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В результаті анексії Криму та з початком збройного конфлікту на сході 
України у 2014 році близько 250 тисяч дітей були змушені покинути 
разом із батьками свої домівки, тобто стати дітьми з числа внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО). Вони опинились у нових для себе регіонах 
країни, місцях, громадах, школах і домівках, а отже, їм необхідно було 
пройти адаптацію та інтеграцію. 
На шляху до цього діти та сім’ї переселенців зіткнулися з цілою низкою 
проблем та труднощів, здолати які їм допомагає держава й 
суспільство, зокрема провайдери соціальних послуг 
для дітей та їхніх сімей. На початку процесу 
учасники проекту не мали попереднього 
досвіду, а отже, потребували нових знань, 
умінь, методик та практик роботи. 

Заняття з особистісного розвитку. 
Малий проект «Успішні та дружні». 
Міжнародний благодійний фонд 
гарних справ.

Учасники малого проекту  
«Ми зможемо» презентують результати 
командної роботи у квесті «Знай свої права», 
курорт Затока, Одеська область.  
Благодійна організація «Сім’я», м. Одеса.
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Учасники малого проекту «Ми 
єдині». Громадська організація 
«Ренесанс Одеси».  



Нова Оселя   3

Завданням проекту «Нова оселя» стало зміцнення потенціалу 
провайдерів соціальних послуг та допомога дітям із числа ВПО у Києві 
та Одеській області, куди перемістилась значна кількість сімей ВПО з 
дітьми, в їхній соціально-психологічній адаптації та інтеграції у нових 
громадах. Проект виконувала Міжнародна громадська організація 
«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» протягом 2016-
2017 років за фінансової підтримки Європейського Союзу та у 
партнерстві з фундацією «Міжнародні ініціативи з розвитку дітей» 
(Нідерланди) і Національною організацією скаутів України (НОСУ). 

Кінетична пісочниця 
в кабінеті психолога.  
Малий проект «Крок до 
майбутнього». Благодійний 
фонд розвитку 
Національної бібліотеки 
України для дітей.  

Вчимося, граючи. Малий 
проект «Крок до майбутнього». 
Благодійний фонд розвитку 
Національної бібліотеки 
України для дітей.  

Разом – до перемоги! 
Легкоатлетичні зма- 
гання школярів у  
м. Чорноморськ 
Одеської області. Малий 
проект Kids Athletics 
Games. Благодійна 
організація «Спорт 
заради миру».
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Ґрунтуючись на результатах проведеного експрес-дослідження 
проект розробив низку короткотермінових навчальних програм для 
провайдерів соціальних послуг і провів навчання понад 320 фахівців. 
Для цього були використані різноманітні форми освіти: семінари, 
вебінари, тренінги, групові та індивідуальні консультації, навчальні 
візити та практики тощо.   
Допомога дітям та їхнім сім’ям не була б ефективною без належної 
взаємодії та кооперації місцевої влади та організацій громадянського 
суспільства, які опікувались проблемами дітей та сімей переселенців. 
Тому за сприяння проекту робочі групи, до складу яких увійшли 
представники місцевих органів влади, мешканці громад, представники 
ВПО, провайдери послуг, в тому числі з громадських організацій, разом 
розробили місцеві Плани дій щодо інтеграції дітей та сімей ВПО у нові 
для них громади.  

Тренінг для провайдерів послуг для 
дітей ВПО та дітей у складних життєвих 
обставинах ведуть Матайс Еувема та Рудгер 
ван Оуденховен, фундація “Міжнародні 
ініціативи з розвитку дітей”, Нідерланди. Як розказати іншим про 

ваших дітей? Тренінг для 
провайдерів послуг веде 
журналістка «5 каналу» 
Дарія Феденко. 

