
діти
з інвалідністю

діти без інвалідності
(в т.ч. цілком здорові
й з труднощами розвитку)

Кризова підтримка дітей
із труднощами розвитку 
під час війни 

результати роботи 
проєкту у червні–жовтні 

2022 року

5 870

Батьки НЕ ЗНАЮТЬ,
якими соціальними, 

освітніми та медичними 
послугами в громадах 
можуть скористатись
їхні діти з інвалідністю

та труднощами розвитку

ЮНІСЕФ та Центр Джерело провели скринінги

54%
дітей мають порушення 
психологічного стану

Головними причинами цього є стрес від 
війни та від вимушеного переїзду. Дітям та 
батькам необхідна психологічна підтримка.

Необхідно формувати попит на соціальні, медичні 
та освітні послуги для дітей з труднощами 
розвитку та розповідати про можливості громади 
батькам та фахівцям, які працюють з дітьми: 
лікарям, соцпрацівникам, освітянам.

Консультування
Психологічна 
підтримка 
батьків 
Консультації 
вузьких 
спеціалістів

У батьків дуже малий
запит на соціальні
та освітні послуги
в громадах, адже вони
не знають про існування 
багатьох із них

Завдяки проєкту, 100% опитаних батьків та 
дітей отримали першу психологічну допомогу
та необхідну інформацію щодо наявних послуг.

28% дітей отримали необхідні поглиблені 
освітні та соціальні послуги в громаді.

Діти з інших регіонів <1%

42%
дітей потребують 

підтримки в розвитку

80% із них — діти без статусу 
інвалідності

Більшість із них — діти без інвалідності
21% дітей мають проблеми з комунікацією

Діти повинні мати підтримку
в розвитку та необхідні послуги, 
щоб запобігти погіршенню здоров’я
та набуттю інвалідності.

дітей та виявили, що

Війна не повинна закрити та зробити самотніми дітей із труднощами розвитку, інвалідністю, залишити їх сам на сам! 

Де проходили скрінінги Хто проходив скрінінги Звідки переїхали внутрішньо 
переміщені діти 

Які потреби озвучували батьки Яку допомогу отримали сім’ї

Львівській
Закарпатській
Івано-Франківській
Чернівецькій
Тернопільській
Волинській
Рівненській

Скрінінги проходили
у 7 західних областях:

Спеціальні послуги: 86%
Матеріальні: 30%
Соціальні послуги: 5%
Освітні послуги: 5%

Матеріальна 
допомога 
Соціальні 
послуги
Допоміжне 
обладнання

28% сімей дізналися
про можливості громади
та змогли скористатися 
ними

Скринінги виявили у дітей

Порушення зору
8%
з них 48% з інвалідністю

Порушення слуху
2%
з них 98% з інвалідністю

Проблеми
з мобільністю
11,5%
з них 85% з інвалідністю

Проблеми із само-
обслуговуванням
15%
з них 85% з інвалідністю

Проблеми з 
комунікацією
21%
з них 73% з інвалідністю

Проблеми із 
соціалізацією
30%
з них 63% з інвалідністю

Порушення 
психологічного 
стану
54%
з них 23% з інвалідністю

діти 0–4 роки

діти 5–17 років

20%

внутрішньо
переміщені 1%

місцеві

80%

20%

80%

12%

88%

Київ
Харків

Луганська обл.

Донецька обл.

Одеса

Запоріжжя

Дніпро

Херсонська обл.

Миколаївська обл.

6,3%

18,5%

7%

7%

16,7%

6,4%

8%
7,7%

26,7%


