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Через 20 років – у сьогодення!
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Світлана Горбунова-Рубан,

заступник міського голови з питань охорони здоров'я та 
соціального захисту населення, 

Заслужений працівник соціальної сфери України, 

Почесний громадянин міста Харкова

Люди часто нарікають на життя, на його проблеми, 
складнощі та зазвичай шукають винуватців своїх негараздів 
зовні.

А життя насправді не складне і не просте, а лише таке, яке ми 
самі собі створили, на що вистачило нам розуму, вміння, 
терпіння, а ще…  любові. Бо ж так хотілося б, щоб все, що ми 
створюємо супроводжувалося любов'ю. 

У нашому місті багато складних життєвих питань ми 
намагаємося вирішувати всією громадою. Це тоді, коли влада 
разом з громадою і для громади. 

Цій цілі ось уже 20 років поспіль слугує  міський соціальний 
проект «Єдина соціальна мережа», який збирає розрізнені 
зусилля активних небайдужих харків'ян задля розбудови свого 
міста, його безпечної та комфортної життєдіяльності, через 
розвиток ринку соціальних послуг. Партнерами проекту за цей 
час стали понад 100 об'єднань громадян соціального 
спрямування. Вони, реалізуючи соціальні проекти, що мають 
попит у громаді, спілкуються між собою, розповідають про 
свої надбання,  про те, що знають, вміють, про те, чим хочуть 
поділитися з усіма. Лідери організацій розповідають про це на 
сторінках своїх періодичних видань, в інформаційних 
соціальних вісниках міської ради, на  конференціях, круглих 
столах, робочих зустрічах, висвітлюють на інформаційних 

сайтах, адже всім уже давно відомо, що «той хто володіє 
інформацією, той володіє світом…».

Майже всі ми, ті хто народився в нашому місті, ті хто придбав 
житло, навіть ті, хто прибув до нього подорожуючи, люблять 
його всім серцем. 

Бо Харків – місто великих можливостей і великих досягнень. 
Мабуть, саме за це харків'яни так сильно люблять своє рідне 
місто.

 

… Пусть светит солнце, птицы прилетают,

Пусть люди любят землю и родных,

Пусть женщины детей своих рожают,

Ведь жизни нет и счастья нет без них!

Пусть каждый день подольше будет с нами,

Как добрый день, как вестник добрых дел,

Пусть не погаснет в нашем сердце пламя

И каждый сделает всё то, что он хотел.

Построить дом и вымостить дорогу,

Деревья посадить и сделать мост

На первый взгляд совсем немного

И план как будто бы банально прост.

Но если все дома и все дороги,

Все улицы, все парки, все мосты,

Поставить рядом – это будет много,

И вот тогда счастливым будешь ты.

Цвети мой город, мой любимый Харьков,

Растите дети, внуки и друзья,

Возьмемся за руки, и небу будет тесно!

Ведь Харьков – это он, и ты, и я!

Харків – місто можливостей!

Любить Харьков – работать для людей!
Моя личная позиция заключается в полной открытости по отношению к общественности 

и учет мнения харьковчан при принятии важных для развития города Харькова решений. А 
со стороны общественности – городская власть ждет объективного беспристрастного 
формулирования существующих проблем, экспертного анализа реализации социальной 
политики в городе, нестандартных и креативных предложений по улучшению 
существующей ситуации в социальной сфере Харькова.

Я искренне поздравляю всех участников городского проекта «Единая социальная сеть» с 
20-ти летним юбилеем.

20 лет – это хороший стаж большой общественной работы по оказанию качественных 
социальных услуг жителям нашего города, услуг, которые востребованы громадой и делают 
жизнь людей более комфортной.

Геннадий Кернес,

Харьковский городской голова, 
президент Ассоциации городов-обладателей Приза Европы
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С Днём работника социальной сферы!
Ежегодно, в начале ноября, мы 

отмечаем День работника социальной 
сферы. 

В городе Харькове более 2-х тысяч 
человек работают в системе социальной 
защиты населения, деятельность 
которых направлена на реализацию 
социальной политики Украины для 
жителей харьковской территориальной 
громады. 

Социальные службы города – это 
пенсионные фонды, центр занятости, 
управления труда и социальной защиты 
населения, в их составе отделы субси-
дий, отделы по начислению пособий,  
территориальные центры предостав-
ления социальных услуг, социальные 
службы для молодежи.

Объектом внимания всех  социальных 
служб является более половины населе-
ния территориальной громады города, а 
именно, 400 тыс. пенсионеров, более 
45 тыс. лиц с инвалидностью, около 
100 тыс. ветеранов войны, 150 тыс. 
«детей войны», 1,5 тыс. многодетных 
семей, около 100 тысяч молодёжи, более 
8 тыс. участников ликвидации аварии на 
ЧАЭС. 

На дому социальными работниками 
обслуживаются около 12 тыс. граждан, 
до 30 тысяч граждан получают различ-
ные виды помощи через террито-
риальные центры. 

Но обратиться в социальные службы 
может любой харьковчанин, нужда-

ющийся в социальной помощи.

Основной задачей социальных служб 
является, реализация государственных 
социальных программ, а это программа 
пенсионного обеспечения, программа 
занятости, программа жилищных 
субсидий, помощь семьям с детьми, 
формирование в обществе  правильного 
отношения к людям с инвалидностью, 
пропаганда идей активного долголетия, 
развития  отношений с общественными 
организациями.  

За последние годы их работа в сфере 
социальных услуг активизировалась, 
стала более организованной и профес-
сиональной. Создан и успешно работает 
механизм партнерских отношений 
между структурами местного само-
управления и общественными органи-
зациями, в системе городского социаль-
ного проекта «Единая социальная 
сеть». 

Сегодня нашими партнёрами явля-
ются 37 общественных организаций 

социальной направленности, которые 
помогают нам реализовать одно из 
важнейших направлений деятельности 
органов местного самоуправления. 
Клиентами городских социальных 
проектов сегодня являются более 300 
тысяч харьковчан. Информационные 
услуги получают более 900 тысяч 
граждан города. В судьбах людей, 
нуждающихся в помощи, активно 
участвуют более 1000 волонтёров 
«Единой социальной сети». 

Каждый специалист социальной 
сферы использует весь свой опыт и 
потенциал, чтобы наилучшим образом с 
наилучшим качеством, трудясь на благо 
территориальной громады города, 
решать  государственные и местные 
задачи, направленные на социальную 
защиту населения.

Вы обладаете воистину бесценными 
качествами понимания, сострадания и 
милосердия и трудитесь с целью 
повышения качества жизни десятков 
тысяч харьковчан. Примите искреннюю 
признательность за ваш бесценный 
труд.

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Желаем вам, дорогие 
коллеги, соратники и друзья – крепкого 
здоровья, счастья и любви, энергии, 
энтузиазма и творческих успехов!

Редакционная коллегия
«Социального вестника»

Вместе по «Единой Социальной дороге Добра»!
Волонтерство – это та социальная 

миссия, благородное и необходимое 
дело, которое объединяет нас в команде 
профессионалов, команде единомыш-
ленников, команде «Единой социальной 
сети г. Харькова».

Вот уже на протяжении 15-ти лет 
волонтеры Харьковской молодежной 
общественной организации «Харьков-
ского центра волонтеров» идут плечом к 
плечу, рука об руку и с гордостью могут 
назвать себя частью команды уникаль-
ного формирования в сфере реализации 
социальной политики нашего люби-
мого города Харькова – «Единой 
Социальной Сети».          

Для нас волонтерство – это не профес-
сия, 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, делают этот мир 
чуточку добрее, потому что «… чтобы 

поверить в добро – надо просто начать 
его делать...» (Луи Пастер).

Наша волонтерская работа не была бы 
такой успешной без наших соратников, 
друзей, социальных партнеров и всех 
тех, кто нам помогает в нашей деятель-
ности. От всей команды «Харьковского 
центра волонтеров» хотим поздравить с 
двадцатилетним юбилеем успешной 
работы «Единую Социальную Сеть», с 
Днем работников социальной сферы и  
выразить огромную благодарность 
заместителю городского головы – 
Гобуновой-Рубан Светлане Алексан-
дровне, Департаменту труда и социаль-
ной политики Харьковского городского 
совета в лице Болговой Ларисы 
Витальевны, управлению труда и 
социальных вопросов в лице Левченко 
Ирины Владимировны, Мохнач Ольги 
Николаевны, и всей нашей любимой 
«Единой Социальной Сети г. Харь-
кова»! 

Дальнейшей многолетней нам успеш-

ной работы по единой социальной 
дороге добра на благо территориальной 
громады г. Харькова! Вместе мы сила!  
Ведь Единая Социальная Сеть города 
Харькова – это одна большая социаль-
ная семья. 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!     

Светлана Ситник, 

президент ХОМОО «Харьковский 
центр волонтеров»
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Інформаційно-просвітницька робота «Єдиної соціальної мережі»
 З метою інформування населення про 

ринок соціальних послуг міста, в 
управлінні праці та соціальних питань 
Департаменту праці та соціальної 
політики Харківської міської ради 
відпрацьовано інноваційні форми та 
методи взаємодії з населенням територі-
альної громади міста по розповсюд-
женню соціальної інформації. 

Одним з таких методів є партнерські 
відносини з громадськими організа-
ціями соціальної спрямованості, які 
працюють у місті Харкові з 2000 року. 

Партнерські відносини забезпечують 
відвертість процедур розробки та реалі-
зації соціальних програм і проектів і 
дозволяють точно і своєчасно ставити 
гострі запитання і вирішувати найбільш 
актуальні проблеми, як з позиції влади, 
так і з погляду громади, що без сумніву 
приносить конкретні  соціально-
політичні результати. До них можна 
віднести:

џ підвищення адресності, доступ-
ності та масовості надання соціальних 
послуг;

џ розширення опори на суспільні 
ресурси, підтримка ініціатив громади;

џ підвищення громадської активності 
населення;

џ розширення громадського контролю 
за діяльністю влади;

џ адекватний перерозподіл соціальної 
відповідальності між державою і 
суспільством;

џ скорочення можливостей корупції 
та протекціонізму з боку представників 
влади в процесі вибору найбільш 
ефективних варіантів вирішення 
соціальних проблем;

џ ефективне використання бюд-
жетних коштів.

В результаті партнерської роботи з 
громадськими організаціями ми прий-
шли до висновку, що для подальшого 
розвитку  прозорості роботи органів 
влади необхідний розвиток інформа-
ційного забезпечення цієї роботи та 
створення дієвого механізму проход-
ження правової інформації в громаду.

З вересня 2006 року функціонує мере-
жа електронних соціальних  офісів, які 
працюють за принципом громадських 
приймалень. Мережа офісів була 
створена в рамках  проекту управління 
праці та соціальних питань Харківської 
міської ради «Впровадження інновацій-
ного механізму підвищення якості 
соціальних послуг для забезпечення 
життєдіяльності територіальної грома-
ди», який став переможцем Всеукраїн-
ського конкурсу проектів і програм 

розвитку місцевого самоврядування 
в 2005 році. 

Інформаційні електронні соціальні 
офіси діють на підставі Положення про 
роботу інформаційної мережі елек-
тронних офісів, затвердженого рішен-
ням сесії Харківської міської ради.

Фахівці електронних офісів здійсню-
ють приймання громадян за звернен-
нями з наданням роз'яснень щодо 
соціального законодавства України 
стосовно  соціальних послуг. 