Наймолодші переможниці 
конкурсу малюнків. 
Малий проект «Ми єдині». 
Громадська організація 
«Ренесанс Одеси».  
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Настя

Сегодня в школе выходного дня для детей-
переселенцев разговаривала с Настей, 
семиклассницей двенадцати лет, которая 

с родителями почти два года назад переехала в 
Киев из Донецка. В разговоре Настя совершенно 
неспециально, просто в контексте своей истории 
сказала, что сначала она училась в одной школе в 
Киеве, но потом перешла в другую. 
- Почему?, - спросила я. 
- Просто ребята в этой школе попались злые, - 
буднично пояснила Настя
- Это как?
- Ну, потому, что я из Донецка...
Я удивленно вскинула брови в непонимании.
- Смеялись и дразнили, когда я говорила подъезд, 
а не парадное. Ну, знаете, у нас в Донецке говорят 
подъезд, а здесь – парадное. Удивлялись и 
спрашивали, что это такое, когда я говорила, 
что у меня с собой «тормозок». Знаете, просто 
это от шахтеров, у нас ведь там шахты, - вдруг, 
воодушевляясь, начала объяснять мне Настя. 

- А как в новой школе?
- Хорошо. Там ребята веселее и дружнее. Я не стала 
говорить им, что я из Донецка, но они, правда, все 
равно узнали.
- Откуда?
- Мы поехали с классом в музей Второй мировой 
войны, а там во время экскурсии вдруг очень 
громко раздались звуки летящих со свистом 
и рвущихся снарядов, бомб. Это было так 
неожиданно, что я испугалась и присела, накрыв 
голову руками. Ребята удивились, подбежали ко 
мне, стали спрашивать, что случилось. Вот мне и 
пришлось сказать, что у нас прямо из дома, где мы 
жили, стреляли. Я ведь из Донецка...    
Рассказ Насти долго не шел у меня из 
головы. Я задумалась о другой худенькой 
светловолосой семикласснице-переселенке, 
которая  каждую субботу самостоятельно 
приезжает из Ирпеня, пригорода Киева,  
где теперь живет ее семья, в эту школу в 
историческом центре столицы, жадно впитывая  

все то новое, что открывается ей здесь, о 
восьмилетнем Максиме, который приезжает сюда 
с братом старшеклассником на уроки английского 
и учится наравне со всеми, потому что, как он 
утверждает, ему это интересно, о других ребятах-
переселенцах, которых я увидела или с которыми 
познакомилась в этой школе, и которые жадно 
тянутся к знаниям, к новому, продолжая учится 
и в выходные дни. А мы просто помогаем, как 
и многие другие, чтобы эта школа встречала их 
каждую субботу.* 

Олена Січкар, МГО «Соціальні ініціативи  
з охорони праці та здоров`я» 

Уроки англійської. 
Малий проект «Під 
дахом». Благодійний 
фонд «Свої».

*історія публікується мовою оригіналу
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Рівний – рівному. Заняття  у Teen-
Club веде учасниця малого проекту  
«Адаптація та інтеграція підлітків 
ВПО в рамках діяльності підліткового 
клубу». Громадська організація 
«Елеос-Україна».

Захоплюючі естафети 
у дворі центру 
«Фенікс». Малий 
проект Одеського 
обласного осередку 
Ліги соціальних 
працівників, м. 
Подільськ, Одеська 
область. 

Практично реалізовувати Плани дій взялись 13 місцевих громадських 
організацій-провайдерів соціальних послуг для дітей та сімей ВПО, які 
були відібрані для цього на відкритому конкурсі проектів з майже 50 
номінантів. 
Основними принципами підтриманих малих проектів стали: 
толерантність та дотримання прав дітей, спільна активна діяльність 
дітей із числа ВПО та їхніх батьків з місцевими родинами, їхня участь у 
житті спільноти та дружнє середовище для розвитку всіх дітей громади. 
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До нас в клуб «Гарних справ» ходить 
дівчинка, Наташа, яка нещодавно переїхала 
в Київ. Вона захоплюється співами, але після 

