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л ис топа да ві д знач и ла юві лей Світла на 

Олександрівна Горбунова-Рубан – Почесний 

громадянин міста Харкова, заслужений пра-

цівник соціальної сфери України, заступник міського 

голови з питань охорони здоров’я та соціального захи-

сту населення, Державний та громадський діяч, поетеса, 

письменниця, генерал-лейтенант козацтва.

«Ваш професіоналізм та багаторічний досвід роботи, 

практичні знання та управлінський талант дозволяють 

знаходити ефективні шляхи вирішення актуальних про-

блем охорони здоров’я та соціальних питань жителів мі-

ста Харкова. Вам довірена головна цінність – здоров’я 

харків’ян. Прийміть подяку за Вашу самовіддану працю, 

вірність високому покликанню, увагу та любов до людей» – 

говориться у привітанні міського голови Ігоря Терехова.

Єдина Соціальна Мережа міста Харкова вітає Світлану 

Олександрівну з Днем народження, бажаємо міцного здо-

ров’я, щастя та всіляких гараздів! Висловлює велику вдяч-

ність за ініціативу створення ЄСМ більше 20 років тому 

і вагомий внесок у її розбудову і зміцнення.

Біографічна довідка.

Світлана Олександрівна Горбунова-Рубан, народилась 

20 листопада 1951 року у м. Харкові.

У 1971 році закінчила Харківське медичне училище 

№ 1 з відзнакою.

У 1988 році з відзнакою закінчила Харківський юри-

дичний інститут.

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на здо-

буття вченого ступеню «Кандидат соціологічних наук».

Трудова діяльність:

З 1970–1972 рр. – медсестра травматологічного відді-

лення міської лікарні № 17.

1972–1980 рр. – операційна медсестра, старша медсе-

стра хірургічного, інфарктного відділення міської лі-

карні № 27.

1980-1985 рр. – головна медична сестра республікан-

ського кардіологічного центру.

З листопада 1985 року – заступник голови, а з берез-

ня 1987 року – голова обласного комітету Товариства 

Червоного Хреста.

1997–2006 рр. – начальник управління праці та соціаль-

ного захисту населення Харківської міської ради.

З травня 2006 року по 29. 04. 2010 рік – заступник ди-

ректора Департаменту охорони здоров’я та соціальних 

питань – начальник управління праці та соціального за-

хисту населення.

З 29. 04. 2010 року – в. о. заступника міського голови-

директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних 

питань;

З вересня 2010 року – заступник міського голови-дирек-

тор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань.

З листопада 2010 року по теперішній час заступник місь-

кого голови з питань охорони здоров’я та соціального за-

хисту населення.

Має почесне звання, «Почесний громадянин міста 

Харкова» (2018).

У 2010 році присвоєно почесне звання «Заслужений 

працівник соціальної сфери України».

Голова Координаційної ради з питань реалізації 

державної політики щодо попередження наркоманії, 

Голова Комісії з питань захисту прав дитини виконав-

чого комітету Харківської міської ради. Очолює комітет 

забезпечення доступності маломобільних груп насе-

лення до об’єктів соціальної та інженерно-транспорт-

ної інфраструктури.

Постійно займається науковою та викладацькою діяль-

ністю, має численні публікації з питань соціології та со-

ціальної роботи.

З 2014 року – професор кафедри соціології управління 

і соціальної роботи Харківського Національного універ-

ситету імені В. Н. Каразіна.

У 1982 році обрано депутатом Харківської міської ради 

народних депутатів.

У 1985 році обрано депутатом Жовтневої районної ради 

м. Харкова.

Член постійної комісії Харківської міської ради 

з питань соціального захисту та охорони здоров’я. 

У 2020 році обрано депутатом Харківської міської ради 

8 скликання від Політичної партії «Блок Кернеса – 

успішний Харків!».

В 2009 році вступила в Українське реєстрове козацтво. 

Призначена берегинею Харківської обласної організа-

ції УРК.

Є одним із засновників Харківського Гуманітарного ін-

ституту «Народна українська академія», голова Наглядової 

ради та почесний професор НУА.

Має державні відзнаки: 1991 рік – нагорода Австрій-

ського Червоного Хреста «За особливі заслуги», 2005 рік – 

Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед на-

родом України», 2007 рік – кавалер Ордену «Гідність» 

Міжнародної Ліги захисту гідності та безпеки людини, 

у 2008 – орден «Слобожанська Слава», 2016 рік – Почесна 

Грамота Верховної Ради України. Всього 46 нагород 

(ордена, медалі, почесні знаки трьох держав – України, 

Російської Федерації і Австрії).

Автор численних наукових робіт, монографій, збірок 

віршів та авторських збірок.

НАШІ ЮВІЛЯРИ
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вересня відзначила свій ювілей Лариса Віталіївна 

Болгова – директор Департаменту соціальної полі-

тики Харківської міської ради. У березні 2021 року 

Указом Президента України від 08.03.2021 № 92/2021 

за значний особистий внесок у соціальну сферу та бага-

торічну сумлінну працю директора Департаменту соці-

альної політики Харківської міської ради Болгову Ларису 

Віталіївну відзначено почесним званням «Заслужений 

працівник соціальної сфери України».

Всі члени Єдиної соціальної мережі міста Харкова ві-

тають Ларису Віталіївну з ювілеєм та заслуженою наго-

родою! Ви справжній талант, професіонал своєї справи, 

а нагорода – це висока оцінка Вашої плідної праці у соці-

альній сфері. За 30 років сумлінної роботи Ви пройшли 

шлях від спеціаліста I категорії, головного спеціаліста, 

начальника відділу, заступника начальника управління 

праці та соціального захисту населення до посади ди-

ректора Департаменту соціальної політики Харківської 

міської ради, яку обіймаєте з 2011 року як досвідчений і та-

лановитий керівник. За цей період Вами багато зроблено 

у справі забезпечення соціального та правового захисту 

жителів територіальної громади, у тому числі соціаль-

ної підтримки сімей осіб з інвалідністю, сімей з дітьми, 

малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах.

Бажаємо Вам, Ларисо Віталіївно, найміцнішого здо-

ров’я, бадьорості духу, теплоти в душі!

М
іський конкурс соціальних проєктів «Єдина соці-

альна мережа» здобув дві перемоги у Харківському 

обласному конкурсі «Кращі практики місцевого са-

моврядування «Крок до успіху» та Всеукраїнському конкур-

сі «Кращі практики місцевого самоврядування у 2021 році» 

Міністерства розвитку громад та територій України.

Протягом 2021 року Управління з соціальних питань 

Департаменту соціальної політики Харківської міської 

ради приймало участь у конкурсі обласного та всеукра-

їнського рівня де презентували практику міського кон-

курсу соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа» 

(далі – ЄСМ).

Відповідно до рішення конкурсної комісії, перемож-

цями Харківського обласного конкурсу кращих практик 

місцевого самоврядування «Крок до успіху» у 2021 році, 

у номінації «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОДОСТАТНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» практика «Міський кон-

курс соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа»» от-

римала І місце.

Відповідно Наказу від 16. 12. 2021 р. № 336 Міністерства 
розвитку громад та територій України «Про визначення 
переможців та відзначення учасників конкурсу «Кращі 
практики місцевого самоврядування» у 2021 році» в темі 
№ 1 «ЗГУРТОВАНІСТЬ ГРОМАДИ», у номінації «Міські 
ради» (від 500 тисяч населення) «Міський конкурс соці-
альних проєктів «Єдина соціальна мережа» Харківської 
міської ради нагороджено дипломом ІІ ступеня.

НАШІ ЮВІЛЯРИ
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Х
арактерною ознакою соціальної політики в місті 
Харкові на сучасному етапі є інтенсивний розви-
ток ринку соціальних послуг як в державному, 

так і недержавному секторах і суттєві зміни у сфері за-
безпечення соціального захисту жителів територіальної 
громади. Це, насамперед, пов’язано з існуванням в на-
шому місті такого унікального проєкту, як «Єдина со-
ціальна мережа» («ЄСМ»).

Міський соціальний проєкт «Єдина соціальна ме-
режа» разом із Держпромом, Дзеркальним струменем 
та пам’ятником Т. Г. Шевченку вже став однією з візи-
тівок Харкова.

За 20 років співпраці міська влада та громадські ор-
ганізації соціального спрямування пройшли складний 
тернистий шлях від нерозуміння проблем один одного 
та відкритої недовіри, до взаємоповаги і готовності мит-
тєво прийти на допомогу у скрутну хвилину.

Міський соціальний проєкт «Єдина соціальна мере-
жа», учасником якого сьогодні є близько 40 інститутів 
громадянського суспільства соціального спрямування, 
практично об’єднали всіх, хто здатний, з одного боку 
сформулювати проблеми жителів територіальної гро-
мади, а з іншого – запропонувати шляхи їх вирішення, 
тобто професійні, якісні, а часом – нестандартні, інно-
ваційні соціальні послуги.

Розвиток ринку соціальних послуг міста за останні 
роки призвів до розширення можливостей одержувачів 
соціальних послуг відповідно до їх потреб і створення 
умов для рівноправної роботи на ринку соціальних по-
слуг державних і недержавних організацій.

Сформована система конструктивних відносин між ор-
ганами місцевого самоврядування і громадськими струк-
турами міста Харкова сприяє не тільки наповненню 
ринку соціальних послуг, а й виступає гарантією забез-
печення соціальної та політичної стабільності в терито-
ріальній громаді.

Заступник міського голови

з питань охорони здоров’я

та соціального захисту населення

С. О. ГОРБУНОВА-РУБАН

В
2021 році міський конкурс соціальних проєктів 

«Єдина соціальна мережа» проводився в рамках ре-

алізації Програми сприяння безпечній життєдіяль-

ності у сфері соціального захисту населення міста Харкова 

на 2021-2025 роки (п. 6.1, 6.2 розділу 6 «Розвиток ринку со-

ціальних послуг у ході реалізації міського проєкту «Єдина 

соціальна мережа») відповідно до Положення про міський 

конкурс соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа»), 

затвердженого рішенням 37 сесії Харківської міської ради 

7 скликання від 19.08.2020 № 2257/20 (далі – Положення) 

та на виконання постанови КМУ № 1049 від 12.10.2011 

Про затвердження порядку проведення конкурсу з ви-

значення програм (проєктів, заходів), розроблених ін-

ститутами громадянського суспільства, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова підтримка (зі змі-

нами та доповненнями).

Окрім того трансформація конкурсу ЄСМ призвела 

до змінення етапів проведення конкурсу, оновлення скла-

ду конкурсної комісії, чітко прописаного порядку пере-

вірки достовірності інформації наведеної в проєктних 

пропозиціях, проведення моніторингових перевірок ре-

алізації проєктів як працівниками відділу розвитку со-

ціальних послуг так і членами конкурсної комісії.

Сучасне життя змінює погляди людей, сприйняття ото-

чуючого світу, уподобання. Саме тому поряд із тради-

ційними з’явилися нові символи миру, а саме оновлений 

«голуб миру» – логотип ЄСМ.

У 2021 році на конкурс подано 31 проєкт від 29 інститу-

тів громадянського суспільства соціального спрямуван-

ня за 11−ма пріоритетними напрямками, затвердженими 

конкурсною комісією. Інститути громадянського су-

спільства соціального спрямування подали на конкур-

си від 1 до 2-х проєктів з врахуванням всіх карантинних 

вимог. Учасники конкурсу в своїх проєктних заявках 

прописували ідею та враховували як вони будуть діяти 

в випадку посилення карантинних обмежень.

Загальна вартість проєктних пропозицій інститутів гро-

мадянського суспільства, поданих на конкурс у 2021 році – 

4,8 млн. грн, запитувана сума на реалізацію проєктних 

пропозицій за рахунок коштів з бюджету Харківської 

міської територіальної громади – 2,7 млн. грн.

Переможцями конкурсу у 2021 році, відповідно до рей-

тингу, стали 26 проєктних пропозицій від 24 інститутів 

громадянського суспільства соціального спрямування, 

та отримали фінансову підтримку для реалізації своїх 

НОВИНИ. ПОДІЇ ЄСМ
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Перелік соціальних послуг, котрі надавалися під час 

реалізації проєктів був дуже різноплановий, а саме: під-

тримане проживання, соціальна адаптація та соціальна 

інтеграція, реінтеграція, консультування, соціальний су-

провід, представництво інтересів, посередництво (ме-

діація), соціальна профілактика, натуральна допомога, 

фізичний супровід осіб з інвалідністю, переклад жесто-

вою мовою, супровід під час інклюзивного навчання, 

інформування.

Отримали соціальні послуги завдяки проєктам ЄСМ 

за 4 квартали 2021 року 52846 осіб.

В середньому 6500 жителів Харківської міської тери-

торіальної громади пройшли навчання чи підвищили 

свою кваліфікацію в вищезгаданих курсах та тренінгах.

Кожен проєкт захоплює різні соціальні сфери. Саме 

тому в рамках реалізації проєктів створені гарячі лінії, 

консультаційні центри та особисті прийоми спеціаліс-

тів, котрі надатють соціально вразливим жителям мі-

ста кваліфіковану консультацію та роз’яснення діючого 

законодавства.

Кількість наданих консультацій, особистих прийомів 

та дзвінків на гарячі лінії організацій в рамках реаліза-

ції проєктів 29 інститутами громадянського суспільства 

налічує більше 35 000 осіб.

Окрім того в рамках реалізації проєктів «Єдина соціаль-

на мережа» міста Харкова було проведено понад 100 од-

ноденних конференцій, семінарів, тренінгів, соціальних 

акцій, фестивалів, концертів, та інших соціально значи-

мих заходів в місті Харків.