В процесі роботи здійснюється 
вивчення та аналіз потреб терито-
ріальної громади міста Харкова в 
соціальних послугах, проводиться 
моніторинг звернень громадян щодо 
надання соціальних послуг, здійс-
нюється обмін інформацією в мережі 
Інтернет та пошук ефективного вирі-
шення проблем соціального захисту 
населення.

Організаційно-методичну діяльність 
щодо розвитку мережі електронних 
офісів здійснює управління праці та 
соціальних питань Департаменту праці 
та соціальної політики Харківської 
міської ради.

Електронні офіси обладнані комп'ю-
терами, об'єднаними в мережі Інтернет, 
забезпечені офісними меблями та 
оргтехнікою.

На сьогодні соціальна інформаційна 
послуга надається в 33 електронних 
офісах: управління праці та соціальних 
питань Департаменту праці та соці-
альної політики Харківської міської 
ради, 9-ти територіальних центах нада-
ння соціальних послуг, у комунальних 
закладах міста, в громадських органі-
заціях соціальної спрямованості – 
членах «Єдиної соціальної мережі».

У чому ж полягає ефективність 
роботи Е-офісів? Процес координації 
роботи дозволив управлінню отримати 
більш повну інформацію про соціальні 
проблеми в громаді, аналізувати ці 
проблеми і розробляти технології, 
направлені на їх пом'якшення. Також 
впроваджено технологію по розпов-
сюдженню в громаді інформації про всі 

види соціальних послуг і про надання 
соціальної допомоги.

Враховуючи потребу громадян тери-
торіальної громади Харкова, в рамках 
реалізації соціального проекту, громад-
ською організацією «Інститут соціаль-
ної політики регіону» за підтримки 
управління праці та соціальних питань 
було видано науково-практичний 
збірник «Гарячі телефони та експрес-
консультування». 

У даному виданні опубліковані мате-
ріали науково-практичної конференції 
«Телефони довіри і гарячі телефони, як 
засіб вирішення особистих проблем 
членів територіальної громади», надані 
рекомендації з удосконалення надання 
екстреної соціально-психологічної 
допомоги в м. Харкові а також наведено 
довідкову інформацію про телефони 
довіри та гарячі телефонні лінії, що 
доступні членам територіальної грома-
ди м. Харкова (телефони органів дер-
жавної виконавчої влади, державних 
організацій та відомств, телефони 
довіри та інше). 

Робота щодо передачі інформації 
населенню найбільш широко прояв-
ляється у виданні  методичних рекомен-
дацій для соціальних служб міста та 
соціально-інформаційних довідників 
для населення. 

3 2006 року управлінням праці та 
соціальних питань Харківської міської 
ради разом з громадськими організа-
ціями – партнерами управління, чле-
нами «Єдиної соціальної мережі» були 
видані такі довідники:

џ «Соціальний паспорт Харкова»

Це збірка правової та соціальної 
інформації, яка є корисною в роботі 
депутатів усіх рівнів, виконавчих орга-
нів міського та районного в м. Харкові 
рівнів, а також громадських організацій, 
що є суб'єктами відносин з громадою. 

Співпраця з Інститутом соціальної 
політики регіону, науковцями кафедри 
соціальної та гуманітарної політики 
ХарРІ НАДУ при Президентові України 
сприяє використанню матеріалів 
«Соціального паспорту Харкова» у 
підготовці навчальних модулів, а також 

Взаємодія влади і громадських організацій
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Взаємодія влади і громадських організацій

у якості бази для наукових робіт 
магістрів державного управління.

џ «Ринок соціальних послуг»

Це видання інформує про соціальні 
послуги, які надають організації-
партнери «Єдиної соціальної мережі 
м. Харкова», а також аналітичні матері-
али про розвиток ринку соціальних 
послуг у м. Харкові.

џ «Інформаційна мережа соціальних 
електронних офісів Харкова»

Збірник інформує читачів про 
утворення, розвиток і роботу мережі 
соціальних електронних офісів у місті 
Харкові.

џ «Збірник соціальних проектів 
громадських організацій Харкова»

В збірник увійшла інформація про 
проекти громадських організацій і 
Благодійних Фондів, які надають 
соціальні послуги в м. Харкові.

џ «Утворення механізму соціального 
замовлення на рівні місцевого само-
врядування»

В методичний збірник увійшли 
теоретичні і практичні матеріали для 
покращення роботи організацій, які 
надають соціальні послуги в громадах.

џ «Збірник законів та нормативних 
актів»

Це збірник законодавчих та норматив-
них актів, які регламентують різні 
аспекти життєдіяльності людей з 
інвалідністю. Видання призначено для 
широкого кола читачів. 

Видання здійснено в рамках міського 
соціального  про екту  «Розвиток 
ресурсного інформаційного центру з 
питань безбар'єрної архітектури 
м. Харкова».

џ «Альманах соціальної політики»

Включає інформування територі-
альної громади з правових та соці-
альних питань, досвід реалізації 
соціальної політики в державі та за її 
межами. 

џ «Волонтерський рух у м. Харкові»

Видання узагальнює досвід волонтер-
ського руху в Україні та м. Харкові.

Законодавчі акти з волонтерського 
руху, матеріали ветеранського та 
молодіжного руху, коротка інформація 
про громадські організації соціального 
напрямку.

џ «Доступний Харків» 

Путівник, підготовлений громадсь-
кою організацією інвалідів «Креавита» 
в рамках реалізації соціального проекту 
«Створення ресурсно-інформаційного 
центру з проблем безбар'єрної архі-
тектури м. Харкова».

џ «Гарячі телефони та експрес-
консультування»

џ «Соціальне замовлення» 

Методичний посібник. Автор – 
Горбунова-Рубан С.О.

џ «А ти працевлаштований?»

Путівник по районним центрам 
зайнятості, правова інформація про 
працевлаштування, перелік необхідних 
документів.

џ Вся інформаційно-просвітницька 
робота в сфері законодавства України  
ведеться силами працівників управ-
ління та громадських організацій-
партнерів «Єдина соціальна мережа». 

Департаментом праці та соціальної 
політики Харківської міської ради 
постійно здійснюється робота по вив-

ченню потреб територіальної громади 
міста в наданні соціальних послуг. 

Важливою характерною ознакою  
ринку соціальних послуг міста Харкова 
є добре розвинена інформаційна 
послуга, а саме інформування насе-
лення про надання соціальних послуг. 
На сьогодні відпрацьована схема 
розповсюдження соціальної інформації 
про надання різних видів соціальних 
послуг у системі міського соціального 
проекту «Єдина соціальна мережа», 
а саме:

џ через роботу мережі електронних 
інформаційних соціальних офісів;

џ через громадські організації, які є 
партнерами  соціального проекту 
«Єдина соціальна мережа»;

џ через інформаційне забезпечення 
роботи соціального проекту «Єдина 
соціальна мережа», що включає: 

џ випуск інформаційного соціального 
радіо-бюлетеню «Єдина соціальна 
мережа»;

џ періодичне видання «Інформа-
ційний соціальний вісник «Єдина 
соціальна мережа»; 

џ сайт Департаменту праці та соці-
альної політики Харьковської міської 
ради www.soczahist.kharkov.ua

џ інформаційні носії, які випускають 
громадські організації – надавачі 
соціальних послуг (буклети, журнали, 
листівки, плакати), які є одним з видів 
інформаційних послуг, що працюють у 
місті. 

Відділ розвитку соціальних послуг

Хотя формально, в «Единую социальную сеть» входят партнерские организации, для меня, в первую очередь, это – 
объединение людей. Людей очень ярких и очень разных – близких друзей и хороших знакомых, тех, кого иногда встречаешь 
на совместных мероприятиях и тех, кто пока остается лишь голосом в телефонной трубке. Людей, чьим удачам ты 
радуешься, и тех, кто аплодирует твоим успехам. Людей, к которым ты готов идти семь километров по лесной дороге, 

чтобы провести с ними один вечер, и тех, кто приходит поддержать тебя, едва успев переодеться после возвращения из 
длительной командировки, тех, кто может в два часа ночи постучаться в фейсбук, и для кого ты будешь до утра искать нужную 
информацию, и тех, кто поздним вечером в офисе своей организации будет рассказывать твоим студентам о социальной работе, 
чтобы в нашем городе появилось несколько новых волонтеров. Людей, с которыми я могу поглощать крепкий кофе и спорить до 
хрипоты во время мозговых штурмов, смеяться над остроумными шутками. Людей, чьими дизайнерскими, кулинарными и 
организационными талантами я восхищаюсь, с которыми я хочу жить и работать в одном городе. 

Олег Кулинич,
 руководитель проектов ОО «Институт социальной политики региона»
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У рамках реалізаці ї  проектів-
переможців Громадського бюджету                              
(бюджету участі) управлінням праці та 
соціальних питань Департаменту праці 
та соціальної політики Харківської 
міської ради у 2019 році реалізуються 
проекти-переможці:

џ «Розвиток дітей – запорука успішної 
країни» (інтеграція внутрішньо-пере-
міщених сімей); 

џ облаштування літнього критого 
коворкінг-простору вуличною плиткою  
на території «Соціального дому»;

џ медіа-центр комплексної доступ-
ності для людей з важкими порушен-
нями зору (доступність до інформації, 
адаптація книг, підручників, сайтів);

џ «Харків – місто талантів» (набуття 
професії фотографа людьми з інвалід-
ністю).

Соціальні проекти, що реалізуються в рамках міської Цільової 

Програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» 

на 2018-2021роки

3 серпня 2019 року в Харкові на базі 
«Соціального будинку» Благодійної 
організації «Благодійний фонд «Благо» 
реалізується соціальний проект «Розви-
ток дітей – запорука успішної країни», 
який отримав перемогу на конкурсі 
ініціатив жителів міста Харкова в межах 
цільової програми «Громадський 
бюджет (бюджет участі) міста Харкова» 

на 2018-2021 роки.

Проект виконується управлінням 
праці та соціальних питань Департа-
менту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради. 

В рамках проекту працює Центр для 
дітей «Генерація UA».

За проектом у Центрі створено 
і  успішно працюють сім різноманітних 
студій, які розраховані на дітей із сімей 
вимушених пере селенців,  мало-
забезпечених та багатодітних сімей, 
родин, які потрапили в складні життєві 
ситуації, дітей одиноких матерів та 
дітей позбавлених батьківського 
піклування. 

Мета проекту – забезпечення рівних 
можливостей всебічного розвитку 
дітей, розкриття їх творчого потенціалу, 

поліпшення психологічного стану 
і організація безпечного, корисного 
дозвілля. До участі в проекті вже 
залучено понад сто дітей з числа 
цільової групи. 

Студії,  що працюють в рамках 
проекту це: 

џ спортивна студія (фітнес трену-
вання);

џ фото школа «Art social foto»;

џ студія пісочної анімації;

џ англійська мова для трьох груп 
різної вікової категорії, «Територія 
творчості», «Соціальна журналістика» 
та «Дозвілля з дитиною».

З дітьми працюють соціальні праців-
ники БО «ХБФ «Благо» та залучені 
фахівці.

Розвиток дітей – запорука успішної країни!

31 липня в Харкові стартував соці-
альний проект:  «Харків – місто 
талантів», який свого часу отримав 
перемогу на конкурсі ініціатив жителів 
міста Харкова. Автор ініціативи про-
екту – громадська організація «Червона 
Рута». Проект виконується в співпраці з 
Департаментом праці та соціальної 
політики Харківської міської ради у 
рамках цільової програми «Громад-
ський бюджет (бюджет участі) міста 
Харкова на 2018-2021 роки».

