
весь день, а то и не один.

Стал обожать рассказывать стихи, 
при этом с тактом и жестикуляцией, 
объяснив ему как нужно. Для него это не 
просто рассказ стиха, а выступление.

Начал больше интересоваться 
прикладным творчеством – лепка, 
аппликация, вырезание. Стали более 
проявляться фантазия и воображение. 

Очень часто, когда вроде бы нужно 
завершать чем-то заниматься, просят 
вместе с братом продолжить ещё. А 
сколько фантазии и воображения 
вк лючается при  представл ении 
футбольного матча! Перед началом 
матча судьям пожимают руки (в этой 
роли мы – родители). Затем нужно 
прослушать гимн. А после каждого гола 
они обнимаются, да ещё часто стоя на 
коленях, как настоящие футболисты.

Добавилось, на мой взгляд – уверен-
ности, ответственности, индивиду-
альности.

Он может высказать свою точку 
зрения, пусть не всегда правильная, но 
она своя, это его видение.

Пусть потом мы объясняем ему, как 
правильно рассудить, но, главное , есть 
мнение.

На мой взгляд, ребенок очень чувству-
ет разницу в том, что в детском саду он 
частица коллектива, а на занятиях 
«Будущих гениев» он полноправная 
индивидуальность внутри коллектива, 
занимающегося своим делом, то есть 
игрой, но приобретая какие-то навыки 
и знания.

А самое главное, увидеть глаза 
ребенка, когда он собирается на заня-
тия и тот восторг после полученных 
эмоций от этих самых занятий.

«Будущим гениям» быть. 

Шевчук Роман Александович.

З квітня місяця 2017 року реалізується 
проект творча майстерня «Лялька 
своїми руками» для сімей ВПО та АТО. 

Метою проекту є створення умов для 
творчого розвитку та емоційно – 
особистісного розвитку дітей, підлітків 
та молоді міста через виготовлення 
ляльки.

В ході проекту учасники створювали 
ляльок, які схожі на них самих. 

Вони пізнали історію виникнення 
ляльки та ознайомились з її видами. 
Кожна лялька унікальна, має свій 
характер, енергетику, образ та стиль.

Під час зустрічей з учасниками 
панувала душевна атмосфера, де всі 
поринали у світ творчості і на мить 
забували про існування реального світу. 
І все це під звучання спеціально 
підібраної музики.

Після кожного заняття діти виходили з 
відчуттям чогось надзвичайного, 
прекрасного та світлого. Ці емоції 
викликали бажання творити, розви-
ватися, пізнавати та створювати 
власними руками нові іграшки для своїх 
близьких – матусі, бабусі, братика чи 
сестрички. 

Наші зустрічі були пронизані смаком 
дитинства, де кожен учасник отримав 
позитивні емоції, які мабуть запам'я-
таються на все життя. Кожен отримав 
знання, як можна урізноманітнити  
домашнє захоплення, зняти емоційну 
напругу в стресовій ситуації або 
передати любов через виготовлення 
ляльки своїм рідним. 

Учасники розвили креативне та 
творче мислення. Спробували себе в 
ролі дизайнера. Створювали одяг, 
зачіски, прикраси для своєї ляльки. 
Розширили кругозір, пізнали почуття 
прекрасного, розкрили творчій потен-
ціал для подальшого розвитку, а також 
отримали безцінний досвід, який 
зможуть використовувати в повсяк-
денному житті.

В зв'язку з тим, що заняття прово-
дилися на базі бібліотек, це сприяло 
залученню нової читацької аудиторії до 
них.

І ще ми отримали певний результат, на 
який навіть не розраховували. Під час 
реалізації проекту, працівники біб-
ліотек так надихнулися ним, що з 
радістю приєднувалися до створення 
ляльки спільно з учасниками. Отри-
мавши необхідні знання та навички, 
вони ,  в  пода льшому,  планують 
проводити такі майстер класи зі своїми 
читачами на постійній основі. 