Працівниками відділу розвитку соціальних послуг 

Управління з соціальних питань Департаменту соціаль-

ної політики Харківської міської ради протягом всього 

періоду проводився професійний супровід, надавалася 

всебічна підтримка та допомога інституціям громадян-

ського суспільства соціального спрямування − партнерам 

«Єдиної соціальної мережі». Окрім того працівники про-

водили перевірку ефективності реалізації проєктів та до-

цільності використання коштів з бюджету Харківської 

міської територіальної громади.

На заходи котрі реалізовувались організаціями завжди 

запрошувались представники Управління з соціальних 

питань та в усіх друкованих та електронних матеріалах 

зазначалась, що дані проєкти реалізуються за підтримки 

Управління з соціальних питань Департаменту соціаль-

ної політики Харківської міської ради та міського кон-

курсу соціальних проєктів «Єдина соціальна мережа».

Голова конкурсної комісії, заступник дирек-

тора Департаменту –начальник Управління

з соціальних питань Департаменту соціаль-

ної політики Харківської міської ради –

І. В. ЛЕВЧЕНКО

Секретар конкурсної комісії – О. І. МАКАРОВА

ініціатив з бюджету Харківської міської територіальної 

громади. Договори про співпрацю були укладені з 23 ін-

ститутами громадянського суспільства по 25 проєктних 

пропозиціях.

Договори про співробітництво на безфінансовій основі 

з Управлінням з соціальних питань Департаменту соці-

альної політики Харківської міської ради уклали 4 орга-

нізації по 4 проєктних пропозиціях.

За 4 квартали 2021 року Управлінням з соціальних 

питань було профінансовано інститути громадянсько-

го суспільства − партнери «Єдиної соціальної мережі» 

на 1 400 000 грн. Додатково до реалізації проєктів партнер-

ськими організаціями було залучено 789 588 грн за звітний 

період та внесено власних коштів на реалізацію проєктів 

на суму 793 719 грн.

Задля реалізації соціальних проєктів «Єдина соці-

альна мережа» працевлаштовано 61 особу, залучено 

до реалізації проєктів понад 35 надавачів послуг та 638 

волонтерів.

НОВИНИ. ПОДІЇ ЄСМ
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Б
ільш ніж 30 років Територіальний центр надання со-

ціальних послуг Московського району міста Харкова 

задовольняє потреби населення, яке потребує цих 

послуг. Працівниками терцентру постійно впроваджу-

ються нові підходи до надання соціальних послуг, покра-

щення їх якості, розширення асортименту. Але є основна 

перешкода на шляху задоволення потреб населення у со-

ціальних послугах – нестача ресурсів. Система соціальної 

роботи зараз розвивається стрімко, але кваліфікованого 

персоналу не вистачає. Перелік запитів постійно розши-

рюється, тому фахівцям терцентру необхідно своєчасно 

реагувати на це та мати професійну відповідь. В сучасних 

умовах нами ведеться постійний пошук нових моделей на-

дання соціальних послуг. В цих обставинах на допомогу 

приходить партнерство з інститутами громадського су-

спільства соціального спрямування, які є переможцями 

міського конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна 

мережа». В рамках співпраці з громадськими організаці-

ями ми маємо змогу підвищити кваліфікацію працівни-

ків установи, як соціальних працівників так і психолога, 

який надає психологічну підтримку не тільки клієнтам 

але і працівникам, в якості попередження професійно-

го вигорання. Також є можливість значно розширити 

спектр послуг що надаються, особливо в реалізації соці-

ально-педагогічної послуги «Університет третього віку». 

Великим попитом у клієнтів користується безкоштовна 

юридична консультація. Сподіваємося на подальшу плід-

ну співпрацю та розширення кола громадських організа-

цій, що стануть партнерами «Єдиної соціальної мережі».

Директор територіального центру 

Московського району – Т. В. ЯЦЕНКО

ПРОЄКТИ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В РАМКАХ МІСЬКОГО СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУ

«ЄДИНА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА», 2021 РІК

НАЗВА ПРОЄКТУ НАЗВА ІГС СС КОНТАКТНІ ДАНІ
Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації в суспільство людей з інвалідністю

Організація та проведення премії 

«Подолання» за досягнення осіб 

з інвалідністю

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Інтеграція» 

Шингарьова Олена Валеріївна

057 340 00 51

e-mail: integration_kh@ukr.net
Інклюзивна арт-терапія для людей 

з інвалідністю в умовах пандемії 

COVID-19 

Харківська молодіжна громадська 

організація «Харківський центр 

волонтерів» 

Сітнік Світлана Петрівна

066 411 12 66

e-mail: volonter2007kh2@ukr.net
«Сонячне небо навколо». Використання 

нетрадиційної техніки малювання 

для розвитку дрібної моторики рук 

у дітей з особливостями розвитку 

Харківська благодійна організація 

батьків дітей із хромосомними 

особливостями і лікарів генетики

Шевченко Ірина Василівна

067 917 53 82

e-mail: irashevchenko773@gmail.com

Он-лайн школа кар’єрного зростання 

незрячої молоді «Успішний старт» 

Громадська організація «Харківський 

центр реабілітації молодих інвалідів 

та членів їх сімей «Право вибору» 

Бутенко Валентина Антонівна

097 344 91 61

e-mail: pravovibora@ukr.net

www.pravovybora.org/uk
Розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, 

які їх виховують

Розвиток послуги раннього втручання 

в м. Харкові «Від раннього виявлення 

до інклюзивного навчання» 

Благодійний фонд

«Інститут раннього втручання» 

Кукуруза Ганна Володимирівна

057 762 82 83

e-mail: eic.kharkov@gmail.com

www.ei.kharkov.ua
Надання соціальної допомоги і підтримки ветеранам війни

Воїни-інтернаціоналісти – активна 

частина громади. Соціалізація

та психологічна підтримка ветеранів 

та інвалідів війни

Громадська організація «Спілка 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів) Шевченківського 

р-ну м. Харкова» 

Биков Михайло Леонідович

097 525 01 17

066 821 19 67

e-mail: afgandro@ukr.net

Надання безоплатної юридичної 

допомоги ветеранам АТО у м. Харків

Громадська організація «Спілка 

ветеранів АТО» 

Волчелюк Віктор Анатолійович

095 698 88 12

e-mail: svato@i.ua

www.svato.kh.ua/language/uk

www. facebook.com/svato.kh.ua
Супровід людей з інвалідністю з метою забезпечення їх життєдіяльності

Центр з супроводу осіб з інвалідністю 

з порушенням слуху.

(Центр перекладацьких послуг) 

Харківська обласна організація УТОГ. 

Громадська організація. 

Яковлєва Олена Вікторівна 

+380674583744,

e-mail: hooutogkh@ukr. net

www.utog.org/merezha/xarkivska-oblast/

xarkivska-oblasna-organizaczija-utog

«Свій-Своєму» 
ГО «Спілка інвалідів – учасників АТО 

«Непереможні» 

Олексієнко Артем-Богдан Акіфович

063 827 44 54

e-mail: 2708mari84@gmail.com

www. facebook.com/

groups/235753543861341

НОВИНИ. ПОДІЇ ЄСМ
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Надання соціально−психологічної підтримки та консультаційний супровід сімей

Соціальний центр «Сім’я».
Громадська організація 

«Ми небайдужі» 

Федорков В’ячеслав Вікторович

067 193 75 38

e-mail: mn2004.org@gmail.com

www.facebook.com/wearenotindifferent/

Освітній проєкт «Екологія свідомості. 

Батьки проти цифрової залежності». 

Профілактика залежної поведінки. 

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Лада»

Момот Леля Йосипівна

099 100 20 18

e-mail: bf_lada@ukr.net

Дитина заслуговує на здорове майбутнє
Благодійна організація

«Мережа 100 відсотків життя» 

Сирих-Чаплинська Олена Юріївна

057 751 20 03

e-mail: plwh-solidity@ukr.net

www.facebook.com/plwh.kharkiv/

«Віра! Надія! Любов!» ГО «ХОГО «Дружини ветеранів АТО» 

Лехан Ольга Михайлівна

099 048 62 96

e-mail: dvato@email.ua

www.facebook.com/dveteranATO/

Центр захисту ненародженої дитини, 

материнства та сімейних цінностей 

«Несподівана радість» 

БО «БФ «Заради життя»

Яуфман Олена Анатоліївна

066 796 76 09

e-mail: zajiznfondkh@gmail.com

Організація надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у т. ч. 
екстреного реагування.

Захист громадян похилого віку 

від домашнього насильства 

та жорстокого ставлення

Громадська організація

«Соціальний комунікативний центр» 

Сичова Вікторія Вікторівна

097 440 11 23

e-mail: vvs2679@ukr.net

www.facebook.com/

scommunicationcenter

ПротиДій
Громадська організація

«Берегиня родини» 

Байда Ольга Сергіївна

e-mail: gbv.ua.mt11@gmail.com

Ти не одна
Громадська організація

«Берегиня родини» 

Байда Ольга Сергіївна

e-mail: gbv.ua.mt11@gmail.com

Надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.

Соціальна допомога та соціальний 

супровід осіб без певного місця 

проживання для поліпшення 

соціального стану громади м. Харкова

Благодійна організація

«Харківський благодійний фонд «Надія 

Є» 

Гнатенко Анна В’ячеславівна

066 413 59 94

e-mail: nadiya1972@ukr.net

www.facebook.com/nadiyae2008/

Соціально-психологічна допомога та підтримка соціально вразливих верств населення територіальної громади, 
які опинились в складній життєвій ситуації (в тому числі залежним від психоактивних речовин)

Спілкування з тваринами 

в природному середовищі

Громадська організація

«Мавріка» 

Керівник проекту:

Шевченко Артем Миколайович

097 921 39 75

e-mail: gomavrika@gmail.com

Керівник організації:

Шевченко Микола Володимирович

Профілактика конфліктів в сім’ї 

через розвиток емоційного інтелекту 

та конструктивного мислення

Громадська організація

«Центр розвитку «Майбутні генії»

Король Олена Володимирівна

066 284 36 03

e-mail: m.genii@ukr.net

www.mgen.com.ua

Профілактика он-лайн:

забезпечення доступу 

до здоров’язберігаючих послуг 

для молоді

Благодійна організація

«Харківський благодійний фонд 

«Благо» 

Казусь Володимир Миколайович

057 751 00 27

e-mail: bfblago@gmail.com

www.facebook.com/BlagoKharkovFund

Мобільна арт-терапевтична студія 

для дітей в лікарнях м. Харкова

Благодійна організація

Благодійний фонд «Дон Калабрія 

Україна»

Лавліньский Руслан Олександрович

095 073 21 11

e-mail: doncalabriaua@gmail.com

Надання правової допомоги соціально вразливим верствам населення.

Крок в громаду Харківська асоціація незрячих юристів

Лепетюк Олег Леонідович

057 705 12 71

099 113 05 65

e-mail: info@jurist.org.ua

www.jurist.org.ua

НОВИНИ. ПОДІЇ ЄСМ
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Супровід людей з інвалідністю 

для забезпечення їх життєдіяльності

Благодійна організація

«Харківський благодійний фонд «Надія 

Є» 

Гнатенко Анна В’ячеславівна

066 413 59 94

e-mail: nadiya1972@ukr.net

www.facebook.com/nadiyae2008

Посібник для ВПО «Допомога» ГО «Соборність 2020» 

Андрейченко Андрій Юрійович

097 058 93 95

e-mail: sobornist@ukr.net

Безоплатна правова допомога 

для соціально вразливих верств 

населення м. Харківа

Громадська організація

«Центр розвитку правничої клінічної 

освіти» 

Янишен Віктор Петрович

096 041 05 77

e-mail: centredcle@gmail.com

Здійснення заходів щодо підвищення якості надання соціальних послуг.

Схід та південь України разом:

кращі практики в соціальній політиці

Громадська організація «Лабораторія 

креативних ідей» (ГО «ЛаКІ») 

Устіловська Анастасія Сергіївна

050 042 95 11

e-mail: ustilovskaya.an@ukr.net

www.facebook.com/Лабораторія-

креативних-ідей-100616018029763/

Профілактика професійного 

вигорання, як елемент підвищення 

якості соціальних послуг. 

Громадська організація

«Жіноче об’єднання «Беркана» 

Забашта Оксана Володимирівна

097 953 75 95

e-mail: ngo-berkana@ukr.net

www.facebook.com/ngoberkana

«СВОЇ: Гаряча лінія для учасників АТО 

та їх рідних» 

БО «Благодійний фонд

«Допомога учасникам АТО/ООС» 

Матвієвська Алла Юріївна

073 132 00 52

e-mail: fedorov63732@gmail.com

ПРОЄКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ПОДАНІ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ «ЄДИНА СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА» НА 2022 РІК

№ НАЗВА ПРОЄКТУ НАЗВА ІГС СС
ІНФОРМАЦІЯ ПРО КЕРІВНИКА 

ТА ВИКОНАВЦЯ ПРОЄКТУ

1. Розвиток міської мережі раннього втручання для надання послуг дітям з порушеннями розвитку та сім’ям, 
які їх виховують.

1

Розвиток послуги раннього 

втручання в м. Харкові: професійний 

розвиток фахівців

Благодійний фонд «Інститут 

раннього втручання» 

Кукуруза Ганна Володимирівна

057 762 82 83

e-mail: eic.kharkov@gmail.com

2. Надання соціально-психологічної підтримки та консультаційний супровід сімей.