Метою проекту є допомога людям з 
інвалідністю (в тому числі тим, хто 
пересувається на кріслах колісних) 
адаптуватися в сучасному суспільстві, 
розкрити свої творчі здібності, набути 
цікаві та прибуткові професії фото-
графа-ретушера-сініматографа, завдяки 
яким вони зможуть у майбутньому самі 
себе забезпечувати.  

В межах проекту реалізуються:

џ навчання мистецтву фотографії, 
фотошопа, сінематографа;

џ проведення фотовиставки «Любов 
без обмежень»;

џ відкриття клубу фотографів з 
інвалідністю. 

В проекті працюють кращі психологи 
України,  майстри фотографії  та 
сінематографії, ретуші та фотошопу. Від 
початку проекту до його реалізації вже 
долучилися благодійники, а саме: 
керівництво стадіону «Металіст» та 

«Kharkiv Palace Hotel».

В проекті  було створено 4 групи 
с туд е н т і в  з  ц і ка в и м и  н а з ва м и : 
«Призма», «Золота Колісниця», «Ті ще 
Кадри» та «Ловці моментів» загальною 
чисельністю 50 осіб.

Оксана Бакуменко, керівник проекту

Тетяна Гутовець, Інна  Маличенко – 
куратори проекту

Коновальська Катерина, волонтер 
проекту

Харків – місто талантів
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З 11 по 23 вересня 2019 року на базі 
Західного реабілітаційно-спортивного 
центру національного комітету спорту 
осіб з інвалідністю України, відбувся 
перший фізкультурно-спортивний збір 
для учасників АТО й ООС, які втратили 
зір.

Центр знаходиться на висоті 950 
метрів над рівнем моря у мальовничому 
куточку Карпат на межі Львівської і 
Закарпатскої областей, неподалік від 
кордону з республікою Польща.

Фізкультурно-спортивний збір 
складався з 25 осіб, серед яких були 
п'ятеро незрячих ветеранів АТО, їхні 
супроводжуючі, та фахівці реабілі-
тологи.  Улюбленцями всієї команди, 
стали двоє собак поводирів, Расті та 
Хена. Ці чотирилапі помічники прибули 
із США, де двоє ветеранів проходили 
лікування та реабілітацію після 
поранень.

Серед реабілітологів були спеціалісти 
з орієнтування у просторі та мобіль-
ності, психологи, юристи, масажист та 
медичний інструктор. Фізичні терапев-
ти займалися з ветеранами у спортив-

ному залі та на заняттях з скандинав-
ської ходи. Крім того, велику увагу було 
приділено навчанню роботи з невізуаль-
ною до ступністю до  сенсорних 
пристроїв.

Після проведення низки діагнос-
тичних заходів, під час яких були 
з'ясовані фізичні, психологічні та деякі 
інші параметри учасників, для кожного 
з них було розроблено індивідуальний 
план роботи. Ця діяльність включала 
заняття з орієнтування та індивіду-
альної мобільності, скандинавську 
ходу, психологічні тренінги, заняття у 
тренажерній залі навчання роботі з 
сучасними електронними пристроями 
тощо.

 Окрім індивідуальних занять, фахівці  
громадської організації «Харківська 
Асоціація незрячих юристів» прово-
дили й групові зустрічі, на яких обгово-
рювали нагальні питання правового 
захисту, соціального забезпечення, 
професійної орієнтації, освіти незрячих 
ветеранів.

Крім того, харківським юристами 
були зібрані та подані  пропозиції щодо 
змін у чинне законодавство, які 
поліпшать соціальний захист ветеранів, 
що отримали інвалідність захищаючи 
нашу державу.  

Чималу увагу було приділено й роботі 
з особами, які супроводжують учасни-
ків: навички безпечного супроводу, 
психологічні заняття, фізичні вправи.

Всі здобуті знання, та отримані 
навички допоможуть нашим захис-
никам повернутися до активного 
самостійного життя.

Олег Лепетюк,

адвокат, голова ГО «Харківська 
Асоціація незрячих юристів»

Рівний – рівному

З метою сприяння реалізації ефектив-
ної державної політики з питань 
попередження наркоманії, координації 
спільних дій та взаємодії органів 
місцевого самоврядування, органів 
державної влади, правоохоронних 
органів, представників громадянського 
суспільства з питань профілактики 
наркоманії в місті Харкові, розпоряд-
женням Харківського міського голови 
від 11.04.2019 № 51 створено Коорди-
наційну раду з питань  реалізації  
державної політики щодо поперед-
ження наркоманії.

Перше засідання ради відбулося 
14 травня 2019 року. 

В порядку денному засідання були 
обговорені питання напрацювання 
ефективних шляхів взаємодії всіх 
зацікавлених сторін задля вирішення 
стратегічних заходів у боротьбі з 
поширенням наркоепідемії, в тому 
числі визначено перелік заходів, які 
мають бути проведені у разі виявлення 
на будівлях житлових будинків реклами 
наркотичних засобів.

З метою запобігання вживанню 
психоактивних речовин серед дітей, 
учнівської та студентської молоді, 
проведення роз'яснювальної роботи і 
пропагування здорового способу життя, 
інформування населення про заходи 
щодо запобігання незаконному обігу 
психоактивних речовин, зловживання 
якими може викликати наркотичну 
залежність, через засоби масової 
інформації, проведення просвітницької 
роботи серед дітей, учнівської та 
студентської молоді, інших верств 
населення рішенням 29 сесії Харків-
ської міської ради 7 скликання від 
21.08.2019 № 1717 затверджено 
Комплексну програму з протидії 
поширенню наркоманії та зменшення 
шкоди від вживання психоактивних 
речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 
2019-2020 роки. 

У разі виявлення на будівлях жит-
лових будинків реклами наркотичних 
засобів, громадськими організаціями 
соціального спрямування разом з 
відповідними соціальними службами 

періодично (щомісяця) в різних районах 
міста проводяться благодійні акції по 
замальовуванню наркоадрес. 

Відповідно до рішень Координа-
ційної раду з питань реалізації  держав-
ної політики щодо попередження 
наркоманії, на сьогодні створена та 
працює гаряча лінія «Протидія нарко-
злочинності». З питань, пов'язаних з 
протиправним розміщенням інтернет-
адрес, у тому числі на будівлях 
житлових будинків, при переході на які 
пропонується придбання наркотиків,  
необхідно звертатися за телефоном 
гарячої лінії (057) 725-33-33, або 102.

Протидія наркозлочинності в Харкові

Наша організація – ровісник «Єдиної соціальної мережі». 20 років разом з колегами, партнерами та друзями – це 
чудовий досвід професійного і людського спілкування, неповторне відчуття команди, членом якої бути і честь, і 
задоволення, і відповідальність. «Єдина соціальна мережа» – це єдність, яка робить кожного і всіх нас більш 
професійними, сильними та впененими. «Єдина соціальна мережа» – це наше минуле, сьогодення і, безумовно, майбутнє.

Анна Кукуруза, виконавчий директор Благодійного фонду «Інститут раннього втручання»
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Червоний Хрест та Червоний Півмі-
сяць – символи тепла та розуміння…

Все життя один суворий тест на добро 
турботу та терпіння…

Червоний Хрест добровільно, за 
покликом  душі, не чекаючи винагороди 
поспішає у скрутну годину кожному 
надати допомогу.

Наш любий Харкове! Яке щастя 
проживати в такому чудовому краси-
вому місті, де відкривається багато 
можливостей для діяльності – було б 
тільки бажання працювати. 

Харківська обласна організація 
Товариства Червоного Хреста України в 
рядах «Єдиної соціальної мережі міста 
Харкова» з 2003 року та є постійним 
партнером міської влади.

«ЄСМ» – це «душа» міста Харкова. 
Всього три букви – а стільки в них 
добрих людей та «золотих» сердець, які 
не вагаючись запропонують  руку 
допомоги та підтримають кожного 
завжди! ЄСМ надихає громадські 
організації використовувати всі свої 
можливості. Завжди виникає бажання 
зустрічатися, спілкуватися, товари-
шувати, перейняти цінний досвід та 
поділитися своїм, а також дарувати всім 
натхнення, радість та хороший настрій.

Подорож по регіонам України 
в рамках одного з проектів «Єдиної 
соціальної мережі» декілька років 
поспіль, під стягами України, Слобо-
жанщини і Харкова, з назвою «Виши-
ваними шляхами України» – це неза-
бутні враження для кожного з учасників 
подорожей та зустрічей. Адже тільки те, 
що всі учасники подорожі вдягались 
в вишивані сорочки, спілкувались з 
посмішками та позитивним настроєм – 
додавало святкового настрою всім! 
А щоб подорож була вдалою нас завжди 
проводжала та надихала на плідну 
співпрацю вбрана в вишиванку з 
духм'яним короваєм в руках наша 
красуня, наша «мама» та організаторка 
«Єдиної соціальної мережі» – заступ-
ник міського голови Світлана Олексан-
дрівна Горбунова-Рубан.

 Всі ці подорожі були незабутні. Вони 

нас згуртували, ми стали однією друж-
ною сім'єю. А як приємно коли у всіх 
містах Центральної та Західної України 
нас гостинно зустрічали в  вишиванках 
з хлібом та сіллю. В цих чудових 
подорожах ми багато чому навчилися, 
перейняли досвід колег та поділилися 
своїми знаннями. А головне – знайшли 
багато друзів, однодумців, які не 
байдужі до долі України та українців. 

Червоний Хрест – самий найпотуж-
нійший у світі гуманітарний рух, 
заснований ще у 1863 році. Три рази був 
нагороджений Нобелівською премією.  
У 2018 році Національному Товариству 
Червоного Хреста України випов-
нилося 100 років! Міжнародному 
Червоному Хресту з часу заснування 
виповнилося 150 років! Головна ціль 
якого – допомога найбільш незахи-
щеним верствам населення та захист 
життя людини. Це 100 років милосердя!

З нагоди 100-річчя Червоного Хреста 
України  Національним Банком України 

були виготовлені монети з символікою 
Червоного Хреста.

Індустріальна РОТЧХУ дуже вдячна 
всім, хто її підтримує за співпрацю та 
допомогу.

Клуби з якими ми активно співпра-
цюємо, з назвами: «Берег Надії», 
«Острів Надії» та «Афродіта». В них 
люди поважного віку та люди з інвалід-
ністю мають можливість спілкуватися, 
проводити разом вільний час, ділитися 
своїм творчим здібностями і удоско-
налювати свої таланти.

 Клуб активного довголіття «Берег 
Надії» гуртується при Індустріальній 
РОТЧХУ. В цьому році в липні та жовтні 
місяці відбулися зустрічі учасників 
Клубу з гостями Данського та Швед-
ського Червоного Хреста. Зустріч 
пройшла душевно з частуванням та 
задушевними українськими піснями.

У 2015 році за допомогою Німецького 
Червоного Хреста та за підтримки 
о бл а с н о ї  т а  м і с ь ко ї  вл а д и  п р и 
ХООТЧХУ було обладнано та  відкрито 
молодіжний Центр волонтерів, де 
щодня відбувається душевне спілку-
вання з запашним чаєм, різноманітні 

навчання для молоді, з їх допомогою 
виконуються міжнародні проекти. 