переїзду не змогла продовжити навчання в одній 
з музичних шкіл Києва через брак коштів в родині. 
Єдиним виходом залишались самостійні заняття 
співом та музикою, які, звісно, потребували високої 
самоорганізації та цілеспрямованості, чого Наташі 
нерідко бракувало, і вона, практично, кинула 
цю справу. На заняттях в клубі за методикою  
«МОЛОДЕЦЬ» Наташа навчилась ставити та 
досягати цілі, тому вирішила не пропускати 
жодного дня, самостійно займаючись вокалом 
не менше 20 хвилин на день. Невдовзі під час 
виступу на одному із заходів для переселенців 
на неї звернули увагу фахівці. Вони прослухали 
Наташу і були вражені її співом і тим, як вона 
самостійно й наполегливо займається вдома,  
тому забезпечили їй індивідуальну підготовку 
до вступу з нового навчального року в музичну 
школу на бюджетне навчання одразу до 6 класу! 
На сьогодні Наталія багато виступає і говорить  
про те, що це все методика «МОЛОДЕЦЬ» їй 

допомогла, адже якби не заняття в нашому клубі, 
то цього всього не було б в її житті.

Наталія Колісник, керівник малого проекту 
«Успішні та дружні».  

Міжнародний благодійний фонд гарних справ.  

Наташа Співає Наташа.  
Малий проект  
«Успішні та дружні». 



Крокуємо містичним та 
таємничим Андріївським 
узвозом. Учасники «Школи 
гідів» малого проекту  
«Адаптація та інтеграція 
підлітків ВПО в рамках 
діяльності підліткового 
клубу». Громадська 
організація «Елеос-
Україна».

Юні журналісти малого проекту  
«Kids Hub – простір інтеграції та 
розвитку». Громадська організація 
«Кримська діаспора».
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Заняття бізнес-школи малого проекту 
«KidsHub – простір інтеграції та 
розвитку». Громадська організація 
«Кримська діаспора».

Діти з числа ВПО разом із  
місцевими дітьми вивчали історію 
нових для себе місць та вчились бути 
гідами для туристів, опановували 
професію журналіста, оператора 
та кіномитця. Вони розповідали 
про своє життя та життя громади у 
власних виданнях та відео, 



Вчимося традиційних ремесел. Учасники 
малого проекту «KidsHub – простір 
інтеграції та розвитку». Громадська 
організація «Кримська діаспора».
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готувались на курсах до 
складання ЗНО, вивчали основи 
економіки, підприємництва та 
традиційних українських ремесел,  
ходили у походи мальовничими 
місцями України та жили  
у наметових таборах.

Іпотерапія у таборі «Лісова застава». 
Малий проект «Від порозуміння – до 
добросусідства». Всеукраїнський 
благодійний фонд «За право на життя».

Літній табір «Витоки» 
Національної 
організації скаутів 
України для учасників 
проекту.

З улюбленим поваром літнього 
табору «Витоки». Національна 
організація скаутів України.
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Андрій

Мене звати Андрій і я вирішив написати про 
Масляну.
Чому пишу про Масляну? Бо мій молодший брат 

був на святі, де з ним, його однокласниками та іншими 
дітьми гралися, розповідаючи про народні українські 
обряди, вірування нашого народу в давнину, про віру 
людей у хороше, яке обов’язково буде. Вони грали, їли 
млинці (наша мама, як і багато інших матусь, смажила 
їх для цього свята цілий вечір) і вчилися розуміти своє, 
українське. 
Учасників свята попросили розказати своїм друзям 
про те, чого вони дізналися про Масляну та інші свята 
і звичаї та виставити фотки у Фейсбуці. За кращі фото 
переможцю обіцяли подарувати власне дерево, яке 
можна буде посадити восени!!! Ми дуже хочемо своє 
дерево! Але у мого брата нема сторінок у соцмережах, 

він ще малий, бесіду проводити не може, бо соромиться...
І тоді бесіду провів я! І тема – не Масляна. Ми з друзями 
говорили про Україну і про українське. Про те, що 
відбувається в країні, про те, де нам жити завтра – 
тут чи їхати закордон, про проблеми українського 
телебачення, про кіно, книжки, машини, про те, що 
навіть маючи гарну освіту, ти потім не завжди зможеш 
знайти хорошу роботу... А ще говорили про віру людей  
у хороше: про те, що закінчиться війна, не буде  
в новинах даних про загиблих і поранених; що  
в Україні талановиті і красиві люди, що молодь зараз 
зовсім інша, аніж була раніше, і ми зможемо змінити все 
на краще, що скоро літо і канікули...
А ми з родиною точно будемо жити тут, в Україні, бо нам 
треба буде доглядати наше дерево. Ми хочемо липу...