2  «Віра! Надія! Любов!» 
Громадська організація

«ХОГО «Дружини ветеранів АТО» 

Лехан Ольга Михайлівна

099 048 62 96

e-mail: dvato@email.ua

Петруша Марія Миколаївна

067 992 07 25

3

Надання соціально-психологічної 

підтримки та консультаційний 

супровід сімей в складних життєвих 

обставинах

Харківський обласний благодійний 

фонд «Соціальна служба допомоги» 

Президент

Андрієнко Андрій Анатолійович

066 012 03 81

057 712 30 16

e-mail: office@ssa.kharkov.ua

Менеджер

Андрієвська Наталя Миколаївна

067 577 93 34

4
 «Школа відповідального 

та гармонійного татівства» 

Харківська обласна молодіжна 

громадська організація

«Харківський центр волонтерів» 

Керівник ГО

Сітнік Світлана Петрівна

099 158 25 48

063 585 16 00

e-mail: volonter2007kh2@ukr.net

Керівник проєкту

Багрич Катерина Сергіївна

050 140 47 06

5

Створення та організація роботи 

соціально-психологічного клубу 

«Материнська школа»

Харківська обласна жіноча 

громадська організація «Мальва» 

Чебан-Кудашкіна Любов Миколаївна

068 335 52 72

e-mail: malva_kharkiv@ukr.net
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6

Привернення уваги та попередження 

соціальної проблеми цифрової 

(та інших) залежностей і впливу 

батьківського втручання щодо 

формування залежностей

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Лада» 

Керівник БО

Момот Леля

057 725 34 48

e-mail: bf_lada@ukr.net

Керівник проєкту

Комарова Олена

099 100 20 18

e-mail: bf_lada@ukr.net

7
 «Дитина заслуговує на щасливе 

майбутнє!»

Благодійна організація

«Мережа 100 відсотків життя» 

м. Харків 

Сирих-Чаплинська Оксана Юріївна

057 713 74 14

факс 057 713 46 06

e-mail: plwh_solidity@ukr.net

Рохлін Артем Ігорович

067 574 44 09

e-mail: plwh_solidity@ukr.net

8
Сімейні цінності – фундамент 

суспільства майбутнього

Громадська організація

«Центр управління кар’єрою»

Сінгуцька Яна Олександрівна

050 868 82 50

e-mail: singuckaja.yana@gmail.com

9
Інформаційно-консультаційний 

центр «Що робити, якщо…» 

Громадська організація

«Центр управління кар’єрою» 

Сінгуцька Яна Олександрівна

050 868 82 50

e-mail: singuckaja.yana@gmail.com

10
 «Вихід з емоційного вигоряння 

батьків особливої дитини»

Харківська благодійна організація 

батьків дітей із хромосомними 

особливостями і лікарів генетиків 

Шевченко Ірина Василівна

067 917 53 82

e-mail: irashevchenko773@gmail.com.uа

3. Організація надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 
у т. ч. екстреного реагування.

11 Не дрібниці у стосунках
Громадська організація

«Берегиня родини»

Байда Ольга Сергіївна

e-mail: gbv.ua.mt11@gmail.com

Бартєнєва Алла Олександрівна

e-mail: gbv.ua.mt11@gmail.com

12

 «ПротиДій 2.0.» – ефективне 

реагування на випадки домашнього 

та гендерно зумовленого насильства, 

у т. ч. екстрене реагування

Громадська організація

«Берегиня родини»

Байда Ольга Сергіївна

e-mail: gbv.ua.mt11@gmail.com

Бартєнєва Алла Олександрівна

e-mail: gbv.ua.mt11@gmail.com

13
 «Насильство не приватна справа: 

виявлення та подолання» 

Громадська організація

«Соціальний комунікативний центр» 

Сичова Вікторія Вікторівна

097 440 11 23

e-mail: vvs2679@ukr.net

4. Соціально-психологічна допомога та підтримка соціально вразливих верств населення територіальної громади, 
які опинились в складній життєвій ситуації (в тому числі залежним від психоактивних речовин).

14
Центр для дітей та підлітків 

вилучених з родин та кризових сімей

«Дон Калабрія Україна»

Благодійна організація.

Благодійний фонд

Лавлінський Руслан Олександрович

095 073 21 11

e-mail: doncalabriaua@gmail.com

Безроднова Анастасія Дмитрівна

095 073 21 11

e-mail: doncalabriaua@gmail.com

15
Спілкування з тваринами 

в природньому середовиші

Громадська організація

«Мавріка» 

Голова

Шевченко Микола Володимирович

097 921 39 75

Керавник проєкту

Шевченко Артем Миколайович

e-mail: gomavrika@gmail.com

16

 «Профілактика он-лайн: 

забезпечення доступу 

до здоров’язберігаючих послуг 

для молоді» 

Благодійна організація

«Харківський благодійний фонд 

«Благо» 

Казусь Володимир Миколайович

057 751 00 27

e-mail: bfblago@gmail.com

Береза Аня Сергіївна

050 173 06 91

e-mail: an.bereza95@gmail.com

17

Профілактика конфліктів в сім’ї 

через розвиток емоційного інтелекту 

та конструктивного мислення

Громадська організація

«Центр розвитку «Майбутні генії» 

Король Олена Володимирівна

066-284-36-03

e-mail: m.genii@ukr.net
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18 Шкільний двір без наркотиків
Харківська обласна громадська 

організація «МИР» 

Голова правління ХОГО «МИР»

Харківська-Дзюба Жанна Вікторівна

097 66 404 66

e-mail: mail@mir.kh.ua

19 Імунітет до залежностей
Харківська обласна громадська 

організація «МИР» 

Голова правління ХОГО «МИР»

Харківська-Дзюба Жанна Вікторівна

097 66 404 66

e-mail: mail@mir.kh.ua

5. Впровадження інноваційних соціальних технологій щодо реабілітації та адаптації в суспільство людей 
з інвалідністю.

20 Академія самодопомоги в Україні

Громадська організація «Харківський 

центр реабілітації молодих інвалідів 

та членів їх сімей «Право вибору» 

Бутенко Валентина Антонівна

067 418 32 09

e-mail: pravovibora@ukr.net

21

 «Сонячне коло, небо навколо».

Гончарна та художня майстерня, 

використання нетрадиційної техніки 

малювання та ліплення з глини 

для розвитку дрібної моторики

Харківська благодійна організація 

батьків дітей із хромосомними 

особливостями і лікарів генетиків

Шевченко Ірина Василівна

067 917 53 82

e-mail: irashevchenko773@gmail.com

22
Розвиток центру перекладу 

відеопродукції на жестову мову

Громадська організація інвалідів 

«Креавита» 

Шингарьова Олена Валеріївна

057 751 78 44

e-mail: creavita@ukr.net

23

Соціалізація молоді з інвалідністю 

шляхом залучення до створення 

інклюзивного музейного простору

Громадська організація

«Культура&туризм» 

Мачулін Леонід Іванович

068 886 52 57

e-mail: editor2016@ukr.net

Яріко Мирослава Олексіївна

067 930 69 62

e-mail: myroslawa.yariko@gmail.com

24 Крок до відновлення

Громадська організація

«Харківська обласна організація 

Всеукраїнської організації інвалідів 

«Українське товариство сліпих» 

Дубов Микола

066 712 95 21

e-mail: kharkovutos@ukr.net

6. Супровід осіб з інвалідністю з метою забезпечення їх життєдіяльності.

25

 «Вивчення жестової мови 

чуючими людьми та супровід осіб 

з інвалідністю з порушеннями слуху»

Харківська обласна організація УТОГ

Яковлєва Олена Вікторівна

068 889 23 51

e-mail: hooutogkh@ukr.net

Мусатов Володимир Сергійович

050 656 44 19

e-mail: volodiamusatov@gmail.com

7. Здійснення заходів щодо підвищення якості надання соціальних послуг.

26

 «Dream team: командний розвиток 

Єдиної соціальної мережі м. Харкова 

задля підвищення якості надання 

соціальних послуг» 

Харківська обласна молодіжна 

громадська організація

«Харківський центр волонтерів»

Керівник ГО

Сітнік Світлана Петрівна

099 158 25 48

063 585 16 00

e-mail: volonter2007kh2@ukr.net

Керівник проєкту

Сітнік Олександр Володимирович

e-mail: volonter2007kh2@ukr.net

066 411 12 66

27
Схід та Центр України разом:

кращі практики в соціальній політиці

Громадська організація

«Астерікс»

Голова

Ібрагімова Анжеліка Рустам Кизи

097 290 71 98

e-mail: angelika_ibr@i.ua

Керівник проєкту

Смачило Валентина Володимирівна 

050 534 68 15

e-mail: miroslava.valya@ukr.net

28
Школа сучасних комунікацій 

для працівників соціальної сфери

Громадська організація

«Асоціація приватних роботодавців» 

Президент

Олександр Валерійович Чумак

099 561 92 87

e-mail: a.v.chumak@gmail.com

НОВИНИ. ПОДІЇ ЄСМ
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29

 «Профілактика професійного 

вигорання, як елемент підвищення 

якості соціальних послуг» 

Громадська організація

«Жіноче об’єднання «Беркана» 

Забашта Оксана Володимирівна

097 953 75 95

e-mail: ngo-berkana@ukr.net

Рохлін Артем Ігорович

067 574 44 09

e-mail: ngo-berkana@ukr.net

8. Надання соціальної допомоги і підтримки ветеранам війни.

30

Воїни-інтернаціоналісти – активна 

частина громади. Соціалізація, 

психологічна та юридична підтримка 

ветеранів та інвалідів війни

Громадська Організація

«Спілка ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів) 

Шевченківського району м. Харкова»

Биков Михайло

097 525 01 17

066 821 19 67

e-mail: afgandro@ukr.net

31

 «Разом до перемоги» – соціально-

психологічна та фізична реабілітація 

учасників АТО/ООС та членів 

їх сімей

ГО «Центр стратегічних досліджень 

та інноватики» 

Голова ГО

Дудінов Дмитро Володимирович

Керівник проєкту

Федченко Ольга Володимирівна

050 930 27 94

e-mail: olgatheodoros@gmail.com

9. Надання допомоги бездомним та безпритульним громадянам.

32

 «Соціальна допомога та соціальний 

супровід осіб без певного місця 

проживання для поліпшення 

соціального стану громади м. Харкова» 

Благодійна організація

«Харківський благодійний фонд 

«Надія Є» 

Гнатенко Анна В’ячеславівна

066 413 59 94

e-mail: anngnatenko83@gmail.com, 

e-mail: nadiya1972@ukr.net

10. Надання правової допомоги соціально вразливим верствам населення.

33  «Крок в громаду» 

Громадська організація

«Харківська асоціація незрячих 

юристів» 

Лепетюк Олег Леонідович

057 705 12 71

097 942 04 20

e-mail: info@jurist.org.ua

34

Надання безоплатної юридичної 

допомоги ветеранам АТО/ООС

у м. Харків

Громадська організація

«Спілка ветеранів АТО» 

Волчелюк Віктор Анатолійович

095 698 88 12

e-mail: svato@i.ua

35 Допомога
Громадська організація

«Соборність 2020» 

Андрейченко Андрій Юрійович

097 058 93 95

e-mail: sobornist.sobornist@ukr.net

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО? – ВИХІД Є!

Г
рома дська орга ніза ц і я «Берег ин я род ини» 

працює в м. Харкові з 1999 року і реалізує со-

ціально-значимі ініціативи в сфері соціаль-

ного за х ист у населенн я. На ша робота в Єдиній 

соціальній мережі м. Харкова в тісній взаємоді ї 

з  ба гатьма досві дченими грома дськими орга ні-

заці ями да ла додаткові мож ливості для розвит-

ку та досвід.

Взаємодія громадського сектору стала можливою при під-

тримці мера нашого міста та співпраці з Департаментом со-

ціальної політики Харківської міської ради та Управлінням 

з соціальних питань Департаменту соціальної політики, 

що дозволило нам надавати соціальні послуги уразли-

вим категоріям населення.

За час діяльності нашої організації робота проводилась 

в різних напрямках:

▪ підготовка молодих людей до волонтерства у соціаль-

ному секторі;

▪ підвищення соціальної активності молоді м. Харкова;

▪ залучення сімей у складних життєвих обставинах 

до озеленення та упорядкування території для від-

починку в місті;

▪ допомога у налагодженні стосунків між різними по-

коліннями родин, допомога у організації спільного 

дозвілля;

▪ формування у молодих людей позитивного ставлення 

до створення сім’ї, серйозного відношення до стосунків;

▪ соціальна адаптація осіб з числа дітей-сиріт та поз-

бавлених батьківського піклування; ▶
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▪ підтримка дітей та підлітків, а також їх батьків у склад-

них ситуаціях, коли потрібна допомога спеціалістів 

шляхом телефонних консультувань;

▪ одним із основних напрямів роботи громадської ор-

ганізації «Берегиня родини» є реалізація проєктів на-

правлених на запобігання та протидію домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі.

Слід зазначити, що деякі з вищезазначених напрямів 

роботи реалізуються декілька років поспіль та з кожним 

роком збільшують кількість охоплених отримувачів по-

слуг в рамках проєктів.

Так, наприклад, проєкт «Ти не одна» почав свою реа-

лізацію ще у 2014 році. І з кожним роком збільшувалась 

кількість напрямів роботи в рамках проєкту, кількість 

отримувачів послуг. З кожним роком проєкт трансфор-

мувався виходячи з потреб громади.

У 2021 році проєкт було реалізовано у таких напрямах:

▪ надання індивідуальних консультацій (психолога, 

соціального працівника, юриста) для постраждалих 

від насильства;

▪ організація та проведення груп взаємопідтримки 

для постраждалих осіб;

▪ організація та проведення групових консультацій 

у форматі арт-терапевтичних занять.