При Центрі  працює Школа по 
наданню першої долікарняної допо-
моги. Де фахівці з міжнародним 
сертифікатом  навчають волонтерів та 
всіх бажаючих відповідних знань. 
Школа має манекени та всі необхідні 
приладдя для занять, надані в якості 
благодійної допомоги Німецьким 
Червоним Хрестом. Активно працює 
загін швидкого реагування, який 
нараховує 25 фахівців і медиків. До 
Центру приходить близько 200 волон-
терів, які навчаються та вміло переда-
ють свій досвід іншим.

У цьому році волонтерами Центру, 
спільно з головою РО в Індустрі-
альному районі м. Харкова, згідно з 
узгодженим з районним управлінням 
освіти графіком в літніх таборах 19 шкіл 
були проведені майстер-класи по 
наданню першої допомоги, правила 
поводження під час літніх канікул. 
У навчанні взяли участь близько 
1000 учнів району.

Індустріальна РОТЧХУ разом з 
загоном швидкого реагування взяли 
активну участь у трьох квестах, які були 
проведені районним Управлінням 
освіти за підтримки АТ «Харківобл-
енерго», Індустріального РВ ГУДСНС 
та Управління патрульної поліції. 
Квести пройшли повчально та весело, 
де активну участь брав наш помічник 
Червоного Хреста собака по кличці 
Антей, який допомагав знайти людей 
під час НС та дозволив дітям побави-
тися з ним після навчань.

На базі організації вже третій рік 
поспіль працює Е-офіс, до якого за 
9 місяців цього року звернулося понад 
1600 громадян району. Всім була надана 
консультативна та натуральна допо-
мога.

Товариство Червоного  Хре ста 
України з часу заснування та на сьогодні 
є надійною організацією для одиноких, 
малозабезпечених осіб, людей з тяжкою 
долею, хворих, людей з інвалідністю та 
є тим притулком, куди кожен може 
звернутися при скрутних життєвих 
обставинах.

Захист життя та прав людини – 
головне призначення кожного, хто 
пов'язав свою діяльність та долю з 
рухом Червоного Хреста.

Валентина Якименко, 

голова Індустріальної районної 
організації Товариства Червоного 
Хреста України

    100 років милосердя Червоного Хреста
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Громадська організація «Ми небай-
дужі» була зареєстрована в вересні 2004 
року і за 15 років було реалізовано 
багато різноманітних соціальних, 
гуманітарних, громадських, благо-
дійних програм та проектів на благо 
харків'ян і міста. 

Серед таких проектів: «Перший 
Міжнародний Соціо-Форум: «Тенднції 
розвитку сім'ї в умовах сучасного 
суспільства», «ІІІ Соціальний Форум 
інклюзивності: «Громадський сектор – 
соціальна та освітня платформа для 
формування інклюзивного суспіль-
ства», «ІІ Соціальний Форум: «Страте-
гія реформування та розвитку ринку 
соціальних послуг у місті Харкові 
2017-2020 роки», «І Соціальний Форум: 
«Соціальний працівник – професія 
майбутнього», «Kharkiv Urban Family 
Day», «Ставлення населення Харків-
ського регіону до благодійництва 
і волонтерської діяльності», «Інфор-
мування громадськості про розширення 
ринку соціальних та соціально-медич-
них послуг в Харківському мегаполісі 
в умовах кризової ситуації» та інші.

ГО «Ми небайдужі» є партнером 
«Єдиної соціальної мережі міста 
Харкова».

23 серпня 2017 року здійснилась наша 
давня мрія і в Харкові відбулося 
офіційне відкриття Соціального центру 
«Сім'я» Громадської організації «Ми 
небайдужі». Соціальний проект нашої 
організації був підтриманий Харків-
ською міською радою та німецькою 
федеральною компанією Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ) GmbH.  

Стратегія, обрана Соціальним цен-
тром «Сім'я» Громадської організації 
«Ми небайдужі» полягає в тому, що ми 
комплексно працюємо з будь якою 
сім'єю, в разі якщо один з її членів 
звернувся до нас за допомогою або 
консультацією, незалежно від соціаль-
ного статусу.

Існуюча практика показує, якщо 
надати допомогу активній сім'ї, яка 
бореться за своє виживання - заробля-
ючи собі на життя тяжкою працею і 

виховуючи при цьому дітей, то ця 
допомога буде мати значно більший 
ефект, ніж такий же обсяг допомоги для 
сім'ї з патерналістськими настроями і 
небажанням шукати вихід з ситуації, яка 
створилась.

У зв'язку з цим об'єктом роботи 
центру є будь-яка сім'я, що потребує 
допомоги наших фахівців, у зв'язку 
з тією чи іншою життєвою ситуацією.

Девіз Соціального центру «Сім'я» 
Громадської організації «Ми небай-
дужі»  у роботі з малечою, підлітками та 
дорослими – «Даруємо радість дітям!».

Дорослі, які дотичні до розвитку 
дітей, час від часу мають відчувати себе 
дітьми. Від народження дитині нале-
жить право на захист, турботу, увагу та 
повагу. Особливо на повагу з боку 
дорослих! Захоплені своїми дорослими 
іграми ми часом забуваємо, що сенс 
життя поруч з нами. 

Бути щирими у спілкуванні з дітьми 
та підлітками, поважати їх, а головне, не 
поділяти дітей за різними ознаками. 
Наш соціальний центр – це комуні-
каційний та креативний простір, на 
якому кожна дитина та молода людина 
має можливість насолоджуватися 
сімейним життям, грою та дозвіллям, 
включаючи соціальні та культурні 
заходи, безпечні місця для зустрічей та 
ігор зі своїми друзями.

Соціальний центр «Сім'я» Громад-
ської організації «Ми небайдужі» 
відкритий для всіх вікових категорій 
харків'ян. 

Мета центру – створити для людини, 
яка побажає приєднатися до сім'ї 
центру,  атмосферу внутрішнього тепла.

Основні напрямки роботи:

џ розвиток уміння колективного 
проведення дозвілля; 

џ виявлення та розвиток творчих 
здібностей; 

џ розширення соціально-культурного 
потенціалу; 

џ проведення заходів із розвитку 
навичок міжособистісного спілкування, 
вміння здобувати друзів;

џ допомога в реалізації інтересів і 
захоплень; 

џ сприяння здоровому способу життя 
та активному довголіттю.

Напрямки роботи Соціального центру 
«Сім'я» здійснюються шляхом поперед-
ження формування негативних сімей-
них відносин і конфліктних ситуацій 
у сім'ях. Це:

џ проведення тренінгів;

џ робота зі школярами та підлітками 
поза школою;

џ робота з батьками дітей і підлітків 
по формуванню сімейних відносин 
у підлітковому періоді;

џ організація клубної роботи з дітьми 
та підлітками;

џ організація клубів активного 
довголіття;

џ робота на дитячих і спортивних 
майданчиках у дворах;

џ виховання культури суспільних 
відносин між дітьми, підлітками та 
дорослими;

џ виховання у дітей і підлітків критич-
ного мислення та культури роботи 
з інформацією в соціальних мережах та 
в інших джерелах засобів масової 
інформації. 

Ми вважаємо, що дитина відчуває 
себе щасливою поруч з щасливими 
батьками та дорослими, які її оточують.

В'ячеслав Федорков,
голова правління ГО «Ми небайдужі»

Громадська організація «Ми небайдужі»
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Під патронатом Харківського місь-
кого голови Г. А. Кернеса, 8 жовтня 2019 
року в Харківському палаці дитячої та 
юнацької творчості Харківської міської 
ради Харківської області відбувся 
міський творчий фестиваль Клубів 
активного довголіття підопічних 
територіальних центрів районів міста 
Харкова під назвою: «Україна. Харків. 
Любов.», присвячений 365 річниці з дня 
заснування міста Харкова та з нагоди 
Дня особи похилого віку та Дня 
ветерана.

Основним завданням міського твор-
чого фестивалю «Україна. Харків. 
Любов.» є довести що життя після 
виходу на пенсію може бути цікавим, 
яскравим та насиченим. Творчість дарує 
кожному учаснику нові барви життя, 
сили, є гарним прикладом для молодого 
покоління. Це справжнє свято, яке всі 
чекають з нетерпінням.

В районних територіальних центрах з 
2006 року організовано роботу Клубів 
активного довголіття, діяльність яких 
спрямована на розвиток творчих 
здібностей у людей похилого віку, 
організацію та розвиток творчого 
дозвілля, розширення світогляду, 
пропаганду здорового способу життя, 
заняття в групах за інтересами, що 
дозволяє підопічним вести активний 
спосіб життя.

На базі дев'яти територіальних 
центрів міста Харкова працюють клуби 
активного довголіття, діяльність яких 
направлена на продовження активного 
довголіття осіб похилого віку та з 
інвалідністю. У клубах проводяться 
різноманітні заходи: екскурсії до музеїв 
і храмів міста, концерти та зустрічі з 
діячами мистецтва, науки та інших сфер 
громадської діяльності, виставки 
народної творчості та рукоділля, 
святкування днів народження та інших 
свят, заняття в групах народної твор-
чості, флористики, танцювальних і 
пісенних гуртках та інші.

Адаптуватися до життя після виходу 
на заслужений відпочинок, відчути 
свою затребуваність і потрібність в 
суспільстві, набути впевненості в своїх 
силах і реалізувати себе пенсіонери 

району можуть, відправившись в Клуб 
активного довголіття «Зустріч» терито-
ріального центру надання соціальних 
послуг Індустріального району міста 
Харкова, який проводить свою роботу з 
2014 року під девізом «З активним 
довголіттям відсвяткуємо століття».

При територіальному центрі надання 
соціальних послуг Київського району 
міста Харкова в 2007 році був створений 
Клуб активного довголіття «Які наші 
роки...». Девіз «Тільки вперед і тільки 
разом, енергії у нас відсотків на 200!» 
повністю відображається у насиченій та 
цікавій програмі Клубу. 

В рамках роботи Клубу кваліфіковані 
фахівці-волонтери проводять заняття з 
фізичної досконалості тіла, працює 
с туд і я  д е ко ру  « М а й с т е р н я 1 2 » . 
Невтомні, енергійні та завзяті учасники 
Клубу проявляють свої таланти у 
танцювальному колективі «Веселка». 
Учасники студії вокалу «Соловейко» 
дивують професіоналізмом і віртуоз-
ністю виконання народних та сучасних 
творів пісенної творчості. 

Непідробний інтерес не тільки членів 
Клубу, але і гостей територіального 
центру викликає робота гуртка «Інтеле-
ктуальні ігри» і групи настільних ігор 
«Хід королеви», в яких проходять 
заняття по грі в шахи, розвитку пам'яті 
та мислення. А учасники гуртка 
«Туристи» активно відвідують парки, 
музеї, виставкові зали, творчі майстерні 
та цікаві події нашого міста. 

Клуб активного довголіття «Острів 
надії» створено в 2007 році на базі 
територіального центру надання 
соціальних послуг Московського 
району міста Харкова. Основною метою 
Клубу є надання людям поважного віку 
можливості відчути себе потрібними, 
позбутися почуття самотності, надати 
підтримку та продовжити їх активний 
соціальний вік. Девіз Клубу «Острів 
надії» – «Забудь про літа! Довголіття 
активне – це наша мета!», який пов-
ністю відображає діяльність щодо 
продовження активного довголіття 
членів Клубу. 

У територіальному центрі надання 
соціальних послуг Немишлянського 
району міста Харкова клуб активного 
довголіття «Самоварчик» існує уже 
більше 10-ти років. 

