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ВСТУП 

Дані, що були отримані під час попередніх спалахів інфекційних 
захворювань, свідчать про те, що внаслідок епідемії, а також через  
соціально-економічні наслідки заходів профілактики та контролю, не 
тільки посилюються ризики в сфері захисту дітей, але й виникають нові. 
За цих обставин деякі діти знаходяться в групі підвищеного ризику, 
особливо діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які ризикують 
бути розлученими з сім'єю, діти, які перебувають у закладах 
альтернативного догляду, та діти, які нещодавно залишили систему 
альтернативного догляду. 

Метою цієї Технічної записки є підтримка соціальних служб, що 
опікуються питанням захисту прав дітей, та державних службовців у 
негайному реагуванні на проблеми, з якими стикаються діти, зокрема 
яким загрожує розлучення з близькими, або діти, що перебувають у 
закладах альтернативного та інтитуційного догляду під час пандемії 
COVID-19. Технічна записка була розроблена міжвідомчою робочою 
групою спеціалістів у сфері захисту та догляду за дітьми, і базується на 
Технічній записці: Захист дітей під час пандемії коронавірусу, 
розроблену Альянсом захисту дітей у гуманітарній діяльності та 
відповідає міжнародним стандартам та практикам щодо догляду за 
дітьми та захисту дітей1. 
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1Технічна записка оформлена відповідно до міжнародних стандартів, а саме Конвенції про права дитини, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Керівним принципами альтернативного 

догляду за дітьми та Мінімальним стандартам захисту дитини 2019 року, зокрема: Стандарту 13: Діти без супроводу та розділені з сім’єю; Стандарту 16: Зміцнення середовища в сім’ї та 

установах догляду; Стандарту 18: Ведення справ; Стандарту 19: Альтеративний догляд. 

https://alliancecpha.org/en/COVD19
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/standards-of-care/guidelines-for-the-alternative-care-of-children-english
https://bettercarenetwork.org/library/social-welfare-systems/standards-of-care/guidelines-for-the-alternative-care-of-children-english
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home


ЗАХИСТ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 | ДІТИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГЛЯД  3  

 

ВПЛИВ COVID-19 НА ДІТЕЙ, ЯКИМ ЗАГРОЖУЄ 
ВИЛУЧЕННЯ З РОДИНИ АБО НА ДІТЕЙ, ЩО 
ПЕРЕБУВАЮТЬ В ЗАКЛАДАХ ІНСТИТУЦІЙНОГО 
ДОГЛЯДУ ТА ІНШИХ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМАХ   

Неспокій, спричинений COVID-19 та заходи що з цим пов’язані, впливає 
на дітей, сім'ї та більш широке середовище. В процесі реагування на 
надзвичайні ситуації закриваються деякі державні служби, що 
призводить до надмірного користування іншими службами, які часто 
вже перевантажені. Сімейне середовище, для якого характерними є 
бідність або обмежені ресурси, у повному обсязі постраждає від 
заходів, що застосовуються для запобігання  розповсюдженню та 
контролю COVID-19. Обмеження пересування та використання 
громадського транспорту призводить до зниження доходу 
родини/втрати місця роботи, закриття шкіл, втрати доступу до 
соціальних послуг, голоду та соціальної ізоляції. В умовах підвищеного 
стресу збільшується ймовірність випадків домашнього насильства, а 
також кількість сімейних конфліктів, громадських заворушень. 

Можна очікувати, що кількість дітей, яким загрожує вилучення з 
родини та дітей, які перебувають у системі альтернативного догляду, 
збільшиться, як під час самої кризи, коли карантинні заходи можуть 
призвести до сепарації дітей від сімей, так і в результаті 
довгострокового впливу соціально-економічного кризу, 
спровокованого COVID-19. В першу чергу такий негативний вплив 
відчують сім’ї у своїй здатності гідно піклуватися про дітей.  