Андрій, 16 років

Висадка дерев у 
шкільному дворі. Малий 
проект «Сприяння 
інтеграції родин, дітей 
і підлітків із числа 
ВПО». Інформаційно-
тренінговий центр 
громадських ініціатив. 
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Учасники форум-театру 
із табору «Лісова 
застава». Малий проект 
«Від порозуміння – 
до добросусідства». 
Всеукраїнський 
благодійний фонд  
«За право на життя».

Репетиція лялькової 
вистави. Малий проект 
«Крок до майбутнього». 
Благодійний фонд розвитку 
Національної бібліотеки 
України для дітей.  

Рости, наше деревце! 
Малий проект 
«Сприяння інтеграції 
родин, дітей і 
підлітків із числа 
ВПО». Інформаційно-
тренінговий центр 
громадських ініціатив. 

Учасники проекту саджали дерева 
для шкільного парку, готували 
вистави театрального гуртка та 
лялькового театру, аналізували 
й розв’язували свої конфлікти та 
психологічні проблеми методом 
форум-театру, 



Меня зовут Максим. Мне 16 лет. Я переехал 
из Луганска в Киев в конце весны 2014 
года, почти сразу после начала АТО. Первое 

время было довольно сложно привыкнуть к новому 
городу, новым людям, принять другой менталитет. 

И, хоть в новой школе и городе меня приняли 
хорошо и я быстро обзавёлся друзьями, 

всё равно оставалось какое-то чувство… 
неполноценности, незавершённости. Было 
ощущение, что я трачу время на что-то не то, 
и, хоть занимался я разными вещами, и мне 
это нравилось, но ощущение это никуда не 
пропадало. 

Но вот перед Новым Годом завуч моей 
школы предложила мне прийти и 

попробовать поучаствовать в проекте «Eli-
osKids». Раньше мы со школой участвовали в 

каких-то акциях организации, но этот проект 
был целенаправленно создан для детей. Мы 

с другими учениками пришли и послушали про 
него. Нам сказали, что организация хочет открыть 
свободное пространство по типу антикафе, 
где дети могли бы заниматься, чем хотят, и 
самореализоваться. Мне эта идея понравилась, и 
я стал принимать активное участие. Мы решили 
назвать это антикафе «Teen Club».

Когда клуб открылся, я собрал своих друзей и 
привёл их туда. Так мы стали одними из первых 
его участников. И до сих пор мы ходим в клуб 
регулярно. Нам всегда есть чем заняться. Клуб стал 
неотъемлемой частью нашей жизни. Когда мы не 
знаем, куда пойти, одним из первых предложений 
всегда бывает фраза:  «Пойдём в клуб?». Когда кто-то 
из нас уезжает, мы на прощание идём туда, и когда 
возвращается, первым делом мы посещаем всей 
компанией «TeenClub». 

Благодаря этому месту мы постоянно знакомимся 
с новыми людьми, у нас появляются новые друзья. 
Когда мы приходим на любые активности и курсы, 
коих в клубе огромное количество, мы постоянно 
узнаем что-то новое, а волонтёры, которые эти 
активности ведут, воспринимаются не как учителя 
в школе, а как друзья, с которыми можно свободно 
общаться и узнавать что-то новое.

В общем, это отличное место, где можно отдохнуть 
от хлопот и отвлечься от проблем, где каждый 
может заняться своим любимым делом. «Teen-
Club» здорово изменил мою жизнь и я ему за это 
благодарен.*

Максим, 16 лет

Максим

«На Узвозі на підлозі» – відкриття TeenClub. 
Малий проект «Адаптація та інтеграція 
підлітків ВПО в рамках діяльності 
підліткового клубу». Громадська організація 
«Елеос-Україна».
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*історія публікується мовою оригіналу



Натхнення. Малий 
проект «Адаптація та 
інтеграція підлітків 
ВПО в рамках 
діяльності підліткового 
клубу». Громадська 
організація «Елеос-
Україна».
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вчились живопису, лідерству, 
спілкуванню та особистісному 
розвитку, 

Заняття з живопису просто 
неба. Малий проект 
«Адаптація та інтеграція 
підлітків ВПО в рамках 
діяльності підліткового 
клубу». Громадська 
організація «Елеос-
Україна».