Дівчата та жінки, які відвідували заходи в рамках проєкту 

«Ти не одна» мали змогу не лише отримати допомогу, а і визна-

чити що саме призводить до складної ситуації, що в свою чергу 

надає можливості самостійно справитися з кризою, віднови-

тися на роботі або знайти іншу, бути гарною матір’ю для своїх 

дітей та прикладом для них, знайти психологічну гармонію.

Створені під час реалізації проєкту групи взаємопід-

тримки допомогли жінкам знаходити підтримку у їх ото-

ченні. А активні дівчата вже реалізують подібні групи 

взаємодопомоги вже самостійно.

За кожною з наших клієнток – не проста доля, історія 

пошуку, і врешті, історія успіху. Хтось повернувся до чоло-

віка і відновлює стосунки, хтось стає фінансово незалеж-

ною, дві клієнтки створили свої громадські організації, 

а одна з них мріє стати депутаткою і відстоювати пра-

ва жінок у виборчому процесі. Мене тішить, що в історії 

успіху кожної з таких дівчат є заслуга і наших фахівців.

Ще одна цікава ініціатива, яка була підтримана – про-

єкт «ПротиДій», який спрямовано на підвищення ефек-

тивності реагування на випадки насильства шляхом 

проведення навчання представників різних організацій: 

надання якісної допомоги постраждалим від насильства, 

ефективні методики та психологічні особливості надан-

ня допомоги постраждалим.

Загальна кількість бенефіціарів проєкту

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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Свобода від насильства – основне право людини. Домашнє 

насильство – один із найчастіших злочинів, які вчиняються 

щодня. І все ж соціальний тиск такий сильний, що багато 

постраждалих сприймають насильство, як невідворотне 

явище в житті і не повідомляють про нього. Інших по-

терпілих, які мають мужність звертатися по допомогу 

до органів влади, інколи відсилають назад, не сприйма-

ючи їх серйозно. Інші не можуть знайти захист і спра-

ведливість через слабкість правової та політичної бази.

І саме на вирішення питання надання якісної допомоги 

постраждалим від насильства було і націлено проведен-

ня 10 навчальних заходів для представників та фахівців 

різних суб’єктів, які надають допомогу та реагують на ви-

падки насильства.

Учасники проєкту підвищили рівень своїх знань з пи-

таннях змін у законодавстві з питань запобігання та про-

тидії домашньому насильству та насильству за ознакою 

статі, реалізації державної політики з питань запобіган-

ня та протидії домашньому насильству порядку взаємо-

дії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству та насильству за оз-

накою статі, психологічних особливостей особи, яка за-

знає/зазнала домашнього насильства.

Якісні зміни за результатами реалізації проєкту стали 

відчутними ще до завершення основного етапу. На рівні 

районів поліпшено рівень взаємодії між різними суб’єкта-

ми реагування на випадки насильства. Саме через отри-

мання спеціальних знань та досвіду для підтримки жінок 

у складних життєвих ситуаціях через ситуацію насиль-

ства стало запорукою успішного та спільного реагуван-

ня на випадки насильства.

Насильство є одним із проявів порушення прав люди-

ни. Тому протидія домашньому насильству та насильству 

за ознакою статі – один з невід’ємних інструментів побудови 

безпечного і толерантного суспільства. Суспільства, яке ба-

зується на взаємній повазі, рівних правах та можливостях.

В м. Харкові, за підтримки керівництва, вже створена 

та працює ціла мережа закладів та організацій, де можна от-

римати допомогу у випадках насильства. В Харкові функці-

онує Координаційна Рада з питань з питань сім’ї, гендерної 

рівності, демографічного розвитку, запобігання насиль-

ству в сім’ї, гендерного насильства, протидії торгівлі людь-

ми, який координує і об’єднує зусилля державних установ 

та громадських організацій, які мають багаторічний дос-

від реалізації проектів в напрямку захисту постраждалих 

від насильства. І працівники нашої громадської організа-

ції впевнені, що спільними зусиллями ми досягнемо євро-

пейського рівня надання допомоги всім, хто їх потребує.

Голова ГО «Берегиня родини»

Ольга БАЙДА

З
гідно з Конституцією України, кожен громадянин 

має право на працю. Конвенція ООН про права осіб 

з інвалідністю визнає їх право на працю, проголошує 

рівні можливості й рівну винагороду за працю рівної цінно-

сті, безпечні та здорові умови праці, розширення на ринку 

праці можливостей для працевлаштування осіб з інвалід-

ністю та просування їх по службі, а також надання допомо-

ги у пошуку, отриманні, збереженні та відновленні роботи. 

А що ми маємо в реальному житті? Існує чимало перешкод 

та негативних стереотипів на шляху до зайнятості людини 

з інвалідністю не тільки в Україні, але й країнах Європи, 

хоча там ситуація набагато краще.

Найскладніше отримати роботу людям, які мають першу 

групу інвалідності по зору. І зовсім не тому, що люди, які ма-

ють інвалідність з дитинства, мають низький рівень освіти. 

Рівень зайнятості незрячих людей, які отримали вищу осві-

ту або середню спеціальну освіту залишається достатньо 

низьким. Ми вважаємо, що це пояснюється тим, що зазви-

чай люди, які мають інвалідність по зору, потребують ре-

тельного підбору професії, виборі місця роботи та допомоги 

під час адаптації на підприємстві, але фактично не отриму-

ють підтримки як в процесі працевлаштування, так і на ро-

бочому місці. Дослідження в рамках проєкту «Успішний 

старт» показало, що серед основних є такі: індивідуальні 

бар’єри (недостатній рівень освіти, компетенції, відсутність 

професійного досвіду, психологічна неготовність до робо-

ти, невпевненість у власних силах, брак навичок спілкуван-

ня тощо); бар’єри, спричинені роботодавцями (упереджене 

ставлення роботодавців щодо здатності виконання робо-

ти незрячими людьми; незацікавленість у впровадженні 

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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гнучких форм зайнятості); бар’єри, спричинені недостат-

нім рівнем розвитку місцевої інфраструктури; інституцій-

ні бар’єри, спричинені діючою практикою роботи центрів 

зайнятості та закладів, що працюють з уразливими група-

ми населення (брак індивідуального підходу, відсутність 

консультативної підтримки роботодавців щодо зайнято-

сті уразливих груп та пристосування робочих місць, від-

сутність фахівців з адаптації робочого місця під потреби

Незважаючи на те, що в Україні прийнятий Державний 

стандарт соціальної послуги соціального супроводу при пра-

цевлаштування та на робочому місці і послуги з працевлашту-

вання надаються фахівцям центрів зайнятості та громадських 

організацій, однак послуга супроводу на робочому місці 

практично не надається. Після працевлаштування в біль-

шості випадків надання послуг та підтримки припиняється. 

Але як свідчить наш досвід, для значної частки людей з інва-

лідністю по зору після влаштування на роботу подальша під-

тримка була б доцільною. Цікавим в цьому напрямку є досвід 

країн Євросоюзу. Нашій громадській організації пощасти-

ло познайомитися з шляхами підтримки працевлаштуван-

ня осіб з інвалідністю в Німеччині, Швеції, Польщі, Чехії. І 

було б дуже корисним втілення цих напрямків роботи у нас 

в Харкові. Тому ми започаткували проєкт «Успішний старт», 

щоб допомогти молоді з важкими порушеннями зору зроби 

перші кроки щодо працевлаштування на відкритому ринку 

праці разом і інклюзивним коворкінгом Харківського місь-

кого центру зайнятості та польськими партнерами.

Наприклад, наші партнери з Польщі в рамках спільного 

проекту «Академія самодопомоги в Україні» при підтрим-

ці Благодійного фонду «Арі Арі» (Польща) під час візиту 

до Харкова познайомили представників харківських гро-

мадських організацій, представників Харківського місь-

кого центру зайнятості, Департаменту соціальної політики 

Харківської міської ради зі своїм досвідом використання 

програми підтриманої зайнятості, які довели свою ефектив-

ність в процесі інтеграції на відкритий ринок праці людей 

з інвалідністю. Такі програми базуються на індивідуально-

му підході як під час підготовки, так і в процесі пошуку під-

ходящої, а також на робочому місці та складаються з п’яти 

етапів: залучення клієнтів, професійне профілювання, по-

шук роботи, залучення роботодавця та супровід і підтримка 

на робочому місці та поза його межами. Супровід на робо-

чому місці є визначальним етапом.

Будь-яка людина потребує допомоги в процесі адаптації 

на новому робочому місці, а для осіб з інвалідністю брак 

підтримки на підприємстві може призвести до звільнення.

Рафал Шреджинський, президент польської асоціації 

«Ми для інших», розповів на круглому столі з проблем пра-

цевлаштування незрячої молоді на відкритому ринку праці, 

що починаючи з 1980-х років, концепція програм підтри-

маної зайнятості постійно змінювалась та вдосконалюва-

лась. На сьогодні фахівець із супроводу на робочому місці 

не просто навчає працівника необхідним професійним на-

вичкам. Сфера його діяльності набагато ширше і включає: 

оцінку трудового потенціалу, співставлення вимог організа-

ції та можливостей працівника, надання рекомендацій щодо 

облаштування робочого місця, узгодження з роботодавцем 

гнучкого графіку роботи, корегування професійних завдань, 

проведення навчання тощо. Фахівець із супроводу на робо-

чому місці взаємодіє не тільки з працівником з інвалідністю, 

а й з роботодавцем, співробітниками, іншими надавачами со-

ціальних послуг, а також близьким оточенням працівника.

Супровід на робочому місці допомагає організації ство-

рити інклюзивне робоче середовище, успішно долучати 

до колективу людей з різними здібностями та потребами, 

а працівнику з інвалідністю реалізувати своє право на пра-

цю та оплачувану роботу на відкритому ринку праці, профе-

сійно зростати. Але ми повинні розуміти, що кожне успішне 

працевлаштування незрячої людини це, перш за все її осо-

биста перемога і особистий крок вперед і вгору. Тому завдан-

ня проєкту «Успішний старт» допомогти нашим учасникам 

зробити цей крок і підтримати їх прагнення до перемоги.

ГО «Харківський центр реабілітації молодих 

інвалідів та членів їх сімей «Право вибору»

Г
ромадська організація «Харківський Центр реабіліта-

ції молодих інвалідів та членів їх сімей «Право вибо-

ру» з 2004 року є партнером Управління соціальних 

питань Департаменту соціальної політики Харківської 

міської ради з реалізації міського соціального проєкту 

«Єдина соціальна мережа».

Центр «Право вибору» має весь необхідний потенціал: 

авторські програми голови правління Бутенко Валентини 

Антонівни та потужна методична база дають усі шанси 

багатьом дітям з тяжкими порушеннями розвитку бути 

успішно соціалізованими у суспільстві. Серед членів ор-

ганізації є багато вдалих прикладів соціалізації, інтегра-

ції та працевлаштування незрячої молоді.

Також організація займається видавництвом книг та під-

ручників, адаптованих для дітей з порушеннями зору.

У серпні 2021 року за вагомий особистий внесок у розви-

ток соціальної сфери м. Харкова, досягнення значних резуль-

татів в системі надання соціальних послуг дітям та молоді 

з важкими порушеннями розвитку та зору, активну громад-

ську діяльність Бутенко Валентина Антонівна нагороджена 

Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради.

Управління з соціальних питань Департаменту соціаль-

ної політики і надалі буде підтримувати ініціативи орга-

нізації та продовжувати співпрацю.

Начальник відділу розвитку соціальних послуг 

Управління з соціальних питань Департаменту 

соціальної політики Харківської міської ради

О. І. ЄРШОВА

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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У
Харкові 10 жовтня 2021 року відбулось вручен-

ня премії «Подолання» для людей з інвалідністю. 

Церемонія проходила при підтримці Управління 

соціальних питань Харківської міської Ради.

Премію «Подолання» засновано у 2013 році, яка вруча-

ється за досягнення у професійній, творчій, спортивній 

чи громадській діяльності.

Організатор премії, президент громадської організації 

людей з інвалідністю «Креавіта» Олена Шингарьова роз-

повіла, що експертна комісія обрала найкращих у семи 

номінаціях із 28 претендентів.

«З кожним роком нашій експертній раді стає все важ-

че, тому що ми отримуємо все більше заявок, і номінанти 

демонструють дедалі більше успіхів у різних галузях», – 

каже Олена Шингарьова.

Премію «Подолання» вручили у категоріях: спорт, 

творчість, мистецтво, професіоналізм, гордість України, 

громадська діяльність, творчий колектив. Серед лау-

реатів – паралімпійська чемпіонка, чемпіон світу з ар-

мрестлінгу, актори театру та кіно, музиканти, громадські 

діячі, які мають фізичні обмеження.

Лауреатом у номінації «Спорт» став Микола Татевосян. 

Харків’янин, чемпіон з армрестлінгу, 11-разовий чемпі-

он України, 8-кратний чемпіон Кубка світу, бронзовий 

призер престижного турніру А1 в абсолютній ваговій 

категорії.

Оркестр народних інструментів ХСШ № 12 переміг у но-

мінації «Творчий колектив». У колективі грають діти віком 

від 10 до 18 років, які мають проблеми із зором, але це не за-

важає їм занурюватися у всесвіт чарівної музики. ▶

ПАРАЛІМПІЙЦІ, АКТОРИ, МУЗИКАНТИ: ВРУЧЕННЯ ПРЕМІЇ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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Владислав Погрибний отримав статуетку у номінації 

«Творчість». Хлопець народився із додатковою хромосо-

мою. Однак це не завадило йому зіграти одну з головних 

ролей у художньому фільмі «Історія Лізи».

У номінації «Професіоналізм» премією відзначили Олену 

Подгорнову. Жінка повністю не бачить із самого народ-

ження. Понад 30 років Олена працює у Дитячій музичній 

школі № 13 – вона викладає сольфеджіо, музичну літера-

туру, баян, а також керує оркестрами дитячої перкусії.

