РІЧНИЙ
ЗВІТ 2020

ГОЛОВНІ ВИКЛИКИ 2020
ЗОВНІШНІ

Пандемія COVID-19 призвела до соціально-економічної
кризи та кризи в системі догляду за дітьми: навесні 2020
близько 42 000 дітей, включаючи дітей із інвалідністю,
були відправлені додому з інтернатів без будь-якої
підготовки та підтримки;
Затяжний військовий конфлікт у регіоні присутності
організації - Луганська область;
Збільшення кількості політичних кампаній, спрямованих
на відкат реформи деінституціоналізації (трансформація
інтернатних

закладів),

що

ускладнює

створення

соціальних послуг для дітей та сімей на місцях, а також
не сприяє розвитку сімейних форм виховання;
Обмежені

можливості

для

отримання

державних

субсидій для неурядових організацій у країні, як наслідок
організація потребувала більше ресурсів та проводила
більше

інформаційно-роз'яснювальних

залучення державних субсидій.

заходів

для

СІМЕЙНІ ФОРМИ ВИХОВАННЯ
147 дітей в Київській та Луганській програмах.
26

прийомних

сімейного

сімей

типу

та

під

дитячих

будинків

супроводом,

в

яких

виховується 119 дітей.
супровід 28 молодих людей, які знаходяться на
напівнезалежному
проживають

у

проживанні,

Малому

а

груповому

також
будинку

організації.

Надана підтримка:
154 психотерапевтичні консультації для батьків та
дітей.
191 індивідуальна та 68 групових супервізій для
батьків.
матеріальна підтримка для прийомних сімей та дітей
понад 1 млн. грн. (бл. 33 тис. євро).
21 вебінар під час коронакризи про попередження
емоційного вигорання, зменшення впливу стресу, ін.

Інші здобутки:
Впроваджено систему PDB2 в обох програмах.
Розроблені

національні

Положення

про

методичні

надання

документи:

психологічних

послуг,

Положення про сімейних помічників, Положення про
матеріальну допомогу прийомним сім'ям, Положення
про

грошові

подарунки

допомоги (СПО).

в

рамках

спонсорської

РОБОТА З МОЛОДДЮ
підтримка 20 молодих людей, які знаходяться
на напівнезалежному проживанні, та 8 молодих
людей, які проживають у Малому груповому
будинку організації.
комплексний супровід 200 молодих людей із
наших програм та громади через Молодіжний
центр.

Результати:
1 молода людина розпочала самостійне життя у
статусі самодостатньої - наявні власне житло, постійна
робота та доходи, має всі необхідні життєві навички, ін.
13

молодих

людей

працевлаштовані

-

мають

стабільний дохід та постійну роботу.
Впроваджено програму підготовки до самостійного
життя для дітей 12-16 років, які проживають у СОС
Дитячому Містечку Бровари, та навчальну програму з
підготовки до самостійного життя для молоді 16-24
років, яка використовується в Молодіжному Центрі.

ПРОГРАМА "УКРІПЛЕННЯ СІМ'Ї"
607 вразливих родин, де виховується 1342
дитини, під супроводом 4 соціальних центрів
"Укріплення сім'ї".
із 210 родин, які вийшли з програми, 138 сімей
(66%) досягли самодостатності. Жодна дитина
не потрапила в інтернат.

Головні здобутки:
Швидка реакція на COVID-19, переформатування
роботи

в

онлайн-форматі,

запуск

психолого-

педагогічної підтримки для широкої аудиторії.
Розроблено та впроваджено надзвичайні заходи
щодо

захисту

сімей,

які

знаходяться

під

супроводом програми, під час пандемії COVID-19
та карантину. Збільшена матеріальна підтримка,
включаючи продуктові набори. Сім'ї забезпечувались
гігієнічними наборами, ноутбуками та ліками відповідно
до індивідуальних потреб.
Значне збільшення кількості реінтеграцій дітей до
родин - 25 сімей (54 дитини).
Затвердження Концепції та отримання фінансування
для притулку для жінок із дітьми у Сєвєродонецьку.