Конкурс малюнків, 
Одеська область. Малий 
проект «Ми єдині». 
Громадська організація 
«Ренесанс Одеси».  

*історія публікується мовою оригіналу



У мешканців притулку для тварин 
також є свої улюбленці. Малий проект 
«Від порозуміння – до добросусідства». 
Всеукраїнський благодійний фонд  
«За право на життя».

Ніхто не має бути 
самотнім! Малий  
проект «Від 
порозуміння – до 
добросусідства». 
Всеукраїнський 
благодійний фонд  
«За право на життя».
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разом турбувались про тварин у 
притулку, готували сухі борщі для 
українських воїнів та солодощі 
для самотніх літніх людей.

Учасники табору «Лісова застава» 
годують тварин у притулку. Малий 
проект «Від порозуміння – до 
добросусідства». Всеукраїнський 
благодійний фонд «За право на життя».
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Мене звуть Катя, я народилась в 
невеличкому місті Ясинувата, що в 
Донецькій області. З дитинства 

я, творча дівчинка, займалась вокалом, танцями, 
акторською майстерністю, завжди любила  
активно проводити вільний час та пізнавати 
щось нове. На жаль, у моєму місті 
почались воєнні дії, так що мені з батьками 
довелось переїхати до Києва, про що я  
ні секунди не жалію, адже саме тут я  
знайшла чудовий клуб для підлітків  

«TeenClub», а згодом – і нових друзів! 
Спочатку було незвично та хвилююче,  
бо я не звикла до такої доброти та теплої 
атмосфери серед незнайомих людей, 
але вже через 2 тижні я провела майстер 
клас з акторської майстерності і стала 
допомагати волонтерам! «TeenClub» - це 
справжня сім’я, де кожен може знайти 
друзів, знайти себе та відчути той затишок, 
про який мріє!

Катерина, 17 років. 

Катя



Діти змагались командами 
однокласників на міжшкільних 
легкоатлетичних естафетах, 
вивчали англійську мову та основи 
здорового способу життя.

Командні естафети легкоатлетичних 
змагань школярів у м. Чорноморськ 
Одеської області. Малий проект Kids 
Athletics Games. Благодійна організація 
«Спорт заради миру».Швидше, вище, 

сильніше! Легкоатлетичні 
змагання школярів у м. 
Чорноморськ Одеської 
області. Малий проект 
Kids Athletics Games. 
Благодійна організація 
«Спорт заради миру».

Ура, перемога! Легкоатлетичні 
змагання школярів у м. Чорноморськ 
Одеської області. Малий проект Kids 
Athletics Games. Благодійна організація 
«Спорт заради миру». 
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Меня зовут Маша. Я учусь в 7 классе в 
школе г. Киева и живу теперь в Киеве, но 
вообще наша семья из Луганска, откуда 

мы уехали, когда началась война. Много моих 
друзей и родных еще живут там, а многие 

уехали, и я не знаю, где они сейчас...

Мама иногда меня спрашивает, хочу 
ли я назад в Луганск, а я не знаю... Если 
навсегда, то хочу, а если придется 
опять уезжать и терять друзей и там 
и в Киеве, то я так больше не хочу - 
новых друзей найти очень сложно, а 
старых терять тяжело.

В Киеве друзей мне помог найти 

проект. Там все очень интересно и для меня, 
и для моих родителей! Мы с друзьями – дети, 
которые в Киеве живут всегда и такие как 
я, которые приехали с Востока Украины, 
участвуем в разных конкурсах, играх и при этом 
узнаем новое о стране - Украине, о семье - как 
помогать друг другу, о друзьях - как дружить 
и не ссориться, о себе - как быть здоровым и 
счастливым. А наши родители тоже участвуют 
во встречах для взрослых, знакомятся и решают 
свои вопросы и проблемы. 

