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Загальна інформація про Партнерство «Кожній дитині» 

Партнерство «Кожній дитині» – провідна громадська організації в сфері розробки 
політики щодо забезпечення прав дитини та розвитку системи соціальних послуг для 
сімей з дітьми та молоді на основі європейських стандартів та підходів.  

Партнерство розпочало свою роботу в Україні у 1998 року як Представництво 
благодійної організації «Кожній дитині»  (EveryChild, Велика Британія), а в 2010 році в 
межах стратегії локалізації стало незалежною українською організацією.  

На замовлення центральних та місцевих органів виконавчої влади та за підтримки 
програм та проектів ЄС, Світового банку, ЮНІСЕФ, інших міжнародних донорів 
організація реалізувала більше 50 соціальних проектів, спрямованих на забезпечення 
прав дітей, допомогу вразливим сім’ям з дітьми й молоді, попередження соціального 
сирітства,  розвиток системи соціальних послуг та неформальної освіти молоді.  

Місія Партнерства – це професійна допомога сім’ям, громадам, державі  забезпечувати 
право кожної дитини жити та виховуватися у сприятливому сімейному середовищі.  

Пріоритетними напрямами діяльності є відпрацювання механізмів раннього виявлення 
вразливих сімей з дітьми, формування для них послуг з підтримки на рівні громади, 
розробка системи прийняття рішень в найкращих інтересах дитини, впровадження 
ефективних технологій та методик соціальної роботи, моніторинг забезпечення прав 
дитини, підвищення професійної компетентності фахівців та управлінців соціальної 
сфери, представників НУО.  

В сфері молодіжної політики діяльність Партнерства спрямована на посилення 
підтримки вразливих груп молоді, розвиток мережі молодіжних клубів, впровадження 
кращого європейського досвіду підвищення обізнаності молоді про соціальні права, 
просування освіти з прав людини. 

Особливістю діяльності організації є стратегічний підхід, системність, комплексність, 
наукове підґрунтя, практичне застосування. Всі продукти, розроблені організацією 
проходять повний цикл, що включає розробку ідеї,  відпрацювання на практиці моделі із 
включенням як практиків так і управлінців, опис моделей та технологій в посібниках, 
навчання персоналу, розробка нормативно-правого акту для запровадження, 
лобіювання та супровід впровадження.  

Організація співпрацює з відповідними комітетами Верховної Ради та центральними 
органами виконавчої влади, офісом Уповноваженого ВРУ з прав людини та 
Уповноваженого Президента з прав дитини, науковим установами НАПН, виступає в ролі 
експерта для міжнародних донорських та правозахисних організацій, є одним із 
ініціаторів створення Української мережі за права дитини. 

Напрацьований досвід Партнерство узагальнює у навчально-методичних посібниках,  
журналі «Права дитини». За останні роки видано ряд навчально-методичних посібників, 
зокрема: «Сімейно орієнтована соціальна робота», «Зростаємо разом: практикум 
сімейного дозвілля»; «Оцінка потреб дитини та її сім’ї», «Інтегровані соціальні служби: 
теорія, практика, інновації» в процесі видання «Путівник фахівця з соціальної роботи». 
Також здійснено переклад українською мовою та видання навчальної гри Ради Європи 
«Країна Гідності. Вивчення соціальних прав через освіту з прав людини» 
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Проект «Молодь для молоді: знай свої права – змінюй життя!» 
 
Термін реалізації: вересень 2015р. – грудень 2016р. (ІІ фаза)  
 
Мета проекту:    

втілення соціальних змін в інтересах вразливої молоді, представників місцевих громад 

шляхом розвитку навичок фасилітації та лідерства молодіжних тренерів, підвищення їх 

обізнаності про соціальні права та розвитку мережі молодіжних клубів. 

 
Цілі проекту: 

1. Покращити життєві навички 500 вразливих дітей та молодих людей з усіх регіонів 

України; підвищити їх компетентність щодо реалізації соціальних прав; сприяти 

формуванню активної громадянської позиції. 

2. Розробка та лобіювання пропозицій до законодавства щодо необхідності та важливості 

підтримки вразливої молоді. 

 
Цільова група проекту: 

500 дітей та молодих людей з усієї країни, які мають ознаки вразливості та перебувають на 

межі соціального виключення, віком 15-23 років, у т.ч.:  

 діти віком 15-18 років, які виховуються в інтернатних закладах, в прийомних сім’ях, 

ДБСТ чи під опікою; 

 молоді люди 18-23 років, які вийшли з-під опіки та розпочинають самостійне життя 

(навчаються в ВНЗ, почали працювати або ж безробітні); 

 діти та молодь з сімей в складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщені, діти 

вулиці та інші. 