Лауреатом номінації «Мистецтво» став Леонід Бродський. 

Незважаючи на глухоту, Леонід уже 36 років на театраль-

ній сцені. Він завжди отримував головні ролі завдяки своє-

му таланту, зовнішності та харизматичності. Сьогодні він 

провідний глухий актор народного самодіяльного театру 

«Аріадна» Харківського обласного Будинку культури УТОГ.

Наталія Яковлєва – лауреат у номінації «Громадська 

діяльність». Жінка громадський діяч, підприємець, біз-

нес-тренер, спеціаліст з підбору персоналу. Вона є спів-

засновником волонтерської групи Help Army та БТ 

«Благодійний фонд «Харків з тобою», керівником про-

ектів фонду «Лікарняні бібліотеки», «Превентивна он-

кодіагностика доступна всім».

Серед номінантів 2021 року – срібна призерка 

Паралімпіади-2020 Олена Федота. Дівчина має інвалід-

ність із підліткового віку – парез нижніх кінцівок, отри-

маний після інсульту.

«Для мене цей рік був особливим. Цього року збулася 

моя мрія. І я змогла стояти на п’єдесталі серед найсиль-

ніших паралімпійських спортсменів. Я дуже рада резуль-

тату. І те, що моє рідне місто пишається цим, для мене 

велика честь», – розповіла. Олена Федота.

Гостями церемонії були представники української по-

літики, міської влади, харківського бізнесу та громадські 

діячи. Номінантів нагороджували меценати та представ-

ники соціально відповідального бізнесу. Кожен із пере-

можців отримав почесний диплом та грошову премію 

у розмірі 10 000 гривень.

Лауреатів премії привітав і виконуючий обов’язки голо-

ви Харківської міської ради Ігор Терехов. Він подякував 

їм за соціальну позицію та приклад для інших.

«Щодня для вас – маленький подвиг. Я хочу, щоб наші 

діти росли з такою ж силою волі та невгамовним бажан-

ням боротися та перемагати. Ми зобов’язані брати з вас 

приклад і щодня робити все можливе, щоб життя лю-

дей, які потрапили у складну ситуацію, було якомога лег-

шим», – наголосив Ігор Терехов.

Незабутня атмосфера та потужна енергетика на святко-

вому вечорі зарядила як учасників, так і гостей. Під час 

нагородження відбувся концерт. Серед виступаючих були 

й люди з обмеженими можливостями. Також на заході 

вперше пройшов благодійний аукціон. На ньому розігру-

вали 23 лоти – це і ексклюзивні речі, прикраси, а також 

майстер-клас та відпочинок у різноманітних місцях. Усі 

отримані під час нього кошти підуть на проведення со-

ціальних проектів для людей з інвалідністю.

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Інтеграція»

О. В. Шингарьова

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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О
дним із основних завдань Харківського благодійно-

го фонду «Благо» є збереження здоров’я громадян 

з особливою увагою на представників групи ризику. 

Підлітковий вік чи не найскладніший період життя люди-

ни. Тож робота з підлітками є важливим напрямом у спек-

трі послуг, які надають фахівці фонду мешканцям Харкова.

Для роботи з підлітками у 2014 році на базі ХБФ «Благо» 

створено Центр денного перебування «Компас». Від само-

го початку фахівці центру розробляли та впроваджували 

інтерактивні форми роботи у напрямі профілактики ри-

зикованої поведінки, враховуючи вікові та психологічні 

особливості підліткового віку та їх уподобання. То ж пе-

рехід на он-лайн формат не став для нас серйозним викли-

ком, а, навпаки, стимулював впровадження нових форм 

роботи з молодими людьми.

Можна довго дискутувати з приводу того чи є ефектив-

ним навчання у форматі он-лайн але коли це єдина мож-

ливість донесення інформації – нею слід скористатися.

Здоров’я, як правило, не входить до системи ціннос-

тей молоді. Якщо у молодих людей запитати, що для них 

є цінністю – вони скажуть про дружбу, кохання, освіту, 

роботу і навіть сім’ю. І, коли вже з молоддю нам доводить-

ся говорити про нецікаві для них речі, ми маємо робити 

це цікаво. Саме така концептуальна ідея лягла в основу 

нашого проєкту під назвою «Профілактика он-лайн: забез-

печення доступу до здоров’язберігаючих послуг для моло-

ді», який було впроваджено за підтримки Департаменту 

соціального захисту населення Харківської міської ради 

у межах діяльності Єдиної Соціальної Мережі Харкова.

Якщо зараз спробувати пояснити як це було – працюва-

ти он-лайн, то, кажучи футбольною термінологією – це ніби 

виграти матч на чужому полі. Молодь йшла на спілкування 

й зверталася у приватних повідомленнях з такими питан-

нями, які мали би задавати своїм батькам, але в силу різ-

них причин вони цього зробити не можуть. І лише завдяки 

смартфону чи комп’ютеру можна поставити найважливіше 

у цей час питання в безіменний інтернет-простір з якого 

прийде кваліфікована відповідь чи порада. «Мені 19 років. 

Підкажіть, будь ласка, як правильно підібрати протизаплід-

ні пігулки?», «Добрий день! У мене є така проблема, мій хло-

пець не хоче користуватися презервативом, що мені робити 

щоб не завагітніти?», або «Я зустрічаюся з хлопцем уже три 

місяці і він наполягає на сексі. Я його кохаю але боюся близь-

кості, боюся, що буде боліти. Можливо я ще неготова до цьо-

го і через це відмовляю йому?» І таких питань, надісланих 

за допомогою маленького пристрою, під час занять чи коли 

за вікном вже темно і всі давно сплять, або безтурботно пе-

реглядають новини по телебаченню, безліч кружляє у про-

сторі у пошуках відповідей.

На зустріч цим питанням, невирішеним ситуаціям, хиб-

ним уявленням фахівці центру «Компас» ХБФ «Благо» 

надсилали кваліфіковані поради, рекомендації, а іноді, 

необхідно було просто вислухати. Місцями де питан-

ня зустрічалися з відповідями, незнання з інформацією, 

розпач з надією, міфи з реальністю стали телефон дові-

ри, сторінка в соціальній мережі інстаграм (kompas_7) 

та онлайн-платформа ZOOM.

Для молоді Харкова та інших регіонів у межах проєкту 

було запропоновано профілактичні он-лайн-квести, взяв-

ши участь у яких учасники мали змогу відвідувати різні те-

матичні локації де модератори, у формі кросвордів, тестів, 

чи за допомогою складання пазлів розв’язували завдання, 

пов’язані із знанням про основи збереження здоров’я, за-

хисту прав, толерантного ставлення до людей з різними 

проблемами тощо. На сторінці в мережі інстаграм для мо-

лодих людей проводилися прямі ефіри з різними фахів-

цями, яким також можна було задати питання у прямому 

ефірі або після нього. Молодь стала активними учасника-

ми он-лайн вікторин, флешмобів, конкурсів. Їх тематика 

була орієнтована на профілактику соціально небезпечних 

хвороб, наркоманії та інших форм ризикованої поведінки.

Звичайно молодь завжди прагне до спілкування і трива-

ле усамітнення біля екрану телефону не можна витримати 

довго. Познайомившись з фахівцями центру «Компас», один 

з одним спілкування продовжилося у межах вже офлайн 

майданчику у форматі анти кафе під назвою «Zabroshka».

Сподіваємося, що наша молодь буде здоровою, щасли-

вою та освіченою, аби цього досягти варто казати нашим 

дітям: «Давайте поговоримо, хоча б он-лайн, якщо вже 

по іншому не можемо або не вміємо».

Харківський благодійний фонд «Благо»

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМО ОН-ЛАЙН

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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С
учасна соціальна політика в Україні реалізується 

в умовах довгоплинних соціально-економічних 

реформ. На сьогоднішній день в Україні не в пов-

ному обсязі налагоджено механізм збору, аналізу та роз-

повсюдження передових технологій в соціальній сфері. 

Контакти через соціальні мережі між громадськими ак-

тивістами, або між працівниками органів публічної влади 

недостатні для повноцінного партнерства, обміну досві-

дом та запровадження інновації.

Саме тому було запроваджено проєкт «Схід та пів-

день України разом: кращі практики в соціальній полі-

тиці», який спрямований на підвищення якості надання 

соціальних послуг мешканцям територіальної громади 

м. Харкова шляхом вивчення, узагальнення і подальшо-

го використання передового інноваційного досвіду, апро-

бованих кращих практик соціальної політики.

Даний проект є продовженням і розвитком цілого ряду 

проєктів під загальною назвою «Кращі практики в соціаль-

ній політиці», які реалізовувалися в м. Харкові протягом 

2011–2013 та 2015–2018 рр. Починаючи з 2015 року ці проєк-

ти передбачали здійснення ознайомчо-презентаційних ві-

зитів представників громадських організацій соціального 

спрямування — членів Єдиної Соціальної Мережі, фахів-

ців органів місцевого самоврядування у сфері соціального 

захисту населення та керівників комунальних соціальних 

закладів, науковців до інших регіонів України для пре-

зентації досягнень міста Харкова, встановлення прямих 

професійних контактів, обміну передовим досвідом тощо.

В межах проєкту «Схід та південь України разом: кра-

щі практики в соціальній політиці», який реалізувався 

ГО «Лабораторія креативних ідей», було передбачено оз-

найомчо-презентаційний візит до мм. Дніпро, Запоріжжя 

та Херсон щодо вивчення місцевих та презентації власних 

кращих практик реалізації соціальної політики, надан-

ня соціальних послуг, залучення міжнародної технічної 

допомоги, надання соціальних послуг, взаємодії органів 

місцевого самоврядування з громадськими організація-

ми соціальної спрямованості та ін. (зустрічі, круглі столи, 

прес-конференції тощо) з подальшим їх оприлюдненням 

та імплементацією.

Так, 10 серпня в м. Дніпро делегація м. Харкова зустрі-

лася із заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, директором департаменту соціальної 

політики ДМР Е. С. Підлубним та керівниками виконавчих 

органів ДМР; ознайомилася з роботою департаменту соці-

альної політики ДМР, обговорили спільні питання надан-

ня соціальних послуг у Харкові та Дніпрі, відбувся обмін 

думками; ознайомилися з роботою Ситуаційного центру.

В м. Дніпро делегація мала змогу ознайомитися з кра-

щими практиками в соціальній політиці та діяльністю:

КУ «Дніпровський міський територіальний центр соціаль-

ного обслуговування», Міським центром соціальної допо-

моги КЗ «Дніпровський міський соціальний гуртожиток» 

приміщенням «Кризової Кімнати» та зустрітися з головою 

Громадської організації «Пані Патронеса», КЗСЗ «Центр со-

ціальної підтримки дітей та сімей «Мамине щастя»; КЗСЗ 

«Центр соціальної підтримки дітей та сімей «Мамине ща-

стя». Такі зустрічі стали корисними для представників де-

легації та створили можливість комунікації щодо пошуку 

шляхів вирішення спільних проблемних питань.

Вже 11 серпня в ЗМЦСССДМ м. Запоріжжя відбулася 

зустріч з заступником міського голови А. Г. Васюк та на-

чальником управління соціального захисту населення 

ЗМР Ю. В. Швець, які ознайомили із станом соціаль-

ної сфери м. Запоріжжя. Також делегація відвідала від-

ділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 

Вознесенівського району Запорізького міського терито-

ріального центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг), ознайомилася з діяльністю комуналь-

ного закладу «Центр соціальної підтримки дітей та сімей 

«Затишна домівка» Запорізької міської ради.

Особливо вразив делегацію досвід управління со-

ціального захисту населення Запорізької міської ради 

по Олександрівському району, діяльність якого презен-

тував начальник управління соціального захисту насе-

лення ЗМР по Олександрівському району Е. В. Хижняк.

«СХІД ТА ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ РАЗОМ: КРАЩІ ПРАКТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ»
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І на завершення візиту, 13 серпня в Малому залі засідань 

у адмінбудівлі Херсонської міської ради відбулася офіційна 

зустріч делегації м. Харкова з в. о. заступника міського голо-

ви з питань діяльності виконавчих органів ради, радник місь-

кого голови Р. Головня, начальником управління соціальної 

політики О. Рузгіс, директором Херсонського міського цен-

тру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді А. Єфановим. 

Також учасники візиту ознайомилися з діяльністю Притулку 

для постраждалих від домашнього насильства в м. Херсоні, 

інклюзивним простором «Світло в тобі» при громадській ор-

ганізації «Херсонська обласна організація підтримка дітей 

з синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини», 

Соціального центру матері та дитини Херсонської міської ради.

Та особливо вразила активна співпраця міської ради 

з благодійним фондом «Наш дім», з якою делегація 

м. Харкова могла ознайомитися шляхом відвідування офі-

су Херсонського обласного благодійного фонду «Наш дім», 

де голова правління фонду Ю. Маринчак ознайомив з ді-

яльністю Фонду у соціальному напрямку.

В результаті реалізації проєкту було створено мож-

ливості для обміну досвідом та отримання знань, пов’я-

заних із реалізацією соціальної політики, забезпечення 

соціального партнерства органів влади та громадських 

організацій; проведено ознайомлення з інноваційними 

ідеями та технологіями, що використовуються в інших мі-

стах, які можна впровадити в практику надання соціаль-

них послуг та реалізації соціальної політики в м. Харкові; 

управлінці та соціальні працівники м. Харкова, які при-

йняли участь в проєкті, забезпечені додатковим інстру-

ментарієм для вирішення поточних професійних завдань 

у сфері надання соціальних послуг.