Негласним девізом Клубу є вислів 
письменника  Антуана  де  С ент-
Екзюпері «Найбільша розкіш – це 
розкіш людського спілкування». Відвід-
увачі клубу «Самоварчик» таку розкіш 
мають, для них головне те, що клуб 
створює добрий наст р ій ,  додає 
оптимізму, дає відчуття згуртованості 
та дружньої підтримки.

На базі відділення денного перебу-
вання територіального центру надання 
соціальних послуг Новобаварського 
району міста Харкова, за підтримки 
громадської організації «Юніті», з 2007 
року працює клуб активного довголіття 
«Щасливі разом!». Учасники Клубу – 
старше покоління – золотий фонд, 
скарбниця досвіду та знань життя, для 
яких життя не закінчується після виходу 
на  пенсію,  а  кожен новий день 
приносить все нові й нові враження. 

Клуб дає можливість підтримати 
здоров'я, реалізувати свій творчий та 
життєвий потенціал, розширювати свій 
світогляд,  активно відпочивати, 
знаходити радість від спілкування та 
заряджатися позитивними емоціями. Бо 
хто, як не самі ми, є ковалями власного 
дозвілля і доброго настрою, – кажуть 
члени Клубу.

З 2009 року на базі територіального 
центру надання соціальних послуг 
Основ'янського району міста Харкова 
діє Клуб активного довголіття «Срібний 
вік», у якому особи похилого віку 
розкривають свої творчі можливості, 
активно спілкуються,  проводять 
дозвілля з використанням караоке для 
розкриття своїх вокально-хорових 
навичок і талантів. Підтвердженням 
успіхів учасників Клубу є неодноразові 
перемоги в міських Фестивалях клубів 
активного довголіття «З весною в 
серці!» у різних номінаціях. Уся 
діяльність Клубу проходить під девізом: 
«Нам роки не біда, якщо душа молода!».

Клуб активного довголіття «Від серця 
до серця» територіального центру 
н а д а н н я  с о ц і а л ь н и х  п о с л у г 
Слобідського району міста Харкова 
створений у 2007 році. Девіз «Старість 
мене вдома не застане…» повністю 
відображає активну позицію членів 
Клубу та основну мету діяльності Клубу 
– розширити коло спілкування літніх 
л юд е й  з  м е то ю  ї х  і н т е г р а ц і ї  у 
суспільство та покращення якості 
життя.

Україна – Харків – Любов
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От і промайнули теплі дні. Вони були 
насичені позитивними змінами в парку 
культури та відпочинку «Зелений Гай», 
Індустріального району – одному з 
найбільших парків міста Харкова.

Все почалося влітку 2018 року. Парк 
являв собою дуже сумне видовище. 
Діти ініціювали толоки в парку, батьки 
та небайдужі підтримали їх ініціативу. 
З тих пір проведена велика робота. 
Навесні цього року з відповідальними 
керівниками досягнуті домовленості 
про облаштування нових алей, створен-
ня дитячого майданчику та майданчику 
для вигулу тварин, освітлення парку. 
Влітку, після підтримки мешканцями на 
сайті міськради петиції за відновлення 
парку, взялися за роботу особливо 
активно. Толоки проходили щотижня, 
люди з радістю вкладали свій час та 
сили у відновлення парку. Спільна 
праця поєднала людей, з'явилася ідея  
створення Районного Ініціативного 
Центру для втілення позитивних змін. 
Назвали його «Новий ХТЗ» – як нагаду-
вання про історію створення в 30 роках 
минулого сторіччя містечка на околиці 
Харкова для працівників заводу ХТЗ, 
у яке вдихають нове життя.

Хто добре працює – той добре 
відпочиває. На день Незалежності, 
24 серпня цього року, активісти органі-
зували свято «Комфортний Харків», 
вперше свято за останні шість років 
саме у «Зеленому Гаю». Метою заходу 
було розпочати в громаді спілкування 
про те, яким люди бачать комфортний 
район та місто в цілому. Відвідувачі 
заходу раділи початку відновлення 
парку для сімейного відпочинку. Це 
надавало наснаги працювати далі. 
Перемога Харкова 1 жовтня в номінації 
«Найкомфортніше місто для життя 
2019» ще раз підтвердила правильність 
обраного курсу в роботі РІЦ «Новий 
ХТЗ».

Окремим підтвердженням вірного 
напрямку стала поява «паркових дітей». 

Саме так між собою, активісти нази-
вають постійних учасників усіх заходів 
– дітлахів, обділених увагою в звичай-
них життєвих умовах. Батько одного 
з них навіть прийшов на толоку аби 
дізнатися куди бігає кожної суботи його 
син, та чому він у такому захваті від 
суботніх зустрічей.

Час ішов. Кількість активістів-
однодумців невпинно зростала, тепла 
погода шепотіла: «Приходьте помилу-
ватися красою осіннього парку!». 
Наступне сімейне свято «Ретро Осінь» 
РІЦ організував 14 жовтня. Вже самою 
назвою організатори тепло зверталися 
до кожного мешканця, пропонували 
згадати якою перлиною району був парк 
декілька років тому. Адміністрація 
району та комунального підприємства, 
Департамент сім'ї, молоді та спорту 
підтримали ініціативу та сприяли 
проведенню заходу. Реальність перевер-
шила очікування, бо відвідувачів було 
так багато, що парк гудів як бджолиний 
вулик. На святі прибули гості з обме-
женими можливостями руху і це чудово, 
бо наша мета створити комфортний 
парк для кожного мешканця. Також на 
це сімейне свято були запрошені дітки з 
вихователями з реабілітаційних центрів 
міста Харкова та області. Для них був 
організований транспорт, збір одягу, 
взуття та солодкий стіл. 

Майстерні навички волонтерів пере-
давалися під час проведення майстер-
класів з різних технік рукоділля. 
Представники 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» та інші волонтери – багато-
річні партнери міського соціального 
проекту «Єдина соціальна мережа», 
навчали учасників основам хендмейду, 
створюючи іграшки, букети, ложки і т.п. 
Волонтери працювали на сцені, розва-
жали дітей клоунадами, створювали 
творчу атмосферу малюючи татую-
вання і аквагрим, створювали зачіски, 
демонстрували спортивні виступи, 
готували безкоштовну їжу для дітлахів, 
солодку вату, роздавали морозиво… 
Чого там тільки не було… Діти та 
дорослі сяяли посмішками, позитивна 
атмосфера свята була в кожному 
куточку.

Після проведення свята розпочалися 
заплановані роботи зі створення нових 
алей, облаштування дитячого майдан-
чика та майданчика для тварин. 
Контролюючи хід роботи, активісти 
зазначили швидке її виконання та 
розумний підхід до збереження дерев на 
майданчиках.

Відновлення довкілля – це дуже 
важлива сучасна задача суспільства. 
Створення комфортних умов для 
відпочинку громадян – запорука психо-
логічного здоров'я мешканців усіх 
вікових категорій. Тому, 16 листопада 
триває акція планової висадки дерев 
місцевими мешканцями. До акції 
долучились працівники комерційних 
установ та благодійні організації. 
Враховуючи площу парку, більш ніж  
57 гектарів, в ньому є місце і для 
облаштування сучасними спортивними 
та розважальними спорудами майдан-
чиків, і для куточків «дикої» природи, 
в яких відвідувачі можуть зустріти 
зайців, білок та їжачків. Кропітка 
робота йде і далі триватиме!

Олександра Шабанова,

керівник соціального проекту 

«Клуб дозвілля та розвитку для людей 
з інвалідністю «Друге дихання»

Друге дихання «Зеленого Гаю»

Основні напрямки діяльності Клубу 
це організація умов, що сприяють 
спілкуванню та підтримці активного 
способу життя осіб похилого віку, 
роботи гуртків, які дозволяють заціка-
вити відвідувачів Клубу в застосуванні 
їх незатребуваних можливостей і 
мобілізації внутрішніх резервів люди-
ни. Також це сприяння проведенню 
заходів різного спрямування, надання 
психологічної підтримки в кризових 
життєвих обставинах.

У територіальному центрі  Холодно-

гірського району м. Харкова при 
відділенні денного перебування вже 
десять років працює Клуб активного 
довголіття «Золота пора». Девіз Клубу: 
«Саме час свою здійснити мрію, забувай 
«не знаю» і «не вмію» повністю 
відповідає прагненням відвідувачів 
відчувати себе потрібними, важливими 
для інших, активними учасниками 
життя, у яких попереду ще багато нових 
і цікавих подій.

У 2011 році при територіальному 
центрі надання соціальних послуг 

Шевченківського району міста Харкова 
був створений Клуб активного довго-
ліття «Афродіта». Відвідувачі, врахо-
вуючи девіз Клубу: «Душею ми молоді 
завжди!», займаються медитативними 
техніками, інтелектуальними іграми, 
проявляють свої вміння у танцювальних 
та пісенних колективах, літературно-
театральній студії та рукоділлі. 

Юлія Гордзелевська, 
головний спеціаліст відділу соціальних 
закладів
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Сім'я – найдорожчий скарб, який має 
людина та який зігріває її протягом 
усього життя. Велике щастя для неї 
розпочати свій шлях із повноцінної, 
люблячої сім'ї та пронести крізь роки 
любов, тепло, підтримку, турботу  
рідних. Як часто сперечаються про те, 
що було першим курка чи яйце, так і 
важко встановити де часом губиться та 
ниточка сімейних цінностей та втрачає-
ться найважливіший скарб, і людина 
стає вразивою до зовнішніх впливів, 
вона втрачає силу духу та підпитку від  
родового коріння.  

Як допомогти людині втримати її 
скарб, як зміцнити сили та віру в його 
цінність і долати перепони? На кого 
варто більше спрямовувати свою 
роботу? На дітей, які стають невинними 
заручниками складної сімейної ситуа-
ції, на дорослих людей, які вже мають 
певний досвід та важко піддаються 
впливу, на молодь, яка ще тільки на 
порозі пошуку свого дорогоцінного 
скарбу? Або на людей у поважному віці, 
які прожили життя, та шукають визнан-
ня та розуміння, підтримки та поваги до 
того шляху, який ними був пройдений та 
зацікавленості молоді у секретах 
збереження родинного затишку. 

За ці роки змінилися вже декілька 
поколінь, які пронесли крізь своє життя 
всі ті основоположні цінності, які 
дозволяють кожній великій родині жити 
щасливо та виховувати гідних дітей. 
Не даремно девіз діяльності  «АММА»: 
«Багатодітна сім'я – це не сім'я, у 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. 

На сьогодні, у часи стрімких змін у 
всіх сферах життя, зокрема, у розумінні 
цінностей сім'ї та окремих її членів, 
найважливішим завданням держави є 
прагнення до створення демографіч-
ного балансу та підтримки сім'ї як 
самостійної, здорової частки суспіль-
ства.

На жаль, констатувати  значну 
підтримку багатодітних сімей з боку 
держави не має можливості, і як 
результат, загострюються соціальні 
проблеми сім'ї: погіршення рівеня 
життя, неможливість придбання нор-
мального житла, недостатність матері-
ального забезпечення, харчів та медич-
ного обслуговування, труднощі з 
працевлаштуванням, зростає ступінь 
агресії, невдоволення та рівень насилля 
в сім'ях тощо. З огляду на вищезаз-
начене, стан багатодітних сімей суттєво 

погіршується, вони стають найбільш 
уразливою та незахищеною категорією 
населення.