 

Донор проекту: Посольство Фінляндії в Україні, благодійники платформи GlobalGiving 
 
Результати проекту: 

 створено групу молодіжних тренерів проекту, що включає 22 особи, та підготовлено до 

проведення тренінгів за програмою для молоді «Як стати успішним»; 

 молодіжними тренерами 

створено 25 молодіжних 

клубів у 14 регіонах України, 

якими охоплено 450 дітей та 

молодих людей; 

 підвищено соціальну 

компетентність, покращено 

знання та навички дітей і 

молоді, мотивацію до 

реалізації своїх соціальних 

прав;  

 підготовлені пропозиції до 

законодавства щодо 

необхідності та важливості 

підтримки вразливої молоді; Презентація навчальної гри «Країна Гідності», 3 березня 2016р. 
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 перекладено на українську мову та видано навчальну гру Ради Європи «Країна Гідності», 

спрямовану на вивчення соціальних прав через освіту з прав людини. 

 Більше 300 примірників передано молодіжним працівникам для використання у 

професійній діяльності. 

 Заохочено більше 200 молодих людей до реалізації своїх прав через підтримку проектів 

щодо просування навчальної гри гри  

 
Молодіжний клуб розглядається як місце, в якому діти та молоді люди можуть покращити життєві 

навички, розширити мережу соціальних контактів, підвищити обізнаність про соціальні права та 

отримати підтримку в їх реалізації. 

 

  Карта молодіжних клубів, створених в рамках проекту 
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Проект «Соціальна інтеграція та примирення  
внутрішньо переміщених сімей з дітьми у Київській області» 

 
Термін реалізації: січень 2015р. – грудень 2016р.  
 

Мета проекту:    
створення умов для соціальної інтеграції та соціального забезпечення внутрішньо 

переміщених сімей та дітей у Київській області в територіях проживання великих груп 

внутрішньо переміщеного населення шляхом покращення соціальної інфраструктури, умов 

проживання та системи соціальних послуг, зміцнення примирення та взаємодопомоги. 

 
Цільові групі проекту: 

 діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 
піклування, або діти, які тимчасово залишилися 
без піклування батьків  

 внутрішньо переміщені cім'ї з дітьми (сім'ї в 
складних життєвих обставинах, багатодітні, 
прийомні та опікунські сім'ї, дитячі будинки 
сімейного типу (ДБСТ) 

 фахівці соціальної сфери та представники 
громади 

 

Донор проекту: Європейський Союз  
 
Проект виконувався у тісній співпраці зі Службою у 
справах дітей та сім’ї Київської обласної державної 
адміністрації (провідний координатор). 
 
Результати проекту: 
 

Напрям 1: Покращення житлово-побутових умов: 

 7 внутрішньо переміщених родин (1 прийомна сім'я і 6 ДБСТ) отримали житло в Київській 
області, відремонтоване та обладнане базовими меблями, побутовою технікою та речами 
першої необхідності.  

 Проведено ремонт у 5 Центрах соціально-психологічної реабілітації області, де 
проживають діти-сироти (в тому числі й внутрішньо переміщені), діти, позбавлені 
батьківського піклування, та діти, які тимчасово залишилися без піклування батьків. 
Придбано необхідні меблі і обладнання 

 Надана допомога на оплату проживання 66 
внутрішньо переміщеним особам 

 Проведено реконструкцію і ремонт будівлі 
занедбаного соціального житла в с. Карапиші 
Миронівського р-ну., придбано необхідні меблі і 
обладнання. 

 

Напрям 2: Інформаційна та освітня підтримка 
фахівців і батьків 

 В рамках проекту було проведено тренінги для 
спеціалістів соціальної сфери  

 Для батьків внутрішньо переміщених сімей 
організовано регулярні зустрічі груп 
взаємодопомоги, мережеві зустрічі, тематичні 
тренінгові заняття з питань психологічної 

Внутрішньо переміщена сім’я біля  

свого нового будинку  

Тренінг з ненасильницького спілкування 
для спеціалістів соціальної сфери, 

м. Біла Церква 
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підтримки, особливостей опіки над внутрішньо переміщеними та травмованими дітьми. 
 
Напрям 3: Інтенсивна соціальна підтримка сімей з дітьми в складних життєвих обставинах 

 У ході реалізації проекту було створено 7 груп 

соціальної підтримки у 12 територіальних 

одиницях Київської області (пілотних територіях 

проекту), для роботи в групах підготовлено                  

22 спеціалісти. 

 Завдяки постійному моніторингу цільової 

аудиторії було виокремлено найбільш вразливі 

групи ВПО в пілотних територіях (близько 1500 

сімей з ознаками складних життєвих обставин). 

Визначено основні проблеми цільових груп 

проекту за адаптованою до специфіки ВПО 

методикою оцінки потреб дитини та сім'ї. 

 Понад 500 внутрішньо переміщених сімей з 

дітьми отримали різні види соціальних послуг 

відповідно до своїх потреб. 

 
Напрям 4: Соціально-правовий захист внутрішньо переміщених дітей 

 визначено прогалини в законодавстві щодо обліку та соціального захисту внутрішньо 

переміщених дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих що 

тимчасово залишилися без супроводу законних представників. 

 Пропозиції Міністерству соціальної політики щодо даної проблеми та робота експертів 

проекту у складі робочої групи призвели до змін та доповнень до Постанов КМУ № 505 та 

509 від 01.10.2014 року, що врегульовують 

проблему реєстрації та виплат дітям без 

супроводу батьків. 

