
 

             
 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

Для негайного розповсюдження 

 
 

Розпочато співпрацю з Посольством Канади в Україні в рамках програми 

«Рука допомоги Україні» для надання психологічної допомоги дітям 

«червоної» зони воєнного конфлікту на сході 

 
 

Київ, 26 січня 2018 року – Благодійний фонд «Надія по всьому світові» розпочинає 

реалізацію проекту «Психологічна допомога дітям, які проживають в «червоній» зоні 

воєнного конфлікту, шляхом проведення тренінгів для психологів та волонтерів та 

терапевтичних занять для дітей і їхніх батьків». Проект реалізується за сприяння 

Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив в рамках партнерства Фонду з 

Посольством Канади в Україні. Угоду про надання грантової підтримки було підписано 

15 січня 2018 року.  

Мета проекту – надання знань та інноваційних практичних навичок роботи з 

травмою війни для психологів та волонтерів, які працюють на сході України. Також 

організатори прагнуть навчити дітей у «сірій» та «червоній» зоні воєнних дій справлятись 

із травматичним досвідом та стресом завдяки технікам психологічної самодопомоги, 

релаксації та відновлення. В рамках проекту заплановано проведення тренінгів у              

м. Маруполі (лютий, 2018 року) і двох курсів терапії – один для мешканців міст Мар’їнки 

і Красногорівки, а другий – у м. Покровську (січень-лютий 2018 року). Слід зазначити, 

що на даний час терапія в Мар’їнському районі вже розпочалася, – вона триває з 22 січня, 

в групі з 15-ти дітей.  

За словами Ірини Сухової, головного психолога Проекту, «той факт, що воєнні 

події травмують людську психіку, є загальновизнаним. Проте найбільш руйнівної шкоди 

вони завдають дітям, які ще формуються і не мають достатньої опірності до 

негативних зовнішніх обставин. Безпосередня допомога людям, які проживають у зоні 

конфлікту – в містах так званої «сірої» та «червоної» зони, cьогодні є вкрай важливою». 

Достеменно невідомо, коли закінчиться конфлікт на сході України. І тому терапевтичні 

заняття за методикою «Діти і війна. Техніки зцілення» стають в нагоді не лише як 

елемент первинної допомоги. «Озброєння» людей знаннями і практичними методиками 

самостійного подолання стресових розладів безпосередньо на місці матиме 

довготривалий результат», - зазначає психолог. - Крім того, навчання для тренерів, які 

проживають на цих же територіях, а тому краще знають специфіку регіону і 

особливості ментальності його мешканців, примножуватиме позитивні зрушення і 

слугуватиме безперервній передачі набутих теоретичних і практичних знань».  

Проект «Рука допомоги Україні» триває в Україні четвертий рік поспіль. Команда 

психологів проекту оволоділа унікальними знаннями та досвідом роботи з травмою 

війни. Так, протягом п’яти етапів проекту тренінгами і терапевтичними заняттями 

вдалося географічно охопити практично всю територію України – від заходу (міста Львів, 



Дрогобич, Івано-Франківськ) і центру (Київ, Вінниця, Черкаси) до півдня (Одесу, 

Миколаїв) і сходу (Дніпро, міста Донеччини і Луганщини)». Більше 350 психологів-

волонтерів уже пройшли навчання за методикою «Діти і війна. Техніки зцілення». Майже 

800 дітей і дорослих – внутрішньо переселених осіб і тих, що залишилися проживати у 

«сірій» та «червоній» зоні конфлікту, – отримали навички психологічної допомоги та на 

практиці опрацювали методики, які допомагають справлятися із травматичним досвідом 

та стресовими ситуаціями.  

«У новому році за сприяння Канадського Фонду підтримки місцевих ініціатив 

стартував ще один напрям проекту, який зосереджений на роботі з людьми, які 

проживають у безпосередній близькості від зони конфлікту. Співпраця з Посольством 

Канади в Україні відкриває нові можливості для ширшої і ґрунтовнішої допомоги 

переселенцям і дітям війни – тим, хто сьогодні потребує негайної психологічної 

реабілітації», - вважає Володимир Єрмаков, президент БФ «Надія по всьому світові».  

 

 
Про проект 

Проект «Рука допомоги Україні» включає навчання психологів, соціальних працівників і вчителів роботі з 

дітьми, травмованим військовими діями на сході України, за методикою «Діти і війна. Техніки зцілення», 

терапевтичні заняття з дітьми та батьками для отримання навичок психологічної допомоги та уміння 

справлятися із травматичним досвідом та стресовими ситуаціями, проведення реабілітаційних оздоровчих 

таборів для дітей та ретрит-тренінгів для фахівців, які працюють з ВПО та дітьми у зоні конфлікту. 

Методика «Діти і війна. Техніки зцілення» розроблена в рамках співпраці Інституту психіатрії (Лондон, 

Велика Британія), Центру кризової психології (Берген, Норвегія). В Україні методику перекладено та 

адаптовано фахівцями Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (УІКПТ, Львів, Україна). 

Партнерами проекту є Посольство Канади в Україні, благодійна організація “HOPE worldwide Canada”, 

Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, благодійна організація “HOPE worldwide” (США), 

та “HOPE worldwide Zurich” (Швейцарія). 
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Інформація про БФ «Надія по всьому світові»  

Благодійний фонд “Надія по всьому світові” – недержавна благодійна організація, яка здійснює свою 

діяльність на території України з метою покращення якості життя дітей і дорослих, що знаходяться в 

важких соціально-економічних умовах. Фонд зареєстрований в 1998 році (Свідоцтво Мінюсту № 0108-

98).  

Основними напрямами роботи Фонду є організація і надання гуманітарної допомоги вимушеним 

переселенцям зі сходу України та психологічної допомоги дітям, травмованим війною на Сході України; 

соціальна адаптація дітей-сиріт з інвалідністю, що знаходяться в дитячих будинках і школах-інтернатах 

міста Києва та області; допомога спеціалізованим державним закладам в турботі про фізичні й емоційні 

потреби престарілих людей; популяризація здорового способу життя в підлітковому і молодіжному 

середовищі; популяризація ідеї безоплатного донорства крові і залучення донорів. 

http://hopeww.org.ua/uk  

Контакт для ЗМІ: Оксана Олійник, info@hopeww.org.ua, 050-326-33-47 
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