
Як фонд «Голоси дітей» розв’язує ключові проблеми дітей війни?  

 

Український благодійний фонд «Голоси дітей» працює на місцях і надає всебічну персоналізовану 

допомогу родинам із дітьми. Це психосоціальна підтримка, забезпечення найнеобхіднішим та 

адвокація прав дітей. 

Все заради повноцінного дитинства 

Благодійний фонд «Голоси дітей» створений у 2015 р. для надання психологічної підтримки дітям, 

які постраждали від російської агресії на Сході України. Від початку повномасштабного вторгнення 

24 лютого 2022 р. фонд розширив свою діяльність. Сьогодні ми надаємо невідкладну гуманітарну, 

психологічну та реабілітаційну допомогу тисячам сімей з дітьми по всій Україні. 

Ще один важливий напрям роботи – партнерство з правозахисними організаціями з різних країн. 

Ми пишаємося тим, що «Голоси дітей» достроково отримали членство у провідній організації зі 

захисту прав дітей Eurochild. Разом ми створимо ще більше корисних програм для дітей, які 

постраждали від російського воєнного вторгнення.  

Жодна дитина не має лишатися наодинці з травмою війни!  

Росія намагається знищити Україну всіма можливими способами. Російські військові вбивають і 

викрадають цивільних людей, знищують домівки та об’єкти інфраструктури, не пропускають 

гуманітарну допомогу на окуповані території. Загалом станом на 6 листопада Національна поліція 

України зареєструвала понад 42 тис. кримінальних проваджень щодо скоєння воєнних злочинів.  

Фонд «Голоси дітей» не може лишатися осторонь цих трагедій і викликів. Ми надаємо всебічну 

психологічну, адресну гуманітарну та інші різновиди допомоги українським родинам з дітьми. 

Основні напрями роботи фонду покликані розв'язувати ключові проблеми дітей війни.  

● Адвокація прав дитини: За останніми даними Державного порталу «Діти війни», 

щонайменше 430 українських дітей загинули й 827 отримали поранення. Ми фіксуємо ці та 

інші злочини росії та публікуємо їх у щомісячних звітах. Також представники фонду 

виступають на міжнародних правозахисних конференціях. Ми докладаємо всіх зусиль, аби 

розповісти світовій спільноті історії дітей війни. У жовтні відбулася українська прем’єра 

стрічки «Будинок зі скалок», яка розповідає історії підопічних фонду з дитячого притулку. 

Також у межах нового відеопроєкту «Хроніки дітей війни» ми розповідаємо історії дітей-

переселенців з різних куточків України.  

● Психосоціальна підтримка: Опрацювання травматичного досвіду з психологами 

допомагає повернути контроль над реакціями. У 6 локаціях фонду у різних регіонах Україні 

діти та їхні батьки отримують психосоціальну підтримку (арттерапія, казкотерапія, кпт-

програма «Діти і війна»). Також працює лінія психологічної допомоги онлайн, діють 

мобільні бригади психологічної допомоги на деокупованих територіях. Всього 

довготривалу психологічну допомогу на місцях отримали понад 3,5 тис. дітей і дорослих.  

● Гуманітарна допомога: Ми організовуємо евакуацію, допомагаємо з пошуком житла й 

облаштуванням, надаємо грошову та натуральну допомогу (харчі, медикаменти, одяг).  

● Реабілітація дітей з інвалідністю: Ці діти потребують додаткової уваги та підтримки. 

Заняття з фахівцями – їхня базова потреба для збереження якості життя. Щомісяця ми 

організовуємо 2-тижневі курси реабілітації в одній з найкращих клінік України.  

 

Маленької допомоги не буває. Кожен внесок допомагає нам повертати дітям війни повноцінне 

дитинство. Ми безмежно вдячні кожному донору. Долучайтеся до допомоги!  
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