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Новини проекту “Нова Оселя: інтеграція та    
психосоціальна підтримка внутрішньо перемі-
щених дітей у місті Києві та Одеській області” 



8-9 квітня у Києві відбулася наймасштабніша подія у сфері         
дитячого відпочинку та оздоровлення –  KidsCampFest 

Серед учасників виставки були й пред-
ставники літнього наметового табору 
«Витоки», який вже традиційно відбува-
ється у Черкаській області, поблизу села 
Виграїв. Табір є частиною проекту «Нова 
оселя», який реалізує всеукраїнська мо-
лодіжна громадська організація 
«Національна Організація Скаутів Украї-
ни» спільно з МГО «Соціальні ініціативи 
з охорони здоров'я  та праці », за фінан-
сової підтримки Європейської комісії в 
Україні.  

Читати більше  
 http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/

novyny/174-kidscampfest 

Ще один простір для молоді  відкрили в столиці, у рамках        

проекту «Нова оселя» 

13 квітня на Андріївському узвозі в 
Києві відкрився вільний простір для 
молоді.  Відкриття «Teen Club» відбу-
лося у рамках проекту «Нова оселя», 
який виконується МГО «Соціальні іні-
ціативи з охорони праці та здоров’я» 
за фінансової підтримки Європейсь-
кого Союзу. Teen Club — місце не 
тільки для відпочинку, спілкування та 
ігор, а й можливість неформального, 
цікавого навчання. 
Тут можна познайомитися з азами 
кіномистецтва, хореографії, зустріти-
ся з психологами, підняти рівень анг-
лійської, дізнатися більше про Київ, 
спробувати себе в якості гіда у 
«Школі екскурсоводів», взяти участь  

у коучингу «Відкрий свій бізнес». Крім того, 
при клубі працює театральна студія, де діти 
можуть зустрітися з відомими людьми. 

Читати більше 
http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny?

start=20 
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«Kids Athletics Games» – спорт заради миру! 

13 травня на центральному стадіоні 
«Шкільний» міста Чорноморськ відбу-
лися легкоатлетичні змагання для шко-
лярів початкових класів «Kids Athletics 
Games». Ініціатором проведення вже 
не перший рік є благодійна організація 
«Спорт заради миру». Змагання прово-
дилися для учнів шкіл міст Білгород-
Дністровський, Южне та Чорноморськ 
в рамках проекту «Нова оселя», який 
виконується МГО «Соціальні ініціативи 
з охорони праці та здоров’я» за фінан-
сової підтримки Європейського Союзу.   

Читати більше 
http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/

novyny/185-kidsathleticsgames2017 

Новий тренажерний майданчик для учасників дитячого табору 
«Лісова Застава» 

5 травня представники МГО «Соціальні 
ініціативи з охорони праці та здоров’я» 
відвідали Дитячий табір «Лісова Застава», 
що знаходиться на Київщині. У таборі 
відбулася презентація дитячого трена-
жерного майданчику, все обладнання, що 
тут знаходиться придбали у рамках про-
екту «Нова оселя» за фінансової підтрим-
ки ЄС. Окрім тренажерів, діти, у таборі, 
мають змогу пограти в футбол, волейбол, 
настільний теніс та пройти канатну доріж-
ку. Також діти доглядають за тваринами 
(коні, кролі, шиншили). Завдяки тому, що 
сюди приїздять діти з Київської області та 
діти ВПО з різних регіонів України, мо-
лодь вчиться бути толерантною та друж-
ньою. А працівники табору роблять усе 
для того, щоб діти з числа ВПО не відчува-
ли себе   чужими і самотніми. 

Читати більше 
http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/
novyny/205-vizyt-u-lisovu-zastavu 

http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny/185-kidsathleticsgames2017
http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny/185-kidsathleticsgames2017
http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny/205-vizyt-u-lisovu-zastavu
http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny/205-vizyt-u-lisovu-zastavu


Майстер-клас «У фокусі - діти!» 

2 червня, у рамках форуму «Дитина у 
тривожному середовищі: практики 
розвитку та відновлення», МГО 
«Соціальні інціативи з охорони здоро-
в'я та праці» за фінансової підтримки 
ЄС організували майстер-клас під на-
звою: «У фокусі - діти!» для грантерів 
проекту «Нова оселя» та всіх бажаю-
чих. Учасники майстер-класу дізнали-
ся чому варто привертати увагу не 
тільки до проблемних, а й до позитив-
них історій та як праивльно це зроби-
ти. На прикінці заходу журналіст про-
демонструвала приклади реальних 
історій, які вдалося змінити завдяки 
співпраці зі ЗМІ.  