Учасники делегації, на основі обміну досвідом та ви-

вчення кейсів в інших містах, змогли сформувати власні 

шляхи щодо впорядкування нормативно-правової бази 

з даної проблематики на місцевому та національному рів-

нях та укріпити співробітництво між органами влади, не-

державними організаціями та науковою громадськістю 

мм. Харків, Дніпро, Запоріжжя та Херсон.

Як позитивний соціальний вплив слід підвищення 

ефективності вирішення актуальних соціальних проблем 

мешканців територіальної громади м. Харкова за рахунок 

використання передових технологій та підходів до реалі-

зації соціальної політики.

ГО «Лабораторія креативних ідей»

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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Н
ашій організації цього року вже 13 років. За цей час 

у нас з’явилося дуже багато друзів, яким ми завж-

ди будемо вдячні за тепло рукостискань, домашній 

затишок та доброзичливість. Як би привітно нас не при-

ймали в гостях, нам завжди хотілося мати свій дім.

Для організації 2021 був дуже вдалим. Якщо поверну-

тися назад у часі, згадується кілька значущих для органі-

зації подій: це неймовірне новорічне шоу з подарунками 

для дітей, яке нам, як учасникам «Єдиній соціальній ме-

режі» кожен рік дарує місто. Потім дуже напружена підго-

товка до марафону до Всесвітнього дня підтримки людей 

із синдромом Дауна. Сам марафон пройшов на високому 

рівні, здавалося, що немає людини в місті, яка би не чула 

про цю подію. Запрошена адміністрація міста приймає 

дуже важливе для нас рішення. У організації з’являється 

свій власний будинок. Але для того, щоб стало затишно 

в ньому нам довелося дуже попрацювати, та без допомо-

ги наших друзів навряд чи ми впоралися б.

За підтримки та допомоги міського голови І. А. Терехова, 

адміністрації Київської району Харківської міської ради, 

депутатського корпусу Харківської міської ради, активної 

участі бізнесу іноді просто небайдужих людей, активної 

групи батьків учасників організації, завдяки всім цим 

людям, двері нашого будинку 12.09.2021 р. відчинилися. 

І тепер перед нами стоять ще важливіші цілі та завдання.

Цього року завдяки участі у конкурсі соціальних проєк-

тів «Єдина соціальна мережа», який щорічно проводиться 

Департаментом соціальної політики Харківської міської 

ради, розпочав свою роботу проєкт «Сонячне коло небо 

навколо…» Саме завдяки цьому проєкту ми побачили 

як на очах у дітей змінюється поведінка і які ж вони та-

лановиті, та іноді ми і не здогадуємось про можливості 

дитини, і що дитині потрібна творча атмосфера, та люди, 

які з повагою відносяться до їх творчості.

Все те що ми запланували у Центрі фізкультурно-спор-

тивного розвитку та підтримки дітей та молоді з синдро-

мом Дауна «Діти Сонця» має здійснитися. Три напрямки 

які ми плануємо розвивати: перший напрямок – Навчально-

виробничі майстерні для підлітків із синдромом Дауна. 

Малювання, гончарна та кулінарна майстерня. Наші ви-

хованці будуть навчатися швейної справи, свічкового, 

миловаріння, створюватимуть прикраси з натурально-

го каміння.

Другий напрямок – спорт для (людей з синдромом Дауна 

від 2-х років і до похилого віку). Основні види: художня 

гімнастика, спортивна акробатика, черлідінг, настільний 

теніс, рухова реабілітація, бадмінтон, легка атлетика, гольф.

Третій напрямок – індивідуальні та групові занят-

тя для вихованців центру з метою розвитку мислен-

ня, мови, дрібної та великої моторики, психологічного 

розвантаження.

Завдяки появі центру ми станемо свідками зростання 

в розвитку дітей з синдромом Дауна. Діти з величезним 

задоволенням і бажанням братимуть участь у процесі 

тренувань і підготовки до виступу. Для багатьох людей 

цей центр допоможе відкрити нові можливості людей 

з синдромом Дауна, наші діти зможуть себе проявити 

дуже позитивно, він спрямований на фізичний розви-

ток, розвиток мовлення, на навчання дітей спілкуватися 

між собою, Завдяки спорту наші діти і батьки побачать 

здібності і можливості, а не порушення. Їхній світ відкри-

ється для сприйняття та розуміння. Діти стануть впевне-

ними та сильними завдяки своїм досягненням.

Харківська благодійна організація бать-

ків дітей із хромосомними особливостями

і лікарів генетики

Ірина ШЕВЧЕНКО

ПАРТНЕРИ ЄСМ

ЦЕНТР ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ ДІТЕЙ 

ТА МОЛОДІ З СИНДРОМОМ ДАУНА «ДІТИ СОНЦЯ»
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Д
итинство один з найщасливіших та безтурбот-

них періодів життя, але так буває не з усіма дітьми 

та сім’ями. На жаль, через стигматизоване став-

лення суспільства до людей з ВІЛ, їх життя наповнюєть-

ся проблемами невідомими пересічному харків’янину: 

страх розголошення діагнозу, страх стосунків з одноліт-

ками, страх смерті.

Через недостатню увагу цій проблемі, у результаті діти 

з ВІЛ позитивним статусом самоізолюються та самостигма-

тизуються, а це пряма загроза їхньому життю та здоров’ю, 

бо вони кидають прийом життєво необхідних медичних 

препаратів, бояться відвідувати лікарів-інфекціоністів.

Вже 7 місяців Благодійна організація «Мережа 100 відсо-

тків життя» м. Харків» реалізує проєкт «Дитина заслуговує 

на щасливе майбутнє!». Проєкт реалізується за сприян-

ням Департаменту соціальної політики Харківської міської 

ради. Консультанти з соціального супроводу та психологи 

працюють з сім’ями, яких торкнулась епідемія ВІЛ/СНІДу. 

Основна задача команди – це допомога сім’ям у склад-

них життєвих обставинах та надання правового захисту 

у разі дискримінації ВІЛ позитивних сімей суспільством.

За цей проміжок часу 15 сімей отримують постійну під-

тримку від нашої команди.

У рамках «Школи батьківства» консультанти з соціаль-

ного супроводу та психологи проводять зустрічі з сім’ями, 

які потребують консультації та психологічної підтримки. Ці 

зустрічі сприяють своєчасному прийому життєво необхідних 

медичних препаратів та відвідуванню лікарів-інфекціоністів.

Ще одна важлива тема з якою працює команда фахівців 

це розкриття ВІЛ-статусу (батьки-дитині, дитина-її ото-

ченню). Основна проблема в тому, що у світі ВІЛ-інфекція 

вже не вирок але серед українців це стигматизоване став-

лення до ВІЛ позитивних людей. Тому, найближчим ча-

сом на базі Харківської Академії неперервної освіти буде 

проведено профілактичний захід для вихователів у ди-

тячих садочках для формування толерантного ставлен-

ня до ВІЛ-позитивних дітей.

Напрацьована практика мотивує БО «Мережа 100 відсо-

тків життя» м. Харків» реалізовувати нові проєкти та змі-

нювати долю ВІЛ позитивних харків’ян та покращувати 

якість та рівень їхнього життя у суспільстві.

БО «Мережа 100 відсотків життя»

«ДИТИНА ЗАСЛУГОВУЄ НА ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ!»

«Цифровий наркотик» – Що робити батькам, щоб діти 

не перетворились на наркоманів»? «Цифрова не залеж-

ність дітей»?

І
нтернет-залежність – це явище, яке в останні роки на-

було справді вражаючого розмаху. Особливо небез-

печною вона є для дітей і підлітків, адже їм набагато 

складніше самостійно впоратися з потягом до онлайн-жит-

тя і вчасно зупинитися. Безконтрольне використання кон-

тенту є ознакою залежної поведінки.

Інтернет сам по собі не є хорошим чи поганим, багато 

в чому корисний і потрібний – це просто частина сучасно-

го світу, який нас оточує. Будучи невичерпним джерелом 

інформації, інтернет приваблює можливістю дізнатися 

і побачити все що завгодно. Діти цікавляться всім в цьому 

світі, прагнуть отримати якомога більше вражень: від спіл-

кування, ігор, мультфільмів, розваг. Часто навчання вза-

ємодії з реальним життям і спілкування з однолітками 

замінюється фактично однобоким онлайн-спілкуванням 

з ґаджетом. Активним іграм на свіжому повітрі все біль-

ше дітей протиставлять он-лайн ігри. Іноді пошук нової 

інформації стає буквально нав’язливою ідеєю.

Багато батьків інтуїтивно розуміють, що всюдисущі бли-

маючі екрани негативно впливають на дітей. Недаремно 

більшість батьків, що ставляться до ґаджетів з осторо-

гою, самі є їхніми розробниками та інженерами. Стів 

Джобс був свідомо низькотехнологічним батьком. Технічні 

боси та інженери Кремнієвої долини віддають своїх дітей 

до шкіл, які не використовують у навчанні високі техно-

логії (використовують у старших класах). Ми бачимо агре-

сивну й бурхливу реакцію при спробі забрати ґаджети 

та спостерігаємо розсіяну увагу у дітей, коли вони зна-

ходяться під постійним впливом електронних пристроїв, 

що перезбуджують нервову систему. І ще гірше: ми бачи-

мо дітей, які нудяться, стають апатичними та не цікав-

ляться нічим, коли не «підключені» до віртуального світу.

Але це не найгірші наслідки. Останні наукові дослі-

дження роботи мозку доводять, що в наслідок тотальної 

діджиталізації суспільства, в мозку представників циф-

рового покоління спостерігаються зміни, схожі на ті, 

що з’являються на ранній стадії деменції – слабоумства, 

все більше дітей – представників цифрового поколін-

ня – страждають розладом уваги, втратою пам’яті, низь-

ким рівнем самоконтролю, когнітивними порушеннями, 

тривожністю, пригніченістю і депресією, і навіть психо-

тичними проявами, коли втрачається зв’язок з реальні-

стю. Ґаджети впливають на роботу фронтальної кори, 

яка відповідає за свідомі дії, включаючи самоконтроль – 

саме так, як під впливом наркотиків. Технології настіль-

ки перезбуджують дитину, що у неї підвищується рівень 

допаміну – нейромедіатора, який відповідає за отриман-

ня задоволення та сприяє розвитку залежності – так само 

як психоактивні речовини. Окрім цього, за даними МОЗ, 

переважна більшість дітей, які починають використову-

вати цифрові пристрої з раннього віку, демонструють 

залежну поведінку, яка з плином часу може змінитись 

на залежність від психоактивних речовин.

Всім відома аксіома: «запобігти значно легше, ніж впо-

ратися з наслідками», і це особливо справедливо, коли 

йдеться про залежність від електронних приладів. Коли 

дитина вже перетнула межу справжньої цифрової залеж-

ності, лікування може бути дуже важким. ▶

ПРОЄКТ «БАТЬКИ ПРОТИ ЦИФРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ДІТЕЙ. 

ПРОФІЛАКТИКА ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ»

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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Якщо вже людина стає дійсно залежною – від наркотиків, 

ґаджетів або чогось іншого, – вона має пройти детоксика-

цію, перш ніж будь-яка інша терапія зможе стати ефектив-

ною. У ситуації з ґаджетами це означає повний технічний 

детокс: жодних комп’ютерів, жодних смартфонів, жодних 

планшетів. Інколи заборона накладається навіть на телеві-

зор. Зазвичай такий режим встановлюється на 4–6 тижнів. 

Це час, необхідний відновлення перезбудженої нервової сис-

теми. Але цього не так просто досягнути у наш заповнений 

технологіями час, де ми всюди оточені екранами пристроїв 

та девайсів. Людина може не вживати наркотиків або алкого-

лю. А ось залежного від ґаджетів спокуси підстерігають скрізь.

Тож як уберегти дітей, не дозволити їм перетнути не-

безпечну межу? Це непросто.

Саме тому БО «БФ «Лада» започатковував серію соціаль-

но – просвітницьких заходів, націлених на формування 

навичок батьків та дітей задля попередження цифрової 

залежності та залежної поведінки, участь у яких макси-

мізує шанси дітей на реалізацію власного потенціалу, 

знизить ймовірність низьких довгострокових результа-

тів для дітей та їх сімей.

Метою проєкту є своєчасна комплексна практична до-

помога сім’ям з дітьми, які мають цифрову залежність, 

або схильні до неї, підвищити обізнаність батьків щодо ри-

зиків та наслідків безконтрольного використання ґадже-

тів та засобів впливу на поведінку дітей, мінімізувати 

наслідки впливу електронних пристроїв на інтелектуаль-

ний, психологічний, поведінковий та фізичний розвиток 

дітей, оволодіти навичками самоконтролю, концентрації, 

емоційного благополуччя, покращити загальну успіш-

ність у навчанні, розширити доступ до більших освітніх 

можливостей, покращити психічний стан членів родин, 

поліпшити соціальну адаптацію, підвищити інтеграцію 

сімей та дітей в суспільно корисну діяльність громади.

Протягом 2021 року були проведені: – лекції для бать-

ків з ціллю підвищення виховних компетенцій у даному 

напрямку (батьківська відповідальність, вікові періоди 

розвитку та ведуча вікова діяльність дитини, цифрова 

гігієна, засоби продуктивного спілкування);

▪ тренінги для дітей задля формування, альтернативних 

цифровим, навичок спілкування та самосприйняття 

(групова арт-терапія, комунікативні здібності, асер-

тивна поведінка);

▪ спільні сімейні активності нової дозвілевої діяльності 

(Клуб настільних ігор; тематичні квест-подорожі на від-

критому просторі);

▪ створення ініціативних батьківськіх груп активності.

Необхідно відмітити основні точки батьківської ува-

ги. Якщо ми хочемо, щоб наші діти виросли щасливи-

ми і здоровими, батькам треба прикласти багато зусиль.

