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Реальність	  виховання	  дітей	  в	  інтернаті:	  
	  
•  Кожні	  3	  дні	  помирає	  1	  дитина	  
•  Відсутність	  сімейного	  виховання	  
•  Діти	  ізольовані	  від	  суспільства	  
•  Насильство,	  жорстокість	  

Наслідки	  	  
виховання	  дітей	  в	  інтернаті:	  

	  
•  90%	  випускників	  не	  готові	  до	  життя	  

в	  соціумі	  
•  50%	  схильні	  до	  скоєння	  злочинів	  
•  23%	  стають	  безхатченками	  
•  14%	  скоюють	  самогубство	  

Мета:	  створити	  600	  дитячих	  будинків	  сімейного	  
типу	  та/або	  малих	  групових	  будинків	  для	  
забезпечення	  6000	  дітей-‐сиріт	  сім’єю	  житлом	  та	  
сім’єю	  

ПРОБЛЕМА:	  6000	  ДІТЕЙ-‐СИРІТ	  ДОСІ	  ПРОЖИВАЮТЬ	  В	  ІНТЕРНАТНИХ	  
ЗАКЛАДАХ,	  ПОЗБАВЛЕНІ	  ЛЮБОВІ	  ТА	  ТУРБОТИ,	  ЯКІ	  ЇМ	  МОЖЕ	  ДАТИ	  СІМ’Я	  



НАЙКРАЩІ	  РІШЕННЯ	  ДЛЯ	  ДІТЕЙ	  

Усиновлення	  	  
або	  

Прийомна	  сім’я	  

Біологічна	  сім’я	  

ДБСТ	  
або	  

Малі	  групові	  
будинки	  	  

	  



РЕЗУЛЬТАТИ	  

1.  Реалізація	  Національної	  стратегії	  
деінституціалізації	  для	  6000	  дітей-‐сиріт	  в	  
Україні.	  

2.  Стратегія	  деінституціалізації	  
впроваджується	  на	  регіональному	  та	  
місцевому	  рівнях.	  



ЗМІ
400

ПРОІНФОРМОВАНО 
ЛЮДЕЙ
12600

УЧАСНИКИ ТРЕНІНГІВ
2600

ЗАЛУЧЕНИХ ЛЮДЕЙ
3200

НГО
93764

СОЦІАЛЬНІ 
ПРАЦІВНИКИ

15000

ДЕПУТАТИ 
всіх рівнів

159000 ЦЕРКВИ
3200

БІЗНЕС
151000

МЕДИЧНІ 
ПРАЦІВНИКИ

32000

ПРАЦІВНИКИ 
ОСВІТИ
28000

ГРОМАДИ
1800

600	  дитячих	  будинків	  сімейного	  типу	  
забезпечать	  сім’єю	  та	  житлом	  6000	  дітей	  сиріт ПАРТНЕРИ, ЗАДІЯНІ В 

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Діти в інтернатах

КОЖНА	  ДИТИНА-‐СИРОТА	  ЖИВЕ	  В	  СІМ’Ї	  	  
У	  МІСЦЕВІЙ	  ГРОМАДІ	  

ІНТЕРНАТ	  

2019	  



ТЕРМІНОВІ	  ПРІОРИТЕТИ	  	  
ДЛЯ	  ЯКИХ	  ПОТРІБНА	  ДОНОРСЬКА	  ПІДТРИМКА	  

•  Розробка	  стандартів	  рекрутингу,	  підтримки	  та	  
навчання	  

•  Проведення	  навчання	  для	  працівників	  проекту	  	  
та	  прийомних	  сімей	  

•  Створення	  мережу	  координаторів	  для	  підтримки	  	  
реалізації	  проекту	  та	  здійснення	  контролю	  

•  Реалізація	  PR-‐кампанії	  
•  Організація	  збору	  даних	  та	  підготовка	  аналітичних	  
звітів	  

•  Фасилцітація	  розробки	  плану	  дій	  для	  реалізації	  
стратегії	  у	  кожній	  області	  