 
 

У більшості випадків батьки та інші первинні опікуни зможуть 
розраховувати на інших членів сім'ї та родичів у питанні піклування про 
своїх дітей; однак у деяких випадках потребуватимуть допомоги 
системи альтернативного догляду. 
Зусилля щодо попередньої оцінки потенціалу сімейних форми 
виховання, форм наближених до сімейних та спроможності 
соціального захисту мають вирішальне значення для підвищення 
спроможності сімей до відновлення та запобігання недоцільному 
зверненню до органів опіки. 

 
Діти, які вже перебувають у системі інституційного догляду та 
інших альтернативних формах виховання, стикаються з певними 
проблемами: 

• Рідним-опікунам, часто бабусям та дідусям та/або старшим 
дорослим, може знадобитися тимчасово відмовитись від таких 
обов'язків, через вразливу ситуацію зі здоров’ям. У свою чергу,  
фінансовий вплив пандемії на прийомні сім’ї та  патронатні сім'ї 
також може призвести до відмови від прийомних дітей. 

• Ризики для дітей в інтернатних закладах можуть бути 
наслідком швидкого закриття таких закладів та повернення дітей 
до біологічних сімей та громад без належної підготовки. Також до 
ризиків слід віднести той факт, що в інституційні заклади є 
груповим середовищем, а значить є більш вразливим до 
кластерних інфекцій, і діти, що знаходяться в ньому, стикаються з 
більшим ризиком зараження, а також жорстокого поводження, 
нехтування та експлуатації. Особливо високий ризик існує для 
дітей з інвалідністю, які, швидше за все, перебувають в 
інституційних закладах та в деяких випадках (через специфічні 
наявні умови або, наприклад, порушення роботи імунітету) можуть 
мати вищий ризик інфікування COVID-19 та зазнати більш 
серйозного впливу вірусу. 

• Діти, які живуть самостійно, можуть бути у підвищеному ризику 
ізоляції та відокремлення від однолітків, а також їм може 
бракувати коштів та доступу до інших форм задоволення щоденних 
потреб. 

• Деякі діти, які перебувають у інтернатних закладах і 
невдоволені місцем свого перебування, можуть вважати 
нестерпним насильницьке закриття у закладі. Інші діти, які щойно 
вибули з системи альтернативного догляду, в цей особливо 
вразливий час можуть зіткнутися з соціальною ізоляцією та не мати 
доступу до фінансової та практичної підтримки. 

Для дітей на вулиці та дітей біженців та мігрантів доступ до 
допомоги та послуг стане ще більш складним через закриття та 
блокування соціальних служб, їм навіть можуть загрожувати арешти та 
затримання. Дітям-біженцям та дітям-мігрантам також можуть бути 
недоступні базові послуги через юридичні та мовні бар’єри, проблеми 
з документами, чи питання безпеки. 
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Вплив пандемії на дітей, сім’ї та 

громади змінюється залежно від 

контексту, стадії та масштабу 

пандемії. 

Так само існують різні можливості 

систем, державних систем в цілому 

та систем захисту дітей зокрема, 

щодо розв’язання проблем впливу 

пандемії на дітей та сім'ї. 
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ПІДХОДИ ДО ПРОГРАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Залучення та участь усіх зацікавлених сторін є центральним фактором 
забезпечення безперервного надання послуг для дітей. Питання 
догляду дітей охоплює цілий ряд зацікавлених сторін, серед яких самі 
діти, молодь, сім'ї, уряд та місцева влада, громадянське суспільство, 
донори та інші. Будь ласка, натисніть тут, щоб ознайомитись з 
корисними порадами щодо: 

• Залучення дітей, родин, опікунів та громад, а також релігійних 
лідерів 

• Роботи в секторах та урядом 

• Залучення донорів 

 

 
 

 