Батьки, які приймали участь в проєкті «Профілактика 

залежної поведінки. Батьки проти цифрової залежності 

дітей», бачать позитивні зміни в емоційному стані їх ді-

тей протягом тижня після реалізації цих рекомендацій:

Встановлюйте обмеження і пам’ятайте, що ви – батьки 

дитини, а не її друзі. Забезпечте дітям те, що їм потріб-

но, а не те, що їм хочеться. Не бійтеся відмовляти дітям, 

якщо їх бажання розходяться з потребами. Проводьте 

в день час на природі. Щодня влаштовуйте сімейні ве-

чори без електроніки. Грайте в настільні ігри. Щодня за-

лучайте дитину до справ (складати білизну, прибирати 

іграшки, розвішувати білизну, розкладати пакети, накри-

вати на стіл і т. і.). Вкладайте дитину спати в один і той же 

час, не дозволяйте брати в ліжко ґаджети. Навчайте ді-

тей відповідальності та незалежності. Не захищайте 

їх від дрібних невдач. Це вчить їх долати життєві пере-

шкоди. Не складайте і не носіть за дитиною портфель, 

не приносьте їй до школи їжу/домашню роботу, яку вона 

забула вдома, не очищуйте банан для 5-ти річної дитини. 

Навчайте їх самостійно робити все це. Навчіться бути 

терплячими й дайте можливість вільно проводити час, 

щоб у дитини була можливість занудьгувати і прояви-

ти свої творчі пориви: Не оточуйте дитину постійними 

розвагами. Не підсовуйте техніку як ліки проти нудьги. 

Не заохочуйте використання ґаджетів за їжею, в маши-

ні, в ресторані, в магазині. Нехай мозок дитини вчиться 

самостійно розганяти «нудьгу».

Не відволікайтеся на телефон, спілкуючись з дитиною. 

Будьте емоційно доступними – підтримуйте емоційний 

зв’язок: посміхайтеся, цілуйте, лоскочіть дитину, читай-

те їй, танцюйте, стрибайте й повзайте з нею разом! Вчіть 

дітей соціальних навичок. Навчіть дитину справляти-

ся зі злістю та роздратуванням. Навчіть дитину вітати-

ся, поступатися, ділитися, співчувати, гарно поводитися 

за столом і в розмові.

Це дуже непроста задача, що потребує постійної ува-

ги. Але ми повинні змінити себе, щоб вплинути на сво-

їх дітей, інакше отримаємо ціле покоління на пігулках!

Ми плануємо продовжувати проєкт, тому, якщо Ви готові 

докласти зусиль щоб запобігти занурюванню Вашої дитини 

у гаджети та цифровій залежності дитини, приєднуйтесь.

Інформацію можна отримати за телефонами: 057 725 34 48,
063 524 91 35, а також на сторінці групи Благодійного 
фонду «Лада»: www.facebook.com/groups/ladabf

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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С
варки, образи, іноді діти навіть втікають з дому. 

Головне питання для дорослих – як зрозуміти ди-

тину та не втратити зв’язок із нею у цей час.

«Через власну доньку я не хочу повертатися додому 

з роботи. У неї постійні перепади настрою – то кричить, 

то у кімнаті закривається. Сказати нічого не можна – об-

ражається. Вже не знаю, як до неї підступитися», – скар-

житься Дмитро, батько 13-ти річної Каті.

І подібних розповідей зустрічається не мало:

Як же зрозуміти свою дитину?

Як знайти золоту середину між вседозволеністю та кон-

тролем?

Як виростити самостійну та успішну дитину?

«В сучасному суспільстві дійсно існує проблема від-

сутності навичок з управління конфліктами в сім’ях 

та в соціумі. Це призводить до розлучень, неналежно-

го виховання дітей, непорозуміння між поколіннями 

у сім’ях, появу випадків насилля, зростання злочинності 

тощо», – розповідає Олена Король, керівник ГО «Центр 

розвитку «Майбутні генії».

Саме тому наша організація запропонувала, а Департамент 

соціальної політики Харківської міської підтримав проєкт 

«Профілактика конфліктів в сім’ї через розвиток емоцій-

ного інтелекту та конструктивного мислення». В рамках 

якого проводяться практичні онлайн курси «Як зрозу-

міти та прийняти підлітка».

В ході занять батьки пізнають особливості виховання 

дитини. (Як не задавити індивідуальність і в той же час, 

щоб дитина чула та поважала своїх батьків. Як тримати 

емоційний баланс в хвилини нерозуміння. Розмовляти 

на мові, яка зрозуміла саме дітям, тощо)

Спочатку було не зрозуміло, як онлайн відпрацюва-

ти навички. Тому що основа цього курсу полягала саме 

в цьому. Але завдяки бажанню і професійності тренерів 

все стало реальністю.

Чи були ті хто не дійшов до кінця?

«Так. Звісно. Але їх менше, чим ті хто дійшов. Хто при-

йшов за «чарівною пігулкою» і очікували поради, щоб ні-

чого в собі не змінювати, а підліток почне слухати батьків, 

виконувати вчасно домашнє завдання, прибирати в кім-

наті з ранку. Вони пішли.

А ті хто прийшов дійсно будувати довіру в сім’ї, зрозу-

міти себе і свою дитину отримали вражаючи результати. 

Деякими поділюся.», – відповідає Олена Король.

Такого зворотного зв’язку в нас ще багато, який отримува-

ли від батьків під час курсу і вони надихали не зупинятися.

І ми не зупиняємося! Вже подали заявку на наступний 

рік, але з деякими доповненнями, щоб цей курс став ще 

цікавішим для учасників!

Кожна сім’я має власний рецепт щастя і своє бачен-

ня того, якими мають бути правильні сімейні стосунки. 

Як то кажуть, чужа сім’я – темний ліс. Однак не можна за-

перечити того, що сім’я не може існувати без взаємної по-

ваги, взаєморозуміння і готовності знаходити компроміс.

З повагою,

ГО «Центр розвитку «Майбутні генії»

ЯК ЗРОЗУМІТИ ТА ПРИЙНЯТИ ПІДЛІТКА

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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В
даний час розвиток волонтерського руху стає ще більш 

актуальним через загрозливе розповсюдження епі-

демії коронавірусу COVID-19 в світі та зумовлюєть-

ся зростанням кількості людей, що опинилися в складних 

життєвих обставинах, та потребують допомоги волонтерів.

Проєкт «Інклюзивна арт-терапія для людей з інвалідністю 
в умовах пандемії СOVID-19» був реалізований Харківською 

молодіжною громадською організацією «Харківський 

центр волонтерів» за підтримки Управління з соціальних 

питань, Департаменту соціальної політики Харківської місь-

кої ради, Єдиної соціальної мережі міста Харкова в рам-

ках міського конкурсу соціальних проектів та програм.

Метою проєкту є сприяння підвищенню ефективності 

соціального захисту осіб з інвалідністю в умовах пандемії 

COVID-19 шляхом впровадження інноваційної соціальної 

технології щодо реабілітації та адаптації у суспільство людей 

з інвалідністю через їх соціально – творчу самореалізацію.

Завдання нашого проєкту:
▪ Соціалізація та адаптація осіб з інвалідністю творчою 

діяльністю.

▪ Профілактика захворюваності на COVID-19 серед лю-

дей з інвалідністю.

▪ Залучення людей з інвалідністю до волонтерської ді-

яльності та активного громадського руху задля роз-

витку громади.

▪ Проведення творчих майстер-класів, соціальних акцій 

та дозвільних заходів.

▪ Розвиток співробітництва між членами громади, гро-

мадськими організаціями, органами місцевого само-

врядування, залучення людей з інвалідністю до життя 

громади і процесів прийняття рішень.

▪ Налагодження суспільного діалогу шляхом впровадження 

соціальної технології щодо реабілітації та адаптації у сус-

пільство людей з інвалідністю через їх соціально – творчу 

самореалізацію шляхом їх залучення до діяльності волон-

терського інклюзивного інтеграційного соціального театру.

В рамках реалізації проекту ХОМГО «Харківський центр 

волонтерів» було проведено наступні активності та заходи:

▪ Загальноміська соціальна акція «Моя сім’я – моє ба-
гатство!», присвячена відразу 3-м прекрасним подіям – 

ІНКЛЮЗИВНА АРТ-ТЕРАПІЯ

ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СOVID-19

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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Міжнародному Дню сім’ї, Дню матері, Дню української 

вишиванки.

Учасниками акції стали багатодітні, малозабезпечені, 

прийомні сім’ї, сім’ї, які виховують дітей та молодь з ін-

валідністю, сім’ї вимушених переселенців із зони АТО, 

волонтерські сім’ї, з якими протягом 14-ти років активно 

працює, надаючи волонтерську допомогу «Харківський 

центр волонтерів».

За словами заступниці начальника відділу розвитку со-

ціальних послуг Управління з соціальних питань Ольги 

Іванівни Макарової: «Відділ розвитку соціальних послуг, 

управління з соціальних питань, Департамент соціальної 

політики, завжди підтримує соціальні волонтерські ініці-

ативи, які спрямовані на надання допомоги соціальним 

категоріям сімей і дітей, і в подальшому буде продов-

жувати активну співпрацю з «Харківським центром во-

лонтерів», який є частиною команди Єдиної Соціальної 

Мережі міста Харкова».

В рамках соціальної святкової акції «Моя сім’я – моє ба-

гатство!» відбулася концертна програма, привітання 

зі святами 60-ти сімей пільгових категорій продуктовими 

наборами від партнерів, волонтерський флеш-моб і ігроте-

ка, виступ волонтерського інклюзивної театру організації.

За словами президентки ХОМГО «Харківський центр во-

лонтерів» Світлани Сітнік: «За роки роботи «Харківського 

центру волонтерів» було зроблено багато чудових справ. 

Протягом тривалого періоду наша організація працює 

з різними категоріями сімей, продовжуючи популяри-

зувати сімейні цінності і надавати їм волонтерську допо-

могу. Дуже здорово, коли ми маємо ідейних однодумців, 

друзів і партнерів.

▪ В рамках реалізації проекту «Інклюзивна арт-терапія 

для людей з інвалідністю в умовах пандемії COVID-19» 

в приміщенні територіального центру надання со-

ціальних послуг Немишлянського району відбулося 

цікаве тренінгове заняття з надання першої долікар-

няної допомоги та профілактики COVID-19 для лю-

дей з інвалідністю, волонтерів «Харківського центру 

волонтерів». Дане інтерактивне заняття було прове-

дено за активної співпраці з Товариством Червоного 

Хреста Московського району, керівницею районної 

організації Бездітко Ларисою Євгенівною, яка профе-

сійно надала необхідну інформацію всім присутнім 

та залучила до активного набуття практичного дос-

віду надання долікарняної допомоги.

Всі учасники та учасниці отримали корисний досвід, 

практичні поради, мали змогу попрактикуватися осо-

бисто в наданні першої медичної допомоги у різних ви-

падках та ситуаціях.

Протягом виконання проекту його учасники та учас-

ниці взяли участь у серії натхненних творчих заняття 

для підопічних організації – дітей та молоді з інвалідні-

стю, соціальних категорій родин, вимушених переселенців 

із зони АТО, волонтерів, в результаті якого на світ з’яви-

лися чудові творчі роботи. Створена Творча майстерня 

і надалі буде працювати для людей та молоді з інвалідні-

стю, на постійній основі на її базі проводитимуться нав-

чання, майстер-класи, виставки творчих робіт, дозвільні 

заходів, соціальні акції та творчі заходи.

Від щирого серця хочемо висловити величезну подяку 

за багаторічну співпрацю і підтримку заступнику місько-

го голови Світлані Олександрівні Горбуновій-Рубан, ди-

ректору Департаменту соціальної політики Харківської 

міської ради Ларисі Віталіївні Болговій, заступнику ди-

ректора Департаменту – начальнику Управління з соці-

альних питань Ірині Володимирівні Левченко, начальнику 

відділу розвитку соціальних послуг Управління з соці-

альних питань Олені Іванівні Єршовій і всьому відділу 

розвитку соціальних послуг, всій нашій великій коман-

ді Єдиної соціальної мережі!

Бажаємо вам наснаги, міцного здоров’я, подальшого 

втілення нових цікавих ініціатив на благо територіаль-

ної громади міста Харкова!

З повагою,

Світлана СІТНІК

та команда «Харківського центру волонтерів»

ПАРТНЕРИ ЄСМ
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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД «ЗАРАДИ ЖИТТЯ» – ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 

ПОЧИНАЄТЬСЯ З МОМЕНТУ ЗАЧАТТЯ!

У
 Харкові упродовж п’яти років працює благодійний 

фонд «Заради життя», мета діяльності – захист життя 

немовлят в утробі від абортів. Співробітники та волон-

тери фонду ведуть просвітницьку роботу серед молоді, допо-

магаючи усвідомити цінність людського життя, материнства 

і батьківства, цінність сім’ї. Фонд допомагає матусям, які зна-

ходяться в стадії репродуктивного вибору, прийняти рішення 

на користь народження дитини. Ми надаємо підтримку – 

духовну, психологічну, соціальну, юридичну та матеріальну 

кризовим вагітним жінкам і малозабезпеченим багатодітним 

сім’ям з дітьми до трьох років. Для нас цінним є кожне люд-

ське життя, кожна дитина, яка Божим промислом зародилася 

в материнській утробі і чекає світлого дня свого народження.

З 2017 року Фонд «Заради життя», завдяки інформаційної 

підтримки місцевої влади, організовує соціальний благо-

дійний проєкт «Центр захисту ненародженої дитини, ма-

теринства та сімейних цінностей «Несподівана радість». 