Оскільки тільки багатодітна сім'я, яка 
виховує трьох та більше дітей, є най-
ефективнішою серед інших сімей у 
демографічному плані та у виховних 
можливостях, одже перспектива благо-
получчя країни буде напряму залежати 
від благополуччя та ступеня соціаль-
ного захисту та ступеня 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 матері-
альну складову допомоги, а й упровад-
ження системи соціально-педагогічної 
підтримки. 

Вона передбачає допомогу, як з боку 
державних органів і служб, так і з боку 
громадських організацій, самоакту-
алізацію та самовдосконалення власних 
можливостей багатодітних сімей на 
подолання проблем, які виникають, 
відновлення їх соціальності, прове-
дення широких інформаційних кампа-
ній з підняття престижу сім'ї, пропа-
ганди сімейних цінностей, заохочення 
до свідомого та відповідального 
батьківства тощо. 

Все це дасть можливість розширити 
спектр соціальних послуг, що нада-
ються сім'ям, та дозволить їм самим 
стати активними учасниками поліп-
шення власного соціально-еконо-
мічного, освітнього та морально-
духовного розвитку.

У практиці соціально-педагогічної 
роботи в Україні можна відзначити, що 
саме громадські організації як об'єд-
нання громадян, які створюються для 
реалізації спільних інтересів (культур-
них, 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, та здійснюючи превентивну 
соціально-педагогічну підтримку.

ГО «АММА» – це громадська органі-
зація, яка була заснована у непрості 90-і 
роки групою багатодітних сімей на чолі 
з мамою-героїнею, Ковальовою Людми-
лою Володимирівною, для захисту та 
підтримки багатодітних сімей, яким на 
той час було найскладніше матеріально 
забезпечувати та виховувати велику 
кількість дітей. Офіційно зареєстрована 
організація була 28 лютого 1994 року та 
до 2011 року здійснювала свою 
діяльність в межах Київського району 
м. Харкова.  

З 2011 року президентом громадськой 
організації «АММА» була обрана 
багатодітна мати, доктор філософії 
в галузі педагогіки, доцент кафедри 
соціальної роботи КЗ «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради, практичний 
психолог, активний громадський діяч 
Ібрагім Юлія Сергіївна. 

У цей рік за великим бажанням сімей 
м. Харкова та Харківської області ГО 
«АММА» розширила свої кордони та, 
після перереєстрації, почала здійс-
нювати діяльність, яка розповсюджу-
валася на багатодітні, неповні малоза-
безпечені сім'ї у м. Харкові та Хар-
ківської області. 

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 потен-
ціалу, який здатен змінювати суспіль-
ство на краще, залучення багатодітних 
сімей до надання інформаційної, 
соціально-педагогічної, психологічної 
та іншої підтримки тим родинам та 
дітям, які за різних причин потрапили у 
складні життєві обставини.

Основні послуги, які надає органі-
зація: 

џ соціально-педагогічні;

Сім'я – найдорожчий скарб життя
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џ психологічні;

џ культурно-просвітницькі;

џ інформаційні;

џ юридичні;

џ соціально-медичні;

џ соціально-економічні.

ГО «АММА» є партнером «ЄСМ 
м. Харкова» з 2007 р. Та перші кроки 
в реалізації соціальних проектів, 
спрямованих на зміцнення потенціалу 
сім'ї почали з поєднання трьох поколінь: 
діти, батьки та люди поважного року, 
тому, починаючи з 2007 року даний 
напрям діяльності був  і залишається 
дуже актуальним і робота по об'єд-
нанню поколінь приносить неабиякий 
позитивний ефект у розвитку сімей та 
наданні підтримки людям похилого 
віку. 

Важлива увага ГО «АММА» нада-
ється людям похилого віку, які є 
найуразливішими та найчастіше 
знаходяться в соціальній ізоляції, не 
дивлячись на те, що мають значний 
досвід, який є корисним для наступних 
поколінь.

У 2007 році розпочав реалізацію 
соціальний проект «Які наші роки!», а з 
2011 року організація проводила 
активну роботу клубу єдності поколінь 
«Острів надії» на базі територіального 
центру надання соціальних послуг 
Московського району м. Харкова. 
З 2015 року активно діє клуб єдності 
поколінь «Джерельце», який знахо-
диться за адресою: м. Харків, вул. 
Дружби народів, 233.

У рамках діяльності клубів здійсню-
ється активна просвітницька робота, 
обмін досвідом між молодшим та 
старшим поколінням,  створення 
сприятливих умов для спілкування, 
спільної творчості, морального та 
психологічного розвантаження, пошуку 
шляхів підтримки та продовження 
активного довголіття людей похилого 
віку, формування позитивних зв'язків 
між поколіннями. 

У 2011 році на безфінансовій основі 
реалізовувався проект «Соціально-
психологічна підтримка багатодітних 
сімей, сімей, у яких виховуються діти-
сироти і діти з інвалідністю».

З 2012 року у партнерстві та за 
підтримки Департаменту праці та соці-
ального політики Харківської міської 
ради успішно впроваджується міський 
соціальний проект «Академія «АММА» 
– центр соціально-педагогічної та 
психологічної підтримки багатодітних 
та соціально-незахищених сімей 
«АММА», в рамках якого проводяться 
комплексні заняття та тренінги для 
різних вікових груп, екскурсії, пізна-
вально-розвиваючі заходи, проф-

орієнтаційні заходи, консультації 
спеціалістів, просвітні заняття та денні 
табори тощо.

Члени ГО «АММА» активно беруть 
участь у волонтерському русі м. Хар-
кова, в організації та проведенні 
різноманітних занять, майстер-класів, 
обміні досвідом та активному відпо-
чинку з родинами. 

З 2014 року на базі ГО «АММА» 
працює «Центр соціальної адаптації та 
інтеграції внаслідок проведення АТО 
«Ми - українці!», який надає підтримку 
учасникам АТО та їх родинам, пора-
неним бійцям у Харківському шпиталі 
та вимушеним переселенцям.

Наприкінці 2016 року ГО «АММА» 
стала переможицею конкурсу проектів 
«Підтримка територіальних громад у 
зв'язку зі збільшенням ВПО», що 
проводився Федеральною компанією 
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 підго-
товлено 30 тренерів та 120 волонтерів 
для здійснення своєї діяльності у 
створених 4-х сучасних, обладнаних 
необхідною технікою, інформаційно-
ресурсних центрах у містах Харків,  
Балаклея та 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 на 
підтримку жінки-матері, яка прагне до 
особистого зростання,  до само-
реалізації себе у соціумі, до розкриття 
свого потенціалу.

Разом з тим важливим є налагодження 
тісної співпраці з усією родиною 
(батьки - діти). Це дозволяє своєчасно 
надати необхідну підтримку родині, 
попередити появу конфліктів, непо-
розумінь, насилля над окремими 
членами сім'ї.

Важливим елементом роботи за 
даними проектами є стимулювання 
сімей до здійснення взаємодопомоги та 

взаємопідтримки, наданню допомоги 
тим хто в біді, або потрапив у складні 
життєві обставини. У вирі повсяк-
денних справ і турбот головним 
завданням сучасної жінки-матері є 
пошук балану між сім'єю, роботою 
і своїми захопленнями.

Саме тоді, коли жінка, маючи дитину, 
або декількох дітей,  самореалізувала 
себе не тільки в домашніх справах, а й у 
цікавій для неї діяльності, коли вона 
активна, впевнена в собі та у майбут-
ньому, йде в ногу з часом, готова до 
постійного самовдосконалення, само-
освіти, коли вона є позитивним прик-
ладом для своїх дітей, користується 
повагою чоловіка, коли до її порад 
дослухаються, вона може відчувати 
себе щасливою сучасною мамою.

Одним з прикладів самореалізації 
жінок та підлітків в організаціі є 
створення «Майстерні «АММА», яка 
спрямовує весь свій потенціал на розви-
ток дитячої творчості, розширення кола 
вмінь та навичок, майстрині залюбки 
проводять різноманітні майстер-класи, 
які користуються попитом та стають 
прикрасою свят, днів народження та 
урочистих заходів.

Завдяки такій кропіткій та ціле-
спрямованій роботі заради підняття 
престижу сім'ї у суспільстві «АММА» 
має значний авторитет і є надійним 
другом та партнером, а в 2019 році стала 
переможицею конкурсу на «ТОП 10 
родин Харківщини» у номінації 
«Популярна родина Харкова».

Юлія Ібрагім, 
кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки 
КЗ «Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» Харківської 
обласної ради, президент 
ГО «Асоціація багатодітних сімей 
«АММА»

amma.org.ua

amma.kharkiv@ukr.net

093 31-31-271

068 065-76-86

http://amma.org.ua
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Сейчас многим специалистам, 
работающим в системе социальной 
защиты, здравоохранения, образования, 
знаком термин «раннее вмешатель-
ство». За последние годы эти слова 
часто звучат в связи с организацией и 
развитием услуг для семей, в которых 
растут маленькие дети. Однако, далеко 
не каждый специалист, даже из тех, кто 
хочет организовать услугу раннего 
вмешательства, или кто хочет непосред-
ственно ее оказывать, знает о том, какой 
исторический путь прошла эта услуга 
в мире и в Украине, в чем ее уникальная 
ценность, в чем профессиональные 
особенности предоставления.

Чаще всего, прочитав слова «раннее 
вмешательство», читатель обращает 
внимание на слово «раннее». «Раннее» 
– значит «как можно раньше». Но «как» 
можно раньше? Для некоторых специа-
листов «рано» – это, например, с двух 
лет ребенка… А до скольких – «ран-
нее»? Для некоторых специалистов, 
если у ребенка сильна задержка психо-
речевого развития, и его когнитивное 
развитие идет очень медленно, то 
«ранней» становится помощь до 6, 8, а 
иногда и до 16 лет! 

Еще сложнее со словом «вмеша-
тельство». Это слово, кажется, когда 
слышишь его первый раз, звучит 
несколько агрессивно. Кто вмешива-
ется? Куда? Зачем? И многие специ-
алисты до сих пор воспринимают 
«вмешательство» как «активное 
воздействие» специалистов на ребенка, 
который в этой ситуации становится 
пассивным субъектом коррекционных и 
реабилитационных воздействий.  

Важно знать, что слова «раннее 
вмешательство» (международное – 
early intervention) нужно понимать как 
единый термин, который во всем мире 
означает особый вид помощи семье, 
которая воспитывает ребенка от 
рождения до 3 (в некоторых странах 
шести) лет. То есть рано – это, начиная с 
рождения. 

В чем же особенность этого вида 
помощи, этой услуги? Особенность 
в том, что получателем услуги является 
не только маленький ребенок, а и вся его 

семья, вместе с ним.  Не активное 
воздействие специалиста на пассивно 
выполняющего задания ребенка (как, 
например, массаж или артикуляционная 
гимнастика), а активное сотрудни-
чество родителей и специалистов для 
изменения ситуации, которая стала для 
семьи сложной в связи с трудностями 
развития ребенка. То есть вмешатель-
ство – это вмешательство в проблему. 

Таким образом, раннее вмешатель-
ство – это такой подход, при котором 
родители и специалисты активно 
сотрудничают для того, чтобы с самого 
рождения  ребенка  вмешиваться 
в трудности, которые возникают у 
семьи, и способствовать наилучшему 
развитию ребенка и наилучшему 
качеству жизни семьи.