Вот так мы живем и дружим в Киеве.*

 Маша, 13 років 

Маша

*історія публікується мовою оригіналу



З друзями завжди 
цікаво! Малий проект 
«Комьюніті центр 
для дітей та молоді». 
Молодіжна організація 
«Відрада».

«Вдома поза домом» – девіз «НЕСТ-центрів». Учасниці 
малого проекту  «Адаптація та інтеграція підлітків ВПО 
в рамках діяльності підліткового клубу». Громадська 
організація «Елеос-Україна».

У центрі «Фенікс» завжди 
є, чим зайнятись. Малий 
проект Одеського 
обласного осередку Ліги 
соціальних працівників, 
м. Подільськ, Одеська 
область. 
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Діти проекту мали можливість просто спілкуватись після школи, 
робити домашні завдання, відпочивати, мріяти та ділитись своїми 
проблемами. Крім того, діти отримували допомогу фахівців центрів, 
які використовували голландську методику «НЕСТ-центрів», та мали 
підтримку в рамках проекту. Активними учасниками багатьох цих 
справ стали й батьки дітей, які знайомились, спілкувались і часто 
допомагали один одному. 
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На заняттях. Малий 
проект «Крок до 
майбутнього». 
Благодійний фонд 
розвитку Національної 
бібліотеки України для 
дітей.  

Олег і  
Марійка

Перша зустріч. Олег – хлопчик 4-х з половиною 
років схрестивши руки на грудях дивиться 
на мене недовірливо з-під лоба та тулиться 

до мами. У групі дітей він єдиний не розмовляє 
взагалі та не виконує ніякі запропоновані вправи, 
але дуже уважно за всім слідкує. Заняття триває 
40 хвилин – Олег тільки іноді мугикає і показує 
пальцем коли йому щось подобається. Вже потім 
схвильована мама розповіла, що вони з селища 
з-під Донецька, поки виїжджали з родиною 
побували, зі слів мами, «у страшному сні, постріли 
та страшні люди». Подробиць розповідати не 
хотіла, але сказала, що Олег прекрасно говорив і 
дуже багато, як і всі дітки, які тільки-но починають 
розмовляти. Але після переїзду перестав, наче і не 
вмів. Замість слів мугикання та тицяння пальцями.

Три місяці відвідування заходів у бібліотеці. 

Разом з бібліотекарями та психологом підібірали 
казки для читання вдома.  Хлопчик відвідував 
вистави, інші наші заходи разом з батьками. У 
психолога бібліотеки відвідував курс занять 
«Казкотерапія» на основі українських народних 
казок, заняття з пісочної терапії, лялькотерапії та 
інші. Найбільший захват був від піску – звичайного 
та кінетичного, який давав можливість створювати 
щось нове. З часом Олег почав говорити окремі 
слова, посміхатися та робити вправи разом з 
однолітками. 

До групи дітей майже в кінці курсу приєдналась 
дівчинка Марійка (5 років). Марія говорила не 
зупиняючись про все на світі, ще й не просто так, 
а з обмірковуванням та логічними доведеннями. 
Мама дівчинки хвилювалася, що у Марійки 
складний характер та на все своя думка, яку змінити 

не можливо, і переконати в чомусь дівчинку 
дуже складно, тому й складно спілкуватися їй з 
однолітками. 

Через декілька тижнів Маша та Олег відвідували 
всі заняття разом. Справжня радість! Коли 
зустрічаються - очі сяють. Наче дві протилежності, 
які доповнюють одна одну. Олег почав більше 
говорити, хотів усім поділитися з Марійкою, 
завжди з бажанням виконував всі справи разом з 
нею. Літом вони відвідували читання просто неба 
у літньому дворику бібліотеки та заходи нашого 
проекту «Крок до майбутнього». Олег став помітно 
розкутішим, «говірким» та веселим, а Марійка 
знайшла того, хто її слухає… 

Олена Лесечко, психолог Національної 
бібліотеки України для дітей, малий проект 

«Крок до майбутнього»



Учасники малого проекту «Ми зможемо» 
готують командне завдання у квесті «Знай 
свої права», курорт Затока, Одеська область. 
Благодійна організація «Сім’я», м. Одеса.