АДВОКАЦІЯ
Просування резолюції Генеральної Асамблеї
ООН про права дитини 2019 року з акцентом на
дітей,

які

залишились

без

батьківського

піклування.
Участь в адвокації захисту прав 42 000 дітей,
повернутих

додому

з

інтернатів,

дитячих

будинків, центрів соціальної та психологічної
реабілітації через пандемію COVID-19.
Участь

у

реалізації

Стратегії

DI

(деінституціоналізації) на національному рівні, у
Київській та Луганській областях, а також участь
експертів на національному рівні.
Розвиток співпраці з органами державної влади
Луганської області у напрямку запровадження
державно-приватного партнерства.

Головні здобутки:
Впровадження механізму соціального замовлення у
громадах - підписано перший контракт із Чмирівською
громадою в Луганській області на придбання
соціальних послуг індивідуального та групового
консультування на суму 30 тис. грн.
Забезпечення участі молоді з програм організації в
Україні у міжнародних заходах за сприяння SOS
Children’s Villages International - залучення Євгенії
Єршової із Луганської програми до підготовки Day of
General Discussion в 2021.

ПРОЄКТИ НАДЗВИЧАЙНОГО
РЕАГУВАННЯ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

138 сімей, де виховується 271 дитина, під
супроводом у Станиці Луганській.
762 дітей та 859 батьків охоплено всебічною
підтримкою психологічної служби.
4549 індивідуальних консультацій та вебінарів
проведено психологічною службою.
забезпечено продовження фінансування проєкту
надзвичайного

реагування

заявці Humanitarian appeal.

завдяки

успішній

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ
1) Підтримка вразливих родин із дітьми у Броварському
районі Київської області (за підтримки Міжнародного фонду
“Відродження”) - охоплено 30 вразливих родин, у т.ч. ті,
до яких із початком карантинних заходів були повернуті
діти з інтернатних закладів.
2) Психосоціальна та освітня підтримка вразливих дітей та
сімей онлайн у період карантину та кризи, спричиненої
пандемією COVID-19 (в межах Програми ООН із відновлення
та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії,
Швейцарії та Швеції) - охоплено 774 дитини та дорослих
із малозабезпечених та багатодітних родин і родин, де
виховуються діти-сироти у Сєвєродонецьку та Станиці
Луганській, 868 опосередкованих бенефіціарів.
3) Завершення 3-річного проєкту «Євросоюз для молоді:
можливості працевлаштування та стабільність» у Вірменії,
Білорусі та Україні - 50 бенефіціарів знайшли гідну
роботу. Це дозволило збільшити загальну кількість
працевлаштованих учасників проєкту до 163 (140 жінок,
86%).

ПЛАНИ НА 2021
спільно з низкою громад у Луганській та Київській областях
пілотуватимемо

процес

соціального

замовлення,

щоб

наблизити соціальні послуги до споживачів;
активно співпрацюватимемо з органами державної влади і в
першу

чергу

підготовкою

із

департаментом

до

трансформації

охорони
будинку

здоров’я
дитини

над
в

Сєвєродонецьку в напрямку сімейно-орієнтованої мережі
послуг;
відкриємо притулок у Сєвєродонецьку для жінок із дітьми, що
потрапили у складні життєві обставини;
продовжимо

адвокаційну

діяльність,

спрямовану

на

DI

реформу. Наша організація - це готовий зразок комплексних
послуг для локального - громади та національного рівней;
продовжимо надавати послуги дітям у вразливих сім’ях та у
сімейних формах виховання, щоб кожна дитина зростала в
турботливій родині.

ТУРБОТЛИВА РОДИНА
ДЛЯ КОЖНОЇ ДИТИНИ