Завдяки даному проекту збільшилася 
чисельність дітей та молоді, які демон-
струють активну життєву позицію, 
самостійність і творчу ініціативу.
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Индустриальная районная организа-
ция 69-й год продолжает свою деятель-
ность в районе, так как была создана в 
1948 году. Символика Красного Креста 
(красный крест на белом фоне) хорошо 
известна на всех континентах нашей 
планеты. Весь мир видит в нем символ 
высокого гуманизма, постоянной 
готовности людей доброй воли избавить 
человечество от страданий.

Общество Красного Креста является 
добровольной гуманитарной всеукра-
инской общественной организацией, 
деятельность которой обоснована на 
Женевских конвенциях от 12 августа 
1949 года. Общество в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией 
Украины, действующим законодатель-
ством Украины и Уставом Общества 
Красного Креста. Индустриальная 
районная организация является струк-
турным подразделением Харьковской 
областной организации.

Районная организация осуществляет 
свою деятельность на ниве милосердия. 
Основное предназначение Общества 
Красного Креста – помощь человеку, 
который оказался в экстремальной 
ситуации. Сегодняшний день Красного 
Креста – это труд и напряжение, которое 
испытывает каждый, кто соприкасается 
с  нашими проблемами,  которые 
требуют безотлагательного решения.

В это очень сложное время организа-
ция Красного Кре ста оказывает 
всестороннюю помощь бездомным, 
переселенцам из зоны конфликта, 
инвалидам, одиноким и малоимущим 
гражданам района: горячими обедами, 
медикаментами, одеждой новой, 
обувью, постельными принадлеж-
ностями. Ежедневно в районной 
организации принимаем от 5 до 10 
переселенцев, инвалидов, одиноких 
людей. По вторникам и четвергам 
организована выдача горячего питания 
совместно с Харьковской благотвори-
тельной организацией «Благотвори-
тельный фонд «Пища жизни в городе 
Харькове». Обедают постоянно от 50 до 
70 человек, из них: 15–20 бездомных, 25 
– инвалидов, остальные – одинокие 
малоимущие граждане. Постоянно 
работает «Банк одежды» и «Пункт 
проката». В холодное время года всегда 
открыт «Пункт обогрева», где можно 
погреться с чашкой горячего чая и полу-
чить необходимую помощь. В «Пункте 
проката» выдаются на прокат средства 
реабилитации: костыли, трости, инва-
лидные коляски, ходунки, ролаторы.

За 9 месяцев районной организацией 
оказана помощь 3266 нуждающимся на 
434 464 гривны. За последние 9 месяцев 
районной организацией проводятся и 
были проведены следующие акции:

џ «Чобиток» по приему одежды от 
населения;

џ «Помоги ближнему» по выдаче 
одежды, медикаментов, горячих обедов;

џ «Неделя безопасности поддержки 
жизнедеятельности школьников». 
Проведено мероприятие совместно с 
МЧС района в 12 школах района;

џ «Пусть всегда будет солнце». Меро-
приятие посвященное Международ-
ному Дню толерантности та посвя-
щение учеников района в ряды юных 
миротворцев (приняли участие 10 школ 
района, проведено соревнование между 
школами);

џ «Мир детям». Акция проведена в 
дошкольных детских заведениях района 
– общение с воспитанниками дошколь-
ных заведений района, информация о 
Красном Кресте, подарки детям от 
Красного Креста (альбомы по развитию 
речи, настольные игры, гравюры, игры);

џ «Оказание первой доврачебной 
помощи». Мастер-классы проведены 
волонтерами Красного Креста в 9 
школах района;

џ «Неделя Красного Креста». Была 
оказана психосоциальная помощь 
детям в нескольких школах района 
совместно с международным фондом 
ЮНИСЕФ под названием «Эстафета 
позитива» – передача из школы в школу 
заготовленных плакатов с позитивным 
смайликом и пожеланиями учеников 
одного района ученикам другого района 
г. Харькова; 

џ «Да здравствует лето!» С 29 мая по 
02 июня в 18 летних школьных лагерях 
района проведены мастер-классы по 
навыкам оказания доврачебной первой 
помощи во время каникул. 