Вивчати права – це 
дійсно цікаво. Малий 
проект «Сприяння 
інтеграції родин, дітей 
і підлітків з числа 
ВПО». Інформаційно-
тренінговий центр 
громадських ініціатив.
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Згуртованості дітей та батьків 
громад також сприяло відповідне 
інформування, зокрема захоплю- 
ючий квест #childrightschallenge, 
учасники якого мали змогу не 
лише дізнатись про свої права, але 
й випробувати, як вони працюють.



Усього у проекті протягом 2016-2017 років взяли участь 7717 
дітей. З них 3598 дітей були з числа внутрішньо переміщених осіб.  
В літніх та зимових скаутських таборах відпочили 584 дітини з числа 
ВПО, а заходами та підтримкою проекту було охоплено 1025 сімей 
переселенців. 

3598

ВПО ВПО

7717

36834034

584
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1025



Виконавець проекту «Нова оселя» - Міжнародна 
громадська організація «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров’я»: www.lhsi.org.ua

Партнери проекту «Нова оселя»:

• Всеукраїнська  молодіжна громадська 
організація «Національна Організація Скаутів 
України»: www.ukrscout.org

• Міжнародна фундація «Міжнародна 
ініціатива з розвитку дітей» (Нідерланди): 
www.icdi.nl

Грантери проекту «Нова оселя», які реалізовували 
малі проекти у громадах:

•  Громадська організація «Кримська 
діаспора», м. Київ. 
Малий проект «KidsHub - простір інтеграції 

та розвитку дітей та батьків переселенців  
у Києві»: сприяння розвитку та інтеграції дітей  
і батьків переселенців у місцевій громаді  
Києва шляхом залучення їх до активної участі 
у заходах з реалізації інноваційних проектів 
додаткової освіти та профорієнтації дітей. 

• Громадська організація «Інформаційно-
тренінговий центр громадських ініціатив»,  
м. Київ.
Малий проект «Сприяння інтеграції родин,  
дітей і підлітків з числа ВПО у громаду»:  
сприяння соціальній інтеграції родин ВПО,  
дітей і підлітків у новій для них громаді 
Дарницького району м. Києва, подолання  
бар’єрів, налагодження соціальної взаємодії  
та комунікацій між приймаючою громадою та  
ВПО через активну спільну участь у соціально 
значущій діяльності громади.

•  Благодійна організація «СІМ`Я», м. Одеса. 
Малий проект «Ми зможемо»: впровадження 
моделі соціальної інтеграції дітей та підлітків, 
включаючи ВПО, в період переходу їх до 
самостійного життя за програмою «Як стати 
успішним» на прикладі роботи міського 
молодіжного клубу.

• Благодійна організація «Благодійний фонд 
«СВОЇ», м. Київ

Малий проект «Під дахом»: створення клубу 
позашкільної освіти та розвитку для дітей 
ВПО та їхніх однолітків з місцевих громад. 

• Громадська організація «Кримська 
правозахисна ініціатива», м. Київ
Малий проект «Центр творчої молоді  
«Sharks pen.ua»: поширення обізнаності 
щодо реалізації та захисту прав дітей шляхом  
створення актуального дитячо- молодіжного 
видання силами самих дітей м.Києва та  
Одеської області, включаючи дітей з числа ВПО.  

• Благодійна організація «Всеукраїнський 
благодійний фонд «За право на життя», м. Київ
Малий проект «Від порозуміння до 
добросусідства»: сприяння налагодженню 
порозуміння, взаємодопомоги, взаємопідтримки 
між дітьми, які вимушено переїхали  
з зони проведення АТО в м.Київ та Одеську  
область, і дітьми місцевих громад на базі дитячого 
табору «Лісова Застава».