Завдяки цьому проєкту нам вдалося допомогти, майже 

на один мільйон гривень, подолати кризу батькам 250 не-

мовлят та матеріально підтримати 23 медичні комуналь-

ні заклади, які займаються здоров’ям матері та дитини.

Воістину, без допомоги волонтерів цей би проєкт не вті-

лювався у життя. Внесок волонтерів у роботу руху «За жит-

тя» безцінний. З 2021 року Фонд проводить для своїх 

волонтерів Марафон з метою стимулювати інтерес учас-

ників до взаємодопомоги та самодопомоги, до самоосві-

ти та самовдосконалення, до участі у безоплатній праці 

на благо нужденних, до поширення соціально-корисної 

інформації серед мешканців міста. До добровольчого во-

лонтерського руху «За життя» приєдналось 80 волонтерів.

Г
ромадська організація «Соціальний комунікатив-

ний центр» розпочала свою діяльність в 2013 році, 

визначивши своїм пріоритетним напрямком попе-

редження різних видів насильства та жорстокого пово-

дження: домашнього насильства, насильства за ознакою 

статі, жорстокого ставлення до дітей та осіб похилого віку, 

дискримінації за ознакою статі.

Потужним механізмом підтримки в цій діяльності 

для нашої організації став міський соціальний проєкт 

Шановний читачу! Ми запрошуємо і Вас, які вже на-

родилися в цьому світі, з усією теплотою серця від-

гукнутися і допомогти тим, хто чекає свого часу, щоб 

з’явитися на світ!

На сайті фонду https://zajizn-kh.com.ua/ Ви може-

те вибрати проект, на який відгукується Ваша душа 

та анкету волонтерів. Нехай навіть маленька пожертва 

стане світлом Віфлеємської зірки, яка і Вас веде до міс-

ця народження благодаті у Вашій душі. (Реквізити фон-

ду – IBAN: UA583515330000026009052234725 в АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК», МФО 351533, ЄДРПОУ 41192849, голо-

ва правління О. А. Яуфман, тел. +380667967609).

НА ШЛЯХУ ДО ЗЛАГОДИ ТА МИРУ В СІМ’ЯХ
«Єдина соціальна мережа», в реалізацію якого ГО СКЦ 

включилася з 2014 року.

Першими проєктами була корекційна робота з до-

машніми кривдниками. На той час практично не було 

досвіду у фахівців соціальної сфери, як держаного 

так і громадського сектору, по роботі з домашніми 

кривдниками. Хоча всі розуміли, що для допомоги у ви-

рішенні домашніх конфліктів, якщо ми хочемо зберегти 

сім’ю, необхідно працювати не тільки з постраждалою 
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особою, але і з кривдником, який зазвичай і є ініціато-

ром насильства.

У своїй роботі громадська організація «Соціальний 

комунікативний центр» використовувала розроблену 

у 2014 році українськими науковцями та практикую-

чими психологами «Комплексну програму корекційної 

роботи з чоловіками, які вчиняють насильство або на-

лежать до групи ризику щодо його вчинення», рекомен-

довану до використання Департаментом сім’ї та дітей 

Міністерства соціальної політики України. Вона спира-

лася на перші ґрунтовні напрацювання з рекомендація-

ми ОБСЄ (2011 р.) щодо проведення корекційної роботи 

з особами, які вчинили насильство в сім’ї.

Члени ГО «Соціальний комунікативний центр» стали 

не лише безпосередньо надавати допомогу громадянам, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, а й пра-

цювати з їхнім оточенням, яке призвело до цих складних 

життєвих обставин. Для проведення соціальної роботи з до-

машніми кривдниками ГО СКЦ активно взаємодіяла з пра-

цівниками райвідділів поліції. Слід зазначити, що такий 

підхід до соціальної роботи дав позитивні результати. Так, 

працівники райвідділів поліції відзначали, що після прове-

дених психологічних тренінгів по зниженню рівня агресії 

кривдників та відпрацювання з останніми нових моделей 

поведінки в стресових ситуаціях, повторних викликів в сім’ї 

з приводу вчинення домашнього насильства не фіксувалося.

Робота з сім’ями, в яких відбулося домашнє насильство, 

яскраво виявило той факт, що мешканці територіальної 

громади дуже не охоче (лише коли «припече») зверталися 

за допомогою. Одним із найважливіших напрямів запобі-

гання та протидії домашньому насильству, насильству за оз-

накою статі, дискримінації за ознакою статі є формування 

в суспільстві нульової толерантності до насильства, а також 

набуття громадянами та, зокрема, працівниками соціальної 

сфери навичок виявлення, ідентифікації ознак насильства 

та реагування на випадки вчинення домашнього насиль-

ства, насильства за ознакою статі, жорстокого поводження.

Насильство досить часто виникає як наслідок ейджиз-

му. Люди похилого віку посідають третє місце за кількі-

стю випадків насильства, поступаючись жінкам та дітям.

Як партнер «Єдиної соціальної мережі» громадська 

організація «Соціальний комунікативний центр» у 2021 

році реалізувала проєкт «Захист громадян похилого віку 

від домашнього насильства та жорстокого ставлення» 

для фахівців із соціальної роботи, соціальних працівни-

ків та робітників дев’яти територіальних центрів надан-

ня соціальних послуг міста Харкова.

Актуальність проєкту була обумовлена швидким ста-

рінням населення України в цілому та Харківської об-

ласті, зокрема (громадяни віком від 60 та від 65 років 

в регіоні складали, відповідно 15 % та 16,1 % населення 

у 2015 р.); а також збільшенням кількості випадків на-

сильства в українському суспільстві, реалізацією Плану 

заходів Стратегії державної політики з питань здорового 

та активного довголіття населення на період до 2022 року.

ГО СКЦ було проведено по одному тренінгу у кожно-

му терцентрі міста Харкова. Значний інтерес у слухачів 

викликала інформація про правовий захист від домаш-

нього насильства та жорстокого ставлення до людей по-

хилого віку. Інтерактивна методика тренінгів сприяла 

розвитку правової компетентності слухачів.

Тему «Геронтологічне насильство: ознаки, види, прояви, 

ідентифікація, наслідки» було розкрито за допомогою ме-

тоду «форум-театр». Соціальні робітниці (ки) відпрацюва-

ли вміння ідентифікувати ознаки всіх видів насильства 

та адекватно реагувати на прояви жорстокого поводжен-

ня з людьми похилого віку в межах своєї компетенції, опа-

нували навички довірчої комунікації з постраждалими.

З фахівцями з соціальної роботи, соціальними праців-

никами та робітниками було відпрацьовано методи по-

ведінки в конфліктних ситуаціях і конфліктах, а також 

технології управління конфліктами із залученням тре-

тьої сторони (медіація, консультування).

Слухачі систематизували соціально-економічні, полі-

тичні, культурні чинники дискримінації людей похилого 

віку, а також самі запропонували напрями протидії до-

машньому насильству щодо людей похилого віку.

Члени ГО «Соціальний комунікативний центр» пере-

конані, що системна робота з працівниками соціальної 

сфери, різними категоріями населення територіальної 

громади в напряму формування нульової толерантно-

сті до домашнього насильства, дискримінації та насиль-

ства за ознакою статі, жорстокого поводження, а також 

навичок виявлення, ідентифікації ознак всіх видів на-

сильства та реагування на випадки його вчинення спри-

ятимуть злагоді та миру, забезпеченню соціальної безпеки 

в сім’ях, у суспільстві.

Голова громадської організації

«Соціальний комунікативний центр»,

професорка кафедри соціології управління

та соціальної роботи соціологічного факультету

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна,

докторка наук з державного управління

Вікторія СИЧОВА
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Н
а протязі 2021 року ГО «Жіноче об̀ єднання «Беркана» 

спільно з фахівцями ГО «Центр розвитку «Майбутні 

генії» реалізували спільний проєкт «Профілактика 

професійного вигорання, як елемент підвищення якості 

соціальних послуг» за сприянням Департаменту соціаль-

ної політики Харківської міської ради.

Мета проєкту – підвищення якості соціальних послуг, які на-

даються на базі територіальних центрів соціального обслу-

говування міста Харкова для підвищення продуктивності 

трудової діяльності. Нашою командою було розроблено та про-

ведено тренінгові заняття для психологів терцентрів для по-

долання та профілактики синдрому професійного вигорання.

Синдром професійного вигорання – це особистісна 

деформація, яка виникає внаслідок емоційно важких 

або напружених взаємин у системі «людина-людина», 

яка розвивається з часом. Наслідками вигорання є психо-

соматичні порушення, психологічні (когнітивні, емоційні, 

мотиваційні) зміни особистості. І це має безпосереднє зна-

чення для соціального та психологічного здоров’я людини, 

її працездатності та продуктивності трудової діяльності.

Соціальний працівник терцентру – це та категорія про-

фесіоналів, яка найбільш схильна до вигорання внаслідок 

специфіки своєї діяльності. Їх робота вимагає великого 

емоційного навантаження, відповідальності і немає визна-

чених критеріїв успішного виконання трудових обов’яз-

ків. Негативний вплив на здоров’я чинять організаційні 

та особисті стресові ситуації, в які потрапляє соціальний 

працівник в процесі соціальної взаємодії з клієнтом, по-

стійного залучення до його проблем, а також внаслідок 

особистісної соціальної незахищеності та інших морально-

психологічних чинників.

Для попередження та подолання синдрому професій-

ного вигорання важливим є створення нових або віднов-

лення втрачених особистісних, соціально-психологічних 

ресурсів, які допомагають соціальному робітнику проти-

стояти негативній дії стресу.

На сьогодні в штаті терцентрів міста Харкова працює 

велика кількість соціальних працівників, також у штаті 

психологи, посадові обов’язки яких включають надання 

допомоги не тільки клієнтам терцентрів, а й самим праців-

никам. Але, щоб надавати психологічну допомогу потрібно 

мати на то сили та енергію, постійно підвищувати кваліфі-

кацію та навчатися новітнім інструментам, які є сьогодні 

на ринку. У зв’язку з цим, безпосередню участь у тренін-

гових заняттях з профілактики професійного вигорання 

прийняли психологи, які в подальшому впровадять тех-

ніки з профілактики професійного вигорання серед соці-

альних працівників територіальних центрів соціального 

обслуговування міста Харкова в яких вони працюють.

Завдяки проведеному інтерактивному комплексу дій 

у рамках проекту у психологів сформовано навички ефек-

тивної діагностики, регуляції та допомоги, що поперед-

жають виникнення та розвиток синдрому професійного 

вигорання у соціальних працівників, що в свою чергу під-

вищують якість надання соціальних послуг мешканцям 

громади міста Харкова.

Напрацьована практика та результати діяльності у рам-

ках проекту покладена в основу проектів ГО «Жіноче об’єд-

нання «Беркана» та мотивує реалізовувати нові проекти, 

які будуть впроваджуватись у м. Харкові.

ГО «Жіноче об`єднання «Беркана»

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ
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С
екретар Харківської міської ради Ігор Терехов при-

вітав представників соціальної сфери з прийдеш-

нім святом та подякував за нелегку працю.

«Професія соціального працівника емоційно дуже 

складна. Вам постійно доводиться стикатися з людьми, 

які потребують допомоги, пропускати їхні історії через 

себе. І  від того, наскільки ви душевні, наскільки дбайли-

ві, щодня залежать життя людей. З багатьма з вас ми пе-

ретиналися особисто, вирішуючи проблеми харків’ян. 

Я бачив вас у роботі. Ви справді люди з великою душею. 

Я дуже ціную вашу працю. Низький вам уклін та найщи-

ріші слова подяки», – звернувся до присутніх Ігор Терехов.

За високий професіоналізм та значний внесок у розвиток 

соціальної сфери міста найкращим її представникам вру-

чили почесні грамоти виконавчого комітету Харківської 

міської ради та Подяки міського голови.

Зазначимо, що День соціального працівника України 

було започатковано Указом Президента від 13 квітня 

1999 року. Свято відзначається щорічно першої неді-

лі листопада.

ЗІ СВЯТОМ!

ДЕНЬ ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ



30 ЧАСОПИС ПОДІЙ. ФОТОКАТАЛОГ ЄСМ

Громадська організація «Берегиня родини» 

Благодійна організація «Благодійний фонд «Інтеграція»

Громадська організація «Лабораторія креативних ідей»

Громадська організація «Лабораторія креативних ідей»

Центр фізкультурно-спортивного розвитку та підтримки дітей та молоді з синдромом Дауна «Діти Сонця»

Харківський центр волонтерів



31ЧАСОПИС ПОДІЙ. ФОТОКАТАЛОГ ЄСМ

Громадська організація «Берегиня родини» 

Благодійна організація «Благодійний фонд «Інтеграція»

Громадська організація «Лабораторія креативних ідей»

Громадська організація «Лабораторія креативних ідей»

Центр фізкультурно-спортивного розвитку та підтримки дітей та молоді з синдромом Дауна «Діти Сонця»

Харківський центр волонтерів



В цьому виданні надана інформація про роботу організацій-партнерів «Єдиної соціальної мережі» у 2021 
році з реалізації соціальних проєктів.

Видання номеру «Соціального вісника підготовлено та випущено Управлінням з соціальних питань 

Департаменту соціальної політики  Харківської міської ради.

Тираж 500 екз.

© Матеріали підготовлені відділом розвитку соціальних послуг Управління з соціальних питань 

Харківської міської ради О. І. Єршовою, О. І.Макаровою, М. І. Ясинською, У. О. Франковською, 2021

© Оригінал-макет та верстка О. В. Кочетков, 2021

НАГОРОДЖЕННЯ З НАГОДИ СВЯТА ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

НАЙКРАЩИХ ПРАЦІВНИКІВ У 2021 РОЦІ


