
У проекті братимуть участь 
відібрані громади Луганської та 
Донецької областей, зокрема вісім 
громад першого раунду проекту 

“СПІЛЬНО”, який реалізовувався 
протягом 2019–2020 рр. 

Завдання проекту
> 500 000

Переваги проекту:

допомогти громадам посилити 
соціальну підтримку сімей із дітьми 
та сприяти соціальній згуртованості. 
Всі компоненти проекту спрямовані 
прямо чи опосередковано на 
підтримку людей, які постраждали 
від наслідків пандемії Covid-19. 

Соціальні
послуги

для сімей
з дітьми

у громаді

Проект упроваджується
Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)

за підтримки уряду Німеччини
та Німецького банку розвитку (KfW) 

Проектом будуть охоплені більш ніж півмільйона мешканців громад Луганської 
та Донецької областей. Діяльність буде спрямована передусім на покращення 
соціального благополуччя сімей із дітьми, зокрема вразливих і тих, які 
виховують дітей із інвалідністю, а також внутрішньо переміщених родин. 

Комплексний підхід 
до розбудови соціального благополуччя громади. Проект сприяє 
налагодженню системи  ефективного реагування на потреби вразливих 
родин, водночас пропонує засоби попередження потрапляння родин
у складні життєві обставини.
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Унікальність рішень 
для кожної громади. Проект визначає індивідуальні потреби кожної з 
громад і пропонує рішення, розроблені спеціально для задоволення цих 
потреб.
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Стійкість налагодженої системи
Головне завдання проекту — не просто налагодити дієву систему 
соціальних послуг, а й передати знання про те, як підтримувати її та 
адаптувати до нових викликів. 
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КОНТАКТИ:

За додатковою інформацією 
звертайтесь до Наталії Датченко
ndatchenko@unicef.org

мешканців громад
Луганської та Донецької областей



Соціальні послуги

налаштувати стабільну систему 
соціальних послуг, яка виявлятиме 
ризики та вчасно на них реагуватиме,
а також забезпечити громади 
необхідною інфраструктурою
для надання послуг

допомоги у визначенні потреб мешканців 
громади у соціальних послугах;

допомоги в укладанні програми розвитку 
соціальних послуг відповідно до потреб 
громади та бюджетуванні необхідних послуг;

налагодження міжвідомчої взаємодії — між 
управліннями і відомствами (освіта, поліція, 
охорона здоров’я, соціальні служби тощо) 
для виявлення родин у складних життєвих 
обставинах та ефективного реагування на 
їхні потреби;

навчання соціальних працівників;

ремонту та облаштування приміщень для 
надання соціальних послуг мешканцям 
громади.

ЗАВДАННЯ: ЗАВДАННЯ:

ЗАВДАННЯ ДОСЯГАТИМЕТЬСЯ
ШЛЯХОМ:

ЗАВДАННЯ ДОСЯГАТИМЕТЬСЯ
ШЛЯХОМ:

покращити доступ до якісної та 
інклюзивної дошкільної і шкільної 
освіти та вдосконалити систему 
попередження ризику відрахування 
дитини

моделювання ефективних і дружніх до 
дитини різних форм дошкільної освіти; 

проведення тренінгів для вихователів щодо 
якості дошкільної освіти;

організації тренінгів для вчителів та 
вихователів з викладання для дітей із 
особливими освітніми потребами;  

створення інклюзивного простору для 
навчання дітей;

закупівлі та поширення освітнього приладдя 
в закладах дошкільної освіти;

проведення комунікаційної кампанії щодо 
якості дошкільної освіти та навчання вдома 
підчас пандемії;

проведення навчання для вчителів та 
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів                 
з тем універсального дизайну, інклюзивної 
освіти, оцінки архітектурної доступності 
закладів освіти;

модернізації приміщень закладів освіти для 
забезпечення їх фізичної доступності для 
дітей із інвалідністю;

розробки та пілотування системи раннього 
попередження відрахування дитини із 
закладу освіти.

1 Молодіжна участь

cприяти соціальній згуртованості 
шляхом створення можливостей для 
дітей та молоді, розвитку спорту, 
відновлення роботи молодіжних центрів, 
залучення молоді до прийняття рішень 
та реалізації їхніх власних проектів. 

навчання молоді темам прав людини, 
гендерної рівності, протидії булінгу та 
насильству;

підтримки адвокації молоді та залучення її 
до реагування на пандемію;

залучення вразливих дітей до участі в житті 
громади через спорт та соціальні 
активності;

відновлення роботи та розвитку 
спроможності молодіжних центрів;

розвитку соціального підприємництва за 
допомоги програми UPSHIFT, яка надає 
фінансування соціальним ініціативам молоді;

освіти з питань зміни клімату для молоді;

проведення спортивного турніру серед 
молоді та тренінгу для вчителів щодо ролі 
спорту в досягненні соціальної 
згуртованості;

підтримки закладів освіти в реалізації моделі 
“Безпечна та дружня до дитини школа”.

ЗАВДАННЯ: ЗАВДАННЯ:

ЗАВДАННЯ ДОСЯГАТИМЕТЬСЯ
ШЛЯХОМ:

ЗАВДАННЯ ДОСЯГАТИМЕТЬСЯ
ШЛЯХОМ:

забезпечити доступ до чистої води. 

відновлення систем водопостачання та 
покращення дезінфекції води;

запровадження систем моніторингу якості 
води та попередження переривання 
водопостачання. 

3 4. Чиста вода та гігієна4

Чотири компоненти проекту разом сприятимуть соціальному благополуччю
і захисту сімей із дітьми у громадах на сході України:

Інклюзивна та
якісна дошкільна
і шкільна освіта2