БЕЗПЕКА ДІТЕЙ В СІМ’ЯХ 

Уряд та громадянське суспільство повинні спланувати надання 
посиленої підтримки сім’ям та громадам, щоб безпека дітей, що 
знаходяться у сімейних формах виховання та формах наближених до 
сімейних  була в пріоритеті. Сім'ї прийматимуть рішення, а фахівці  
допомагатимуть сім’ям яка сама підтримка їх необхідна, для того щодо 
дитина безпечно перебувала в родині2. Для того, щоб сім’ї мали 
можливість впоратись з проблемою потребується зменшити вплив 
інших стресових ситуацій, таких як відсутність можливості 
забезпечити належне харчування, загальна економічна нестабільність 
та, одночасно з цим необхідним є збільшення можливостей для таких 
родин, зокрема шляхом надання відповідної підтримки батькам3. Ця 
підтримка зменшить ризик виникнення таких шкідливих практик як: 
дитяча праця, примушення до шлюбу та торгівля дітьми. 

Що потрібно зробити для запобігання розділенню дитини з 
сім’єю та захисту дітей при сімейному догляді: 

• Надати інформацію сім'ям, опікунам та дітям про те, як запобігти 
поширенню COVID-19, у тому числі в ситуаціях з обмеженим 
доступом до води та мила, та забезпечити доступність таких 
базових речей, як гігієнічні набори, а також знань та ресурсів 
для дітей та/або батьків з інвалідністю4. 

• Поширити інклюзивні повідомлення про самозахист, психічне 
здоров'я та психосоціальну підтримку5, позитивну дисципліну6, 
поведінку дітей та домашню діяльність7. Зверніть особливу увагу 
на те, щоб повідомлення були доступні для людей з інвалідністю. 

• Визнати підвищений ризик для здоров'я старших дорослих, 
забезпечити підтримкою та ресурсами8 в першу чергу тих, хто 
піклується про дітей. 
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РЕСУРСИ 

2 Профілактична та дружня підтримка дітей, сімей та закладів 

альтернативного догляду протягом пандемії COVID-19 (Зміна способу 

надання догляду) 
3 Що повинні знати батьки (ЮНІСЕФ)  

 Позитивне батьківство (припинення насильства) 
 Захист дітей під час спалахів інфекційних захворювань (Альянс) 
4 COVID-19 та Рух за права людей з інвалідністю (IDA) 
5 Міркування про психічне здоров'я під час пандемії COVID-19 (ВООЗ)  

 Розгляд захисту психічного здоров’я та психосоціальних аспектів 

COVID-19 (МПК) 

5 Способи подолання психологічного стресу  під час спалаху хвороби 

(Психосоціальний Центр - МФЧХЧП) 
6 Виховання батьками під час COVID-19 
7 Ти - мій герой, казка для дітей про COVID-19 (МПК) 
8 Інформаційний бюлетень про COVID-19 для сімей, які живуть разом з 

бабусями та дідусями, та багатопоколінних сімей (GU) 