Как способствовать развитию ребенка 
знает каждый специалист. Логопед 
знает, как развивать речь. Физический 
терапевт знает, как развивать мото-
рику… А что значит способствовать 
наилучшему качеству жизни? Подход 
современного раннего вмешательства 

предполагает, что, развивая речь, 
физические и умственные возможности 
ребенка, специалист и родители думают 
не только о том, сможет ли ребенок 
говорить и ходить, а о том, как и с кем 
ребенок захочет общаться, к кому 
пойдет поделиться переживанием или 
впечатлением, какую роль сыграет 
возможность коммуникации и мобиль-
ности в его жизни. Это – что касается 
самого ребенка. 

Однако, современное раннее вмеша-
тельство – это не только про ребенка. 
Это – про семью в целом. Специалист 
раннего вмешательства является не 
только и не столько представителем 
своей профессии (логопедом, физичес-
ким терапевтом, врачом, психологом и 
др. ) ,  сколько но сителем знания 
междисциплинарной команды, которое 
может стать полезным семье для поиска 
решений ,  спо собных  улучшить 
качество ее повседневной жизни. 

Например: специалист раннего 
вмешательства приходит в семью и 
узнает, что из-за трудностей с пере-

мещением и позиционированием 
ребенка с инвалидностью мать не имеет 
возможности выходить на улицу, даже 
в магазин за продуктами, а ребенок 
практически не гуляет. Эта ситуация 
чрезвычайно затрудняет жизнь всей 
семьи – родители измотаны, ребенок не 
получает радостей прогулки и общения 
с окружающим миром, что замедляет 
его развитие. Решение этой проблемы 
может стать одной из целей вмешатель-
ства: знания специалиста, касающиеся 
позиционирования, специального 
оборудования, развития крупной и 
мелкой моторики, психологии, ком-
муникации и др. суммируются со 
знаниями мамы о возможностях и 
предпочтениях ребенка, маршрутах и 
магазинах в округе, людях, готовых 
помочь и проч. Они дают решение – 
ребенок развивает свои возможности не 
в специально организованных усло-
виях, а в обычных ежедневных делах, 
мама и ребенок получают больше 
свободы передвижения, чувствуют себя 
более активными, и вся семья ощущает 
изменения как в делах (мобильность, 
эффективное использование времени, 
лучшая организация быта), так и 
в эмоциональном состоянии, в ощуще-
нии открывающихся возможностей. 
Качество ежедневной жизни семьи – 
главная цель современного раннего  
вмешательства.

Именно этот подход, соответству-
ющий международным стандартам, уже 
20 лет развивает в Украине Благотво-
рительный фонд «Институт раннего 
вмешательства», созданный в 1999 году 
как неправительственная некоммер-
ческая организация, которая объеди-
нила специалистов – психологов, 
врачей, логопедов, преподавателей, 
работающих с детьми с проблемами 
развития и их семьями, из различных 
Харьковских учреждений.

С самого начала БФ ИРВ является 
участником проекта – членом «Единой 
социальной сети г. Харькова» и предо-
ставляет услугу раннего вмешательства 
жителям территориальной громады.

Развиваемая БФ ИРВ модель раннего 
вмешательства, прошла за 20 лет 
большой путь от ориентации на разви-
тие ребенка (традиционная модель для 
конца прошлого века) к ориентации на 
приоритеты, ценности и качество жизни 
семьи (современная европейская 
модель). БФ ИРВ участвует в научных 
исследованиях, проводя их совместно с 
Институтом охраны здоровья детей и 
подростков Национальной академии 
медицинских наук Украины, с междуна-
родными организациями. 

Никогда не поздно развивать раннее вмешательство!
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 Многолетняя работа БФ ИРВ и его 
партнеров из Одессы, Львова, Ужгорода 
по развитию раннего вмешательства в 
Украине привела к важным результатам, 
связанным с изменением политики 
государства в отношении этой услуги. 
В 2016 году Кабинет Министров 
Украины утвердил распоряжение о 
пилотном внедрении услуги раннего 
вмешательства, в 2017-2019 годах 
прошел Проект Twinning, финанси-
руемый Европейским Союзом, направ-
ленный на развитие раннего вмеша-
тельства в Украине, в 2019 году Кабинет 
Мини-стров Украины принял решение о 
создании Национального совета по 
раннему вмешательству, в котором БФ 
ИРВ является официальным членом.  

С 2017 года работает Региональный 
совет по развитию услуги раннего 
вмешательства в Харьковской области, 
а в 2019 году его решением БФ ИРВ 
определен региональным методи-
ческим центром.

БФ ИРВ в настоящее время – актив-
ный просветительский и тренинговый 
центр для подготовки междисци-
плинарных команд раннего вмеша-
тельства: по его программам прошли и 
проходят обучение 6 команд специали-
стов в Харьковской области, в партнер-

стве с УРЦ «Джерело» (Львов) при 
поддержке ЮНИСЕФ подготовлены 23 
команды в 5 регионах Украины.  

 Многое сделано БФ ИРВ для 
развития идеи, модели и услуги раннего 
вмешательства. Что же впереди? 
Впереди – большая работа: 

џ будет развиваться сеть РВ в Харь-
кове и Харьковской области, чтобы 
сделать услугу РВ доступной для семей, 
которые в ней нуждаются;

џ будут отрабатываться программы 
перехода из РВ в дошкольное инклюзив-
ное образование, чтобы обеспечить 
преемственность и плавность в прохо-
ждении ребенком важных этапов 
социализации;

џ БФ ИРВ будет продолжать участв-
овать в разработке нормативной базы 
услуги раннего вмешательства в 
Украине.

Во всем мире, в области помощи 
семьям, воспитывающих детей раннего 
возраста, происходит сдвиг парадигмы 
от основного внимания к проблеме 
развития ребенка (реабилитационно-
коррекционная модель) к основному 
вниманию к укреплению потенциала 
семьи, развитию детско-родительских 
отношений и отношений семья-
общество (психо-био-социальная 

модель). Этот подход еще очень нов для 
нашего общества в целом, однако 
научно-практические связи украинских 
специалистов РВ со специалистами из 
д ру г и х  с т р а н  п о ка з ы ва ют,  ч то 
передовые украинские команды РВ, к 
числу которых относится и БФ ИРВ, 
идут в ногу с мировыми лидерами. 

А, кроме того, важно помнить, что 
никогда не поздно продвигать в нашей 
стране современные передовые модели 
помощи, улучшающей качество жизни 
семей и детей, никогда не поздно 
развивать раннее вмешательство!  

Анна Кукуруза,

доктор психологических наук,

исполнительный директор 
Благотворительного фонда 
«Институт раннего вмешательства»

Найжалісніше плачуть ненароджені 
діти... Щорічно в місті Харкові жінки 
абортують понад 5000 своїх ненарод-
жених малюків – своїх дітей, майбутніх 
харків'ян, які жили б у нашому місті, 
любили б, раділи б, працювали б, 
творили б добро, співчували б та 
головне народжували б дітей. Саме під 
впливом хибних уявлень про цінності 
життя, зовнішніх обставин, фінансових 
проблем, побутової невлаштованості 
жінка часом зважується на страшний 
крок – переривання вагітності.

Благодійна організація «Благодійний 
фонд «Заради життя» вважає, що 
в Харкові можливо розв'язувати 
проблеми кризових вагітних та сімей 
Харківщини, у яких є діти до 3-х років з 
вразливих груп населення!

Для цього в січні 2019 р., виключно за 
благодійні кошти жителів міста, за 
інформаційною підтримкою Департа-
менту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради, у районі 
Салтівки, в приміщенні Міської дитячої 
стоматологічної поліклініки №1 на 
першому поверсі був відкритий Центр 
«Несподівана радість».

Центр «Несподівана радість» допома-
гає дітям з моменту їх зачаття і до 

досягнення ними 3-х років, щоб їх 
матусі у кризовій життєвій ситуації 
зберегли вагітність і після народження 
дитини змогли забезпечити її сімейним 
вихованням, можливістю духовного і 
фізичного розвитку. Ця мета досяга-
ється шляхом надання матусям безоп-
латної психологічної, юридичної, 
соціальної, духовної та матеріальної 
допомоги. У Центрі «Несподівана 
радість» на обліку вже перебувають 
понад 100 сімей з вразливих груп 
населення (малозабезпечені, багато-
дітні, матері-одиначки тощо), які 
виховують дітей віком до 3-х років. Ці 
сім'ї за 6 місяців 2019 р. отримали 
благодійну допомогу від Центру в сумі 
19 645,56 грн.

Центр щоквартально проводить захід 

«Покупка милосердя «Початок життя» 
у супермаркеті «Сільпо», під час якого 
харків'яни здійснюють благодійну 
покупку продуктів дитячого харчування 
та засобів дитячої гігієни на користь 
нужденних сімей. У середньому 
30 сімей отримують допомогу від 
одного такого заходу. Центром у 2019 р. 
проведено 2 таких заходи, передано 
допомоги на  суму 11 171,38 грн. 

У травні 2019 р. Центр через Харків-
ський обласний соціальний Центр 
матері та дитини, 7 пологових будинків 
та 5 дитячих лікарень міста надав 
немовлятам благодійну допомогу в 
вигляді дитячих підгузків у сумі 
334 270,89 грн.

При Центрі «Несподівана радість» 
працює служба телефону довіри з 
питань незапланованої вагітності 
+38 073 021-85-21, +38 066 007-04-73, 
+38 068 591-80-74. На телефони довіри 
щомісяця надходять в середньому 40 
дзвінків, з них 10-15% це первинні 
дзвінки.

Ольга Товченко, голова правління 

«БФ «Заради життя»

www.zajizn-kh.com.ua

Бути мамою? Несподівана радість
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... Листаем календарь: год... пять... 
десять... двадцать лет! Как быстро 
время пролетело. Вот и «Единая 
социальная сеть» уже ни ребёнок, ни 
подросток. Она – юная, уверенная в себе 
и весьма активная успешная 20-летняя 
девушка.  «Инвапре сс» знаком с 
«Единой социальной сетью» с рожде-
ния. Её частичкой наша организация 
стала с 2003-го года. Сколько мы 
пережили вместе! Скольких партнёров 
обрели! Сколько проектов реализовали 
с твоей помощью! Благодарим тебя, 
милая «ЕСС». Можно тебя так ласково 
называть? Шлем тебе наилучшие поже-
лания! Расти, развивайся, преумножай 
день ото дня свой потенциал, улучшай 
качество жизни людей в нашем славном 
городе Харькове. А мы, чем сможем, – 
поможем.

Расскажем немного о нас. Путь 
общественной организации «Твор-
че ско е  объединение  инва лидов 
«Инвапресс» многолетний и насыщен-
ный. Было реализовано множество 
проектов и программ. Самые удачные 
социальные проекты были поддержаны 
и реализованы совместными усилиями 
с «Единой социальной сетью».  День 
рождения организация «Инвапресс» 
отмечает 6 февраля, начиная с 2002 года, 
и создавалась она не просто так. Перед 
организацией стояли определённые 
цели и конкретные задачи: улучшать 
качество жизни людей с инвалид-
ностью, защищая и отстаивая их 
законные интересы. Из года в год 
команда общественной организации 
трудится над этой миссией. За прошед-
шее время состоялось немало твор-
ческих фестивалей, рекреационных игр 
и олимпиад, образовательных круглых 
столов, спортивных и обучающих 
лагерей, выпускалась газета «Репортер 
во имя жизни». Люди с особенными 
потребностями здоровья получили 
возможность общаться, раскрывать 
свои таланты, нашли друзей, а кто-то 
даже верных спутников по жизни. Они 
увидели, что не одиноки перед своими 
проблемами и есть те, кто готов помочь.