 Розробленим експертами проектом Закону 

України №2254 (згодом, після прийняття – 

Закон України від 26.01.2016 № 936-VIII) “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення соціального захисту 

дітей та підтримки сімей з дітьми” вносяться 

зміни до низки нормативно-правових актів 

задля дотримання найкращих інтересів дітей, 

зокрема, внутрішньо переміщених. 

 

 

  

Учасниця проекту відвідує                        
місцевий ярмарок   

Розвивальні заняття із внутрішньо 
переміщеними дітьми 
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Проект «Сімейний партонат: запровадження кращих практик альтернативного 
догляду дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування» 

 

Термін реалізації: липень 2016р. – грудень 2018р. 
 

Мета проекту:    
зменшити рівень інституціалізації (як ризиків розміщення дітей у інтернатних закладах, так 

і актуальний рівень інституціалізації загалом) дітей, які тимчасово залишилися без 

батьківського піклування шляхом розробки відповідних механізмів раннього виявлення та 

впровадження послуги сімейного патронату у м. Києві та Київській області, а також 

проведення аналогічної роботи у інших регіонах України. 
 

Завдання проекту: 
1. Розробка та впровадження на національному та місцевому рівнях відповідної нормативно-

правової бази для ефективного функціонування послуги сімейного патронату. 

2. Забезпечення розвитку та створення нових патронатних сімей для дітей, які тимчасово 

залишилися без піклування батьків, принаймні у 15 регіонах України. 

3. Підвищення рівня обізнаності щодо послуг сімейного патронату серед професіоналів та 

широкої громадськості. 
 

Проект реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики 
України та Всесвітнього дитячого фонду (World Childhood 
Foundation). Інформаційний партнер проекту – ВГО «Магнолія».  

 
Патронат над дитиною – тимчасовий догляд, виховання та 
реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період 
подолання дитиною, її батьками або іншими законними 
представниками складних життєвих обставин. 
 

Кількість результати проекту: 
Станом на 31 грудня 2016р. всього під патронат було 

влаштовано 94 дитини, з них:  

 30 дітей повернулося до біологічних родин;  

 9 дітей влаштовано під опіку;  

 31 дитину усиновлено громадянами України;  

 17 дітей влаштовано до прийомної cім’ї чи ДБСТ;  

 1 дитина з інвалідністю знаходиться у спеціалізованому 

закладі, Партнерство продовжує роботу з випадком;  

 6 дітей продовжують перебувати під патронатом. 

Якісні результати проекту: 
1. Завершився процес затвердження Верховною Радою України змін та доповнень до діючих 

законів у зв’язку із запровадженням послуги  патронату 

2. Послуга патронату над дітьми визнана важливою складовою процесу деінституалізації та 

є одним із ключових завдань Міністерства соціальної політики України на 2017 рік.   

3. Розроблена Програма підготовки кандидатів у патронатні вихователі, за якою 

відбувається навчання сімей Дніпропетровської та Черкаської областей, що виявили 

бажання надавати послуги патронату.  

4. На замовлення Міністерства соціальної політики України за вищезазначеною Програмою 

підготовлено групу із 20 національних тренерів для забезпечення професійної підготовки 

сімей, які виявили бажання надавати послуги патронату.  
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Організаційна структура 
 
Вищим органом управління організації є Загальні збори, який здійснює свої повноваження 

відповідно до Статуту. Виконавчим органом організації є Правління, адміністративно-виконавчим 

органом Організації є адміністративний апарат на чолі з Директором організації. 

 

В організації на постійній основі працює 12 фахівців, до виконання проектних завдань 

залучаються позаштатні експерти та тренери. Команда залучених тренерів організації включає 

близько 30 фахівців, які мають досвід проведення тренінгів за такими темами: 

 

 Оцінка потреб дитини та її сім’ї  

 Підготовка молодіжних тренерів (Тренінгова програма для молоді «Як стати успішним») 

 Підготовка кандидатів у патронатні вихователі 

 Підтримка молоді, яка виходить із-під опіки, на шляху до самостійного життя 

 Захист дитини: сімейно орієнтований підхід 

 Тренінговий курс для батьків «Батьківство в радість» 

 Попередження інституалізації дітей раннього віку 

 Подолання сімейних криз шляхом активізації мережі соціальних контактів та її сім’ї 

 Стратегічне планування розвитку соціальних послуг 

 

 
 
 

 
Контактна інформація 

 
Адреса для листування:    вул. Борщагівська 143-Б, кв. 45, м. Київ, 03056 

Ел. адреса організації:       info@p4ec.org.ua 

Веб-сайт:                             www.p4ec.org.ua    

Контактні телефони:           044 388 5179, 050 330 51 79 

Сторінка у Facebook:          www.fb.com/partnership4everychildUA  

 
 

Тренінгова діяльність Партнерства 

http://www.p4ec.org.ua/
http://www.fb.com/partnership4everychildUA