 Красный Крест мгновенно отклика-
ется на любую беду.

Постоянно работаем и помогаем 

переселенцам. Большую помощь 
оказывает международный Красный 
Крест. Представитель Немецкого 
Красного Креста уже второй год 
находится в Харькове. Идет выдача 
ваучеров на приобретение продуктов 
питания в супермаркетах «Рост» и 
«Метро».

Оказывается помощь бездомным 
гражданам района в осенне-зимний 
период. Открыт пункт приема одежды, 
обуви от населения.

 С 2003 года Харьковская областная 
организация Общества Красного 
Креста Украины тесно работают с 
городскими властями и принимают 
участие в Харьковском городском 
проекте «Единая социальная сеть». В 
настоящее время реализуется работа по 
выполнению городского социального 
заказа: «Социально-бытовая помощь 
бездомным и вынужденным пересе-
ленцам».

Якименко Валентина Васильевна – 
председатель Индустриальной район-
ной организации Общества Красного 
Креста Украины с июля 2010 года, 
руководитель проектов. Родилась 
21.12.1952 г. в пригороде г. Харькова, 
пос. Пересечном Дергачевского района. 
Образование высшее. Профессия – 
инженер-технолог. Замужем. Имеет 
взрослых сына и дочь, двоих внуков.

С 2007 г. по настоящее время – автор и 
руководитель городских социальных 
проектов: «Клубов активного долго-
летия», «Медико-социальная помощь 
бездомным», с 2014 года – медико-
социальная, бытовая помощь бездом-
ным и вынужденным переселенцам.

С 2010 г. по 2017 г. – председатель 
Индустриальной районной органи-
зации Общества Красного Креста 
Украины.

 Моя цель – помочь людям, попавшим 
в экстремальные жизненные условия, 
облегчить и улучшить жизнь пересе-
ленцам, пенсионерам, помочь им в это 
трудное кризисное время. 

Защита жизни, достоинства и прав 
человека – главное предназначение 
каждого, кто связал свою деятельность с 
Международным движением Общества 
Красного Креста.

Председатель Индустриальной 
районной Организации Общества 
Красного Креста,

Валентина Якименко

Индустриальная районная организация
Общества Красного Креста Украины
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Громадська організація «Жіноче об`єднання «Беркана»
Громадська організація «Жіноче 

об`єднання «Беркана» була створена у 
березні 2016 року жінками, які прагнули 
об'єднання зусиль жіноцтва для 
задоволення та захисту своїх жіночих, 
соціальних, економічних, духовних, 
культурних та інших прав, свобод та 
інтересів. 

Назва Громадської  організаці ї 
«Жіноче об'єднання «Беркана» – 
символічна. «Беркана» – це жіноча сила, 
яка дозволяє всьому живому з'являтися 
на світло. Ця сила стоїть за циклічним 
процесом творення,  зростання і 
розвитку. Вона живить і захищає нову 
істоту до народження, а потім впливає 
на її розвиток. Цей дбайливий, ласкавий 
вплив асоціюється з родючістю, а сама 
Беркана вважається символом материн-
ського початку. 

Проект: «Соціальна абілітація 
жінок похилого віку».

Мета проекту: поліпшення якості 
життя та фізичного стану здоров'я жінок 
з інвалідністю, жінок пенсійного та 
похилого віку шляхом впровадження 
нових підходів та інноваційних методик 
в соціальній абілітації та соціальній 
адаптації.

Цільова група: жінки з інвалідністю, 
жінки пенсійного та похилого віку.

Результат: зняття стресів, втоми, зане-
покоєння, напруги та інших негативних 

емоцій, ефективний відпочинок та 
розкриття внутрішніх резервів орга-
нізму, поліпшення стану здоров'я. За 
відгуками, покращився сон у 15 жінок, 
що займаються в групі; у двох жінок 
після перенесеного інсульту частково 
відновили функції організму; всі жінки 
вказують на зменшення втоми та 
покращення самопочуття.

Проект: «Власний бізнес – крок до 
економічної незалежності».