Разумеется, обо всех проектах вот так 
сразу и не расскажешь. Но суть 

некоторых из них мы раскроем для 
читателей. И ответим на вопросы: что, 
для кого и зачем мы все это придумали. 
Хотя со многими вы уже, быть может, 
хорошо знакомы.  У каждого  из 
проектов, реализованного, благодаря 
финансированию в рамках городского 
конкурса социальных проектов и при 
поддержке «ЕСС» своя цель, задачи и 
своя маленькая история. Некоторые из 
них проходят ежегодно вот уже более 
10 лет. 

Самый «старшенький» – это проект 
«Рекреационные игры для молодёжи с 
инвалидностью. Его организация 
«Инвапресс», совместно с партнёрами, 
реализует уже 14 лет. Девиз проекта: «В 
спорте достижения – для всех без 
исключения». И это действительно так, 
ведь в рекреационных играх принимали 
участия сотни, а может уже и тысячи, 
людей с инвалидностью, независимо от 
особенностей заболевания и нозологии. 
Победы, достижения и успехи помогали 
и помогают обретать уверенность в 
своих силах и развиваться. А рекреация 

способствует восстановлению физичес-
ких, духовных и психологических сил 
участников проекта. 

Фестиваль «На крыльях вдохнове-
ния» – проект яркий и творческий. У 
фестиваля 12-летняя история. Для нас 
фестиваль – это праздник творчества и 
вдохновения, торжества неограни-
ченных возможностей. Он даёт возмож-
ность участникам проекта – одарённой 
молодёжи с инвалидностью – раскрыть 
свой потенциал, реализовать твор-
ческие способности и открыть зрителям 
свой  богатый  внут ренний  мир . 
Ежегодно сотни участников демонстри-
руют свои таланты. Пение, танцы, 
поэзия, юмор, рукоделие – далеко не 
полный перечень того, что дарят наши 
конкурсанты. На этой территории 
творчества нет победителей и про-
игравших, а есть способные и очень 
талантливые люди. После отборочных 
туров калейдоскоп самых ярких 
номеров представлен на Гала-концерте 
фестиваля «На крыльях вдохновения». 
И, вот уже который год, Гала-концерт 

проходит в первых числах декабря, в 
рамках городских мероприятий, посвя-
щённых Дню людей с инвалидностью.  

Проект «Учебно-рекреационный 
лагерь «Лидер» – выездной, он прово-
дился три года подряд. Он носит не 
только обучающий характер. Его цель – 
собрать дружную команду руково-
дителей и представителей общест-
венных организаций, которые входят в 
«Единую социальную сеть». Для чего? 
Чтобы добавить немного больше 
знаний в их богатые копилки общест-
венной деятельности. Чтобы каждый 
смог передать свой бесценный опыт 
единомышленникам. А ещё «Лидер» – 
это возможность рекреации, то есть 
восстановления своих внутренних 
ресурсов. А силы и энергия очень 
нужны общественным активистам, чтоб 
продолжать трудиться в рамках общего 
благого дела – помощи детям, семьям, 
молодёжи, людям пожилого возраста в 
нашем родном Харькове.

В 2017 году началась реализация 
проекта «Я – женщина». Его цель – 
создать условия для обеспечения своих 
прав, равных возможностей во всех 
сферах жизни для девушек и женщин с 
инвалидностью. Много лет женщины 
борются за равные права. Девушкам и 
женщинам с инвалидностью порой это 
делать сложней. И, чтоб упростить этот 
нелёгкий путь, дать новые знания о 
правах и возможностях, сформировать в 
участницах уверенность и новые 
компетенции, а главное – создать 
условия для поддержки и объединения, 
и был создан этот проект.

В 2018 году впервые стартовал проект 
«Инклюзивный реабилитационно-
воспитательный лагерь «Сокол». 
Участниками проекта стали ветераны 
АТО и подростки из семей, оказавшихся 
в сложных жизненных обстоятельствах. 
Задумка проекта в том, чтобы создать 
условия для реабилитации обеих групп. 
Ветераны АТО передают свои знания, 
делятся опытом, обучают подростков 
различным полезным вещам в духе 
патриотизма и украинских традиций. 
Подростки, которым была создана 
ситуация принятия и успеха, смогли 

Путь организации и история лидера
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раскрыть себя и свои возможность и 
пожить другой, наполненной радостью, 
жизнью. В рамках лагеря проводились 
десятки разнообразных мероприятий и 
происходили важные процессы реаби-
литации, взаимной поддержки и 
взаимообмена энергией и позитивными 
эмоциями. 

У организации «Инвапресс» есть 
родной отец – Александр Родионов. Он 
– человек, без которого не было бы 
нашей организации, нашей команды. 
Он не просто видел проблему, но и 
находил варианты её решения. Он – 
человек-огонь, который ярко горел сам, 
зажигал огни уверенности и активности 
в сердцах своих соратников. Он – 
вдохновитель, который воплощал 
в жизнь инновационные идеи. Он – 
учитель, ведь без колебаний делился 
своим опытом и передавал знания 
«подрастающему поколению». Он – 
друг, готовый всегда помочь и под-
держать. Он – созидатель, творец и 
писатель. Он многогранен. Роль, 
сыгранную им в судьбах сотен людей, 
с л ож н о  о с п о р и т ь .  И  н е  буд е м 
оспаривать...

Александр Васильевич Родионов был 
журналистом и общественным дея-
телем, борцом за справедливость и 
равные права для каждого, независимо 
от тех ограничений, которые нещадно 
накладывает состояние здоровья. Он 
успел поработать диктором радио-
вещания, корреспондентом в газете, 
главным редактором, стал основателем 
газеты «Репортер во имя жизни». 
И всегда важной темой для него остава-
лась жизнь людей с инвалидностью. 
Их проблемы Александр Родионов 
освещал грамотно и конструктивно, 
говорил о перспективах и возможно-
стях, действительно находил возмож-
ности изменить десятки и сотни жизней 
к лучшему.

Но больше всего Александр Родионов 
известен как активист и общественный 
деятель. Решение проблем людей с 
инвалидностью стало целью всей его 
жизни. Он шёл к ней разными путями. 
Проекты, законодательные инициа-
тивы, социальные программы, различ-

ные мероприятия, выступления на 
телевидении – всё для того, чтобы 
отстоять, продвинуть, пролоббировать 
интересы людей с особенными потреб-
ностями здоровья и помочь им жить 
лучше.  В  2002  году  Алекс андр 
Родионов создал общественную орга-
низацию «Творческое объединение 
инвалидов «Инвапресс» и её предпри-
ятие – газету «Репортёр во имя жизни». 
С 2006 года он возглавил предста-
вительство Всеукраинского союза 
общественных организаций «Конфеде-

рация общественных организаций 
инвалидов Украины» в Харьковской 
области. В 2011 году им была создана 
общественная организация инвалидов-
казаков «Возрождение надежды». 
С 2012-го по 2017-й год он являлся 
председателем и исполняющим обязан-
ности председателя Общественного 
совета при Харьковской областной 
государственной администрации. 

А в 2019 году Александра Родионова 
не стало... Нашего общественного отца 
и близкого друга нет больше с нами... 
Сердце скорбит и душа плачет, ведь он 
важен и дорог всем нам. О нём знали, 
его ценили, уважали и любили. Те, кто с 
ним хорошо знаком, знают за что. 
Но остались люди, которым он помог и 
научил идти по своему пути, бороться за 
справедливость, равные возможности 
для каждого. Он показал, что нужно 
верить в себя и стремиться к целям, 
просто радоваться жизни. В них – 
память об Александре Васильевиче. 
В них – продолжение его непростого и 
благородного дела.

Наталья Лебедева,

член Совета общественной 
организации «Творческое объединение 
инвалидов «Инвапресс»

Громадська діяльність об'єднує не звичайних людей, а людей «най» – найактивніших, найсильніших, найкому-
нікабельних і т.п. Одна із важливих здібностей таких людей – талант до об'єднання (людей, ресурсів та сил). Мабуть, 
цей талант має своє коріння у прадавніх народних звичаях активних людей до спільних дій не лише у вирішенні проблем, 
але й у свята – разом краще!

«Єдина соціальна мережа» в м. Харкові – якраз і є  сучасним  втіленням народних звичаїв спілкування громадських активістів, їх 
спільних дій, спільного навчання та активного відпочинку. І, хоч, зустрічі членів «Єдиної соціальної мережі» бувають не часто – 
кожна з них дуже цінна та інформативна! Різний формат: (конференції, круглі столи, рекреаційні табори, тренінги та інше) 
таких зустрічей додає можливостей у пізнанні колег,у виявленні власних талантів кожного.

Тож, «Єдина соціальна мережа» – дієва комунікаційна та просвітницька платформа для громадських організацій різних 
напрямків, що гуртує та допомагає робити життя у нашому рідному місті Харкові кращим для всіх!

Тетяна Суханова, директор ХМГО «Енергія миру»



Видання номеру «Соціального вісника» підготовлено та надруковано управлінням праці та 
соціальних питань  Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради разом 
з Міською громадською організацією «Творча співдружність «SENSUS».
Наклад 1000 примірників.

© Управління праці та соціальних питань  Департаменту праці та соціальної політики 
Харківської міської ради 
© Міська громадська організація «Творча співдружність «SENSUS»
© Підготовка матеріалів: Мохнач О.М., Єршова О.І., Ясинська М.І., Скібіцький В.А.
© Логотип ЄСМ Кравченко О.М.
© Дизайн, верстка Aisaid; © Фото Скібіцький В.А., Сум'ятин Є.О.

В цьому видані надана інформація про роботу 21 організацію-партнера «Єдиної соціальної мережі» 2019 р. з реалізації соціальних заказів та соціальних 
проектів 2019 р.

Я просила Бога позбавити мене гордості,
і Бог відповів мені – ні.
Він сказав, що гордості не позбавляють – від неї відмовляються.
Я просила Бога дарувати мені терпіння,
і Бог сказав – ні.
Він сказав, що терпіння з'являється в результаті випробувань, 
його не дають, а заслуговують.
Я просила Бога подарувати мені щастя,
і Бог сказав – ні.
Він сказав, що дає благословення, а чи буду я щаслива, чи ні – 
залежить від мене.
Я просила Бога вберегти мене від болю,
і Бог сказав – ні.
Він сказав, що страждання відвертають людину
від світських турбот
і привертають до Нього.
Я просила Бога, щоби дух мій ріс,
і Бог сказав – ні.
Він сказав, що дух мусить вирости сам.
Я просила Бога навчити мене любити усіх людей так, 
як Він любить мене.
Нарешті, сказав Господь, ти зрозуміла, чого треба просити.
Я просила сил – 
і Бог послав мені випробування, щоб загартувати мене.
Я просила мудрості – 
і Бог послав мені проблеми, над якими мені треба мізкувати.
Я просила мужності – 
і Бог послав мені нещасних, які потребують моєї допомоги.
Я просила благ – і Бог дав мені можливості.
Я не одержала нічого того, що хотіла – я одержала все, що мені потрібне!
Бог почув мої молитви.

Роздуми Матері Терези
У них суть життя,

нашої обраної покликанням справи.