Читати більше 

http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/
novyny/188-u-focusi-dity 

Відкриття літнього молодіжного табору 

8 червня на базі середньої школи 
№ 309 міста Києва, відбулося відк-
риття літнього молодіжного табо-
ру для учнів 7-10 класів. Табір пра-
цюватиме щодня протягом літніх 
канікул у рамках однієї з ініціатив 
«Інформаційно-тренінгового 
центру громадських ініціатив», 
який було підтримано проектом 
«Нова оселя». У програмі табору – 
цікаві зустрічі, спілкування, тренін-
ги, спортивні змагання, ігри, а та-
кож заходи та активності, які бу-
дуть ініційовані самими учасника-
ми табору.  Читати більше 

http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny/189-
vidkryto-litnyy-tabir 
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Репортаж про святкування Дня Європи у Києві 

За результатами відкритого конкурсу 
«Новою оселею» було підтримано 13 
ініціатив громадських організацій, 
серед яких – проект «Акули пера» ГО 
«Кримська правозахисна ініціатива», 
який проводить заняття у школі жур-
налістики для дітей, у тому числі з 
числа ВПО. Одним із практичних за-
вдань для учасників школи, стала  
підготовка репортажу про святкуван-
ня Дня Європи у Києві, урочисте  від-
криття якого відбулося цього року на 
Софійській площі 14 травня. До Ва-
шої уваги – репортаж учня школи  
журналістики «Акули пера» Дмитра   
Самовілова. 

Читати більше 

http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny/190-
hlopchyk-pro-dni-evropy-u-kijevi 

«Таємниці пейзажної алеї» відкривали для себе відвідувачі 
Національної бібліотеки України для дітей 

9 червня у рамках проекту «Нова оселя», 
який реалізується МГО «Соціальні інціати-
ви з охорони здоров’я та праці» за фінан-
сової підтримки Євросоюзу, відбувся квест 
«Таємниці пейзажної алеї». Захід було ор-
ганізовано одним з грантерів проекту - 
Національною бібліотекою України для 
дітей. 
У головній книгозбірні України для дітей 
пройшов цілий ряд заходів на детективну 
тематику. Квест відбувався у рамках 
«детективного тижня». 
Вісімнадцятеро учасників, серед яких були 
й діти ВПО, взяли участь у заході, що три-
вав півтори години. Всіх розподілили на 
дві групи, перша – діти від 5 до 8 років, ви-
конувала завдання з пошуку літературних 
героїв. А для старших учасників було за-
пропоновано детективний квест, у якому 
вони із задоволенням брали участь. 

Читати більше 

http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/
novyny/204-taiemnytsi-peizazhnoi-alei 
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Представляємо вашій увазі історії успіху від наших грантерів 

Росте коло друзів – ростуть наші 
можливості! 
Читати більше 

http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny/182-
istoria-uspihu 

«Потому, что я из Донецка...» 

Читати більше 

http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny/178-
potomu-chto-ya-iz-donetska 

«Ми хочемо липу!»  

Читати більше 

http://lhsi.org.ua/uk/home-uk-ua/novyny/192-
my-khochemo-lypu 
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Це видання здійснено завдяки фінансовій підтримці Європейського Союзу в рамках проекту “Нова оселя: інтеграція 

та психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених дітей у місті Києві та Одеській області” . Думки, висновки чи 

рекомендації належать авторам цього видання і за жодних обставин не відображають офіційну точку зору             

Європейського Союзу. 

Видання підготовлено у рамках проекту «Нова оселя: інтеграція 
та психосоціальна підтримка дітей з числа ВПО у Києві та Одесь-
кій області», що впроваджується Міжнародною громадською 
організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» 
за фінансової підтримки Європейського Союзу. Дайджест ство-
рено для обміну досвідом та кращими практиками між гранте-
рами та стейкхолдерами проекту «Нова оселя: інтеграція та пси-
хосоціальна підтримка дітей з числа ВПО у Києві та Одеській об-
ласті», і розраховано на практиків соціальної сфери, які 
працюють з дітьми, в тому числі ВПО. 
Усі права на публікацію належать МГО «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я». Будь-яке копіювання тексту чи його 
частини можливе лише з дозволу та з посиланням на МГО 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». 

http://lhsi.org.ua/uk/