Мета проекту: протидія еконо-
мічному насиллю у сім'ї через допомогу 
жінці усвідомити свою незалежність та 
фінансову самостійність шляхом 
навчання її основам економічних, 
правових та податкових аспектів 
започаткування власної справи.

Цільова група: безробітні жінки, які 
стоять на обліку у Центрах зайнятості.

Результат: тренінг пройшли 25 осіб, 
які отримали знання та впевнилися у 

тому, що розпочати власний бізнес піл 
силу кожному з них.

Проект: «Право на здоров'я».

Мета проекту: профілактика захворю-
ваності та формування прихильності до 
піклування про стан здоров'я серед 
мешканців Харківської громади (в тому 
рахунку ВПО) шляхом налагодження 
повноцінного механізму з інформу-
вання ВПО про комунальні та приватні 
заклади охорони здоров'я, до яких вони 
можуть звернутись за медичною 
допомогою, діагностикою, а також про 
аптеки, з якими укладені угоди про 
продаж ліків на пільгових умовах.

Цільова група: мешканців Харків-
ської громади (в тому рахунку ВПО)

Результат: систематизовано інформа-
цію щодо наявних в місті Харкові 
комунальних закладів охорони здоров'я, 
до яких можна звернутися за медичною 
допомогою, діагностикою, а також про 
аптеки, з якими укладені угоди про 
продаж ліків на пільгових умовах. В 
ході реалізації проекту з'ясувалося, що 
інформація, яка надавалася є актуаль-
ною, цікавою та затребуваною. Тому ГО 
«Жіноче об`єднання «Беркана» надала 
всі напрацювання за проектом пред-
ставникам міських центрів надання 
соціальної допомоги для подальшого 
розповсюдження її серед клієнтів 
територіальних центрів.

БО «Благотворительный фонд «Интеграция»

С 2013 года в целях привлечения 
общественного внимания к проблемам 
людей с инвалидностью, поддержки их 
активного участия в социальной жизни 
при поддержке Харьковского город-
ского головы проводится ежегодная 
премия «Преодоление». Она вручается 
людям с инвалидностью за достижения 
в профессиональной, творческой, 
спортивной или общественной деятель-
но сти.  Претенденты на премию 
выдвигаются общественными органи-
зациями, инициативными группами, 
органами местного самоуправления, 
культурными,  спортивными или 

общеобразовательными учреждениями. 

Лауреату, удостоенному премии, 
вручается памятный диплом и денежная 
премия на развитие деятельности. 
Денежная премия учреждена предста-
вителями социально ответственного 
бизнеса, которые хотят внести свой 
вклад в интеграцию людей с инвалид-
ностью в общество и в развитие их 
успехов в разных видах деятельности. 

Цель проекта - содействовать адапта-
ции в общество людей с инвалидностью 
путем повышения осведомленности 
громады о достижениях людей с 

инвалидностью в профессиональной, 
творческой, спортивной или общест-
венной деятельности.

Целевая группа: 

џ люди с инвалидностью;

џ территориальная громада города 
Харькова.

В результате проекта победители 
премии «Преодоление» чувствуют, что 
их деятельность вызывает уважение в 
громаде. Это стимулирует их на 
дальнейшие достижения и развитие 
своих способностей и талантов. Их 
положительный пример показывает 
другим людям с инвалидностью, что 
они тоже могут добиваться результатов 
в спорте, профессии, творчестве. Кроме 
этого, благодаря проекту территори-
альная громада города Харькова 
повышает свою осведомленность о 
достижениях людей с инвалидностью, 
что способствует изменению отноше-
ния к людям с инвалидностью и 
адаптации их в общество.
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Всегда быть на шаг впереди

Коллектив территориального центра 
предоставления социальных услуг 
Немышлянского района города Харь-
кова полон четкого осознания, что 
выполняет очень ответственную и 
почетную миссию,  формируя  в 
обществе гуманную потребность 
бережного, внимательного и уважи-
тельного отношения к  каждому 
человеку, который оказался в сложной 
жизненной ситуации.