• Благодійна організація «Міжнародний 
благодійний фонд гарних справ», м. Київ
Малий проект «Успішні та дружні»:  
сприяння інтеграції  та розвитку молоді ВПО  
у нових громадах шляхом залучення їх до  
ктивної участі в заходах на базі 
молодіжного клубу разом з місцевими 
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Виконавець, партнери та   грантери «Нової оселі»

 Команда Міжнародної громадської 
організації «Соціальні ініціативи з 
охорони праці та здоров'я» готується до 
виїзду до табору «Витоки» з програмою 
квесту#ChildRightsChallenge



однолітками, проведення комплексних тренінгів  
з розвитку особистості.

•   Благодійна організація «Спорт заради миру», 
Київ-Одеська область
Малий проект «Проведення спортивно-
розважальних міжшкільних змагань серед 
школярів міст Южне, Чорноморськ та Білгород-
Дністровськ Одеської області в рамках ІІ етапу 
всеукраїнських змагань Kids Athletics Games»: 
сприяння інтеграції та розвитку дітей із числа ВПО 

шляхом залучення їх до активних занять 
фізичною культурою і спортом, здорового 
способу життя разом з місцевими 
однолітками.

• Громадська організація «Молодіжна 
організація «Відрада», м. Київ
Малий проект «Ком’юніті центр для дітей  
та молоді»: створення дружнього до дітей 
простору для інтеграції та всебічного  
розвитку дітей та молоді з числа ВПО, а також  
їх місцевих однолітків у Солом’янському  
районі міста Києва.

•  Громадська організація «Одеський обласний 
осередок ліги соціальних працівників України», 
м. Подільськ Одеської області
Малий проект «Створення центру «Фенікс»  
в м. Подільськ Одеської області»:  створення 
центру, дружнього до дітей та їх сімей,  
для належного функціонування та розвитку  
сімей з дітьми, як учасників АТО, так і ВПО, 
забезпечення належного розвитку та захисту  
прав дітей усієї громади.

• Громадська організація «ЕЛЕОС-УКРАЇНА»,  
м. Київ
Малий проект «Адаптація та інтеграція підлітків 
з числа ВПО в рамках діяльності підліткового 
клубу «TeenerZone»: забезпечення інтеграції 

та соціальної адаптації підлітків ВПО в рамках 
діяльності підліткового клубу із застосуванням 
різноманітних стратегій та практик активної  
участі  молоді у вирішенні власних проблем.  

• Громадська організація «Асоціація  
«Ренесанс Одеси», м. Одеса, Одеська область
Малий проект «Ми єдині»: забезпечення 
психосоціальної підтримкиї та розвитку дітей 
ВПО, включаючи дітей з особливими потребами,  
у місцевих громадах, знайомство з  
етнокультурним розмаїттям місцевих громад, 
залучення дітей та їх батьків до творчості  
та активної діяльності у громадах.

• Благодійна організація «Благодійний фонд 
розвитку Національної бібліотеки України для 
дітей», м. Київ
Малий проект «Крок до майбутнього»: створення  
центру творчого розвитку та психологічної 
реабілітації дітей з числа ВПО на основі 
індивідуальної та групової роботи з дітьми, 
забезпечення умов для їх творчості, проведення 
індивідуальних консультацій психолога,  
активне залучення до роботи центру дітей  
з місць компактного проживання ВПО.
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Виконавець, партнери та   грантери «Нової оселі»

У таборі «Витоки» 



Проект «НОВА ОСЕЛЯ: інтеграція та психосоціальна підтрмка дітей з числа 
внутрішньо переміщених осіб у місті Києві та Одеській області» впроваджувався 
Міжнародною громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці 
та здоров'я» за фінансової підтримки Європейського Союзу у партнерстві з 
Всеукраїнською молодіжною громадською організацією  «Національна організація 
скаутів України» та фундацією «Міжнародні ініціативи з розвитку дітей» (Нідерланди).

Ця публікація видана за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст 
публікації є виключною відповідальністю МГО «Соціальні ініціативи з охорони 
праці та здоров'я» та за жодних обставин не може сприйматися як такий,  
що відображає погляди Європейського Союзу. В публікації використані 
фото, зроблені під час реалізації проекту «Нова оселя». Передрук змісту 
публікації повністю або її частини можливий лише з дозволу та за умови 
посилання на МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров'я».
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