С августа 2016 года на базе нашего 
терцентра открылось спецподраз-
деление паллиативного ухода на дому, 
основным заданием которого является 
предоставление высококачественной 
комплексной услуги в соответствии с 
Государственным стандартом паллиа-
тивного ухода на дому. Большая 
подготовительная работа проводилась 
совместно с Общественной организа-
цией «Институт правовых исследо-
ваний и стратегий». Инновационную 
услугу на сегодня получают 56 неизле-
чимо больных подопечных терцентра. 
Приоритетным в предоставлении 
услуги паллиативный уход на дому 
является мультидисциплинарный 
подход. И в дальнейшем работа 
территориального  центра  будет 
направлена на усовершенствование 
предоставления этой услуги как части 
комплексного паллиативного ухода.

В качестве пилотного проекта в 
территориальном центре на базе 
отделения дневного пребывания с 
ноября 2016 года внедрена социальная 
услуга дневного ухода. Эта услуга 
предоставлена 52 одиноким пенси-
онерам и жителям района с инвалид-
ностью и включает в себя разносторон-
нюю комплексную социа льную 
помощь. Опыт работы по внедрению 
этой услуги показал её  во стре -
бованность. Работа в этом направлении 
будет продолжена. В дальнейшем 
планируется создать более комфортные 
условия для пенсионеров, сделав 
ремонт в помещениях отделения 
дневного пребывания. И в перспективе 
– оборудование мини спортивного зала.

14 ноября 2017 года состоялось 
торжественное открытие компьютер-
ного класса в территориальном центре, 
где 6 компьютеров с долгожданной 
радостью встретили своих первых 
пользователей – слушателей факультета 
компьютерной грамотности Универси-
тет а  т ретьего  возраст а .  Только 
пенсионеры нашего района имеют 
такую замечательную возможность 
во спользоваться  компьютерным 
классом.

Компьютерная грамотность придает 
определенный смысл в жизни пожилых 
людей, позволяя им почувствовать себя 
не выброшенным на обочину жизни, а 
владеющим тем же багажом знаний, что 
и любой другой современный человек. 
Осваивая компьютер, пенсионеры 
нашего района наполняют свою жизнь 
новым содержанием и увлечениями.

На базе территориального центра 
предоставления социальных услуг 
Н е м ы ш л я н с ко го  р а й о н а  го р од а 
Харькова прошла серия круглых столов 

на тему «Оказание социальной услуги 
кризисного и экстренного вмеша-
тельства отделениями дневного пребы-
вания терцентров города Харькова», 
организованная Управлением труда и 
социальных вопросов Харьковского 
городского совета, в которых приняли 
участие специалисты управления и 
представители 9 районных территори-
альных центров.

Итогом обсуждения вопросов по 
организации предоставления данной 
услуги было высказано мнение, что её 
внедрение является требованием 
времени, в связи с чем проведена 
соответствующая подготовительная 
работа.

С 1 декабря 2017 года социальную 
услугу кризисного и экстренного 
вмешательства могут получать жители 
города Харькова, которые оказались в 

сложных жизненных обстоятельствах, в 
том числе пострадавшие от насилия в 
семье. Слаженное взаимодействие всех 
заинтересованных коммунальных 
организаций, учреждений, обществен-
ных организаций, волонтеров поможет 
обеспечить устранение признаков 
кризисной ситуации, сориентировать 
обратившихся за помощью в нужном 
для них направлении.

Коллектив территориального центра 
предоставления социальных услуг 
Немышлянского района города Харь-
кова, как и все коллективы районных 
терцентров города, постоянно работает 
над внедрением инновационных услуг.

От нашего профе ссионализма, 
компетентности, человеческих качеств 
много в чем зависит жизнь людей 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, их социальное самочувствие, 
уверенность в завтрашнем дне.

Все мы и в дальнейшем будем 
работать на реализацию этих заданий.

Директор территориального центра 
предоставления социальных услуг 
Н ем ы ш л я н с ко г о  р а й о н а  г о р од а 
Харькова,

Т. А. Джурило
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