 ПЗПСП під час спалаху хвороби - літні люди (Психосоціальний Центр - 

МФЧХЧП) 
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https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/covid-19/alternative-care-and-covid-19/approaches-to-programming-to-engage-all-stakeholders-during-the-covid-19-pandemic
https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/covid-19/alternative-care-and-covid-19/program-guidance-preventive-and-responsive-support-to-children-families-and-alternative-care
https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/covid-19/alternative-care-and-covid-19/program-guidance-preventive-and-responsive-support-to-children-families-and-alternative-care
https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/covid-19/alternative-care-and-covid-19/program-guidance-preventive-and-responsive-support-to-children-families-and-alternative-care
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know
https://www.end-violence.org/articles/new-resource-pack-positive-parenting-covid-19-isolation
https://www.end-violence.org/articles/new-resource-pack-positive-parenting-covid-19-isolation
https://www.end-violence.org/articles/new-resource-pack-positive-parenting-covid-19-isolation
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/mental-health-considerations.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/IASC%20Interim%20Briefing%20Note%20on%20COVID-19%20Outbreak%20Readiness%20and%20Response%20Operations%20-%20MHPSS_0.pdf
https://pscentre.org/?resource=psychological-coping-during-a-disease-outbreak-for-families-friends-colleagues-of-those-in-quarantine-or-self-isolation
https://pscentre.org/?resource=psychological-coping-during-a-disease-outbreak-for-families-friends-colleagues-of-those-in-quarantine-or-self-isolation
https://www.covid19parenting.com/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you
https://www.gu.org/resources/covid-19-fact-sheet-for-grandfamilies-and-multigenerational-families/
https://www.gu.org/resources/covid-19-fact-sheet-for-grandfamilies-and-multigenerational-families/
https://pscentre.org/?resource=mhpss-during-disease-outbreak-elderly
https://pscentre.org/?resource=mhpss-during-disease-outbreak-elderly
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• Заохотити та допомогти сім’ям спланувати хто буде піклуватися про 
дітей, якщо один з батьків чи піклувальник захворіє або повинен 
буде доглядати за хворим членом сім’ї, та заохотити членів сім’ї та 
родичів надавати підтримку віддалено, використовуючи наявні 
технології9. 

• Усунути перешкоди на шляху до отримання пільг, зокрема вирішити  
проблеми, пов’язані з грошовими переказами, та сприяти доступу 
до коштів за межами звичного місця проживання10. 

• Проінформувати сім’ї, вчителів, медичних працівників та інших 
працівників в громаді про те, як виявляти та працювати з дітьми, 
які потребують захисту або знаходяться у групі підвищеного ризику 
розлучення з сім’єю через смерть чи хворобу в сім’ї11, у тому числі 
дітьми з інвалідністю. 

 

 
 

 

• Дітям, які знаходились під загрозою розлучення з сім’єю ще до 
пандемії, працівники соціальних служб повинні надавати 
постійну підтримку та тримати з ними постійний контакт 
телефоном або іншим способом дистанційного спілкування. 

• Співпрацювати з лідерами громад, а також релігійними 
лідерами для боротьби зі стигмою та чутками про COVID-19 
стосовно людей, які хворіють, були інфіковані або пережили 
хворобу, та підтримувати їх у поширенні основних фактів про 
симптоми, способи передачі, та лікування (за допомогою радіо, 
мегафона/соціальних медіа тощо)12. 

• Виявити та включити мігрантів, біженців, осіб без громадянства 
та внутрішньо переміщених дітей та сім’ї, а також дітей без 
документів до основних пріоритетних груп, яким необхідно 
забезпечити доступ до медичних послуг з профілактики, 
лікування та тестування, програм соціального захисту, заходів з 
поширення дружньої до дітей інформації та механізмів 
перенаправлення, а також до забезпечення онлайн-підтримки, 
де це можливо13.  
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9 Як поговорити з дитиною про коронавірус (ЮНІСЕФ) 
10 Програмування системи отримання готівки та ваучерів для соціального захисту 

під час COVID-19 (World Vision) 
11 Глобальний швидкий гендерний аналіз під час COVID-19 (IRC) 
12 Посібник із стигми щодо COVID-19 

13 Збільшення масштабів готовності та реагування на пандемію COVID-19, 

включаючи табори та тимчасові містечка (Швидкі підказки МПК щодо  дітей 

мігрантів, біженців та внутрішньо переміщених осіб   під час COVID-19) 

(Діти в русі) 
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https://www.unicef.org/coronavirus/how-talk-your-child-about-coronavirus-covid-19
https://reliefweb.int/report/world/cash-and-voucher-programming-during-covid-19-effective-and-timely-emergency
https://reliefweb.int/report/world/cash-and-voucher-programming-during-covid-19-effective-and-timely-emergency
https://www.rescue.org/report/global-rapid-gender-analysis-covid-19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid19-stigma-guide.pdf
https://www.unicef.org/media/67221/file
https://www.unicef.org/media/67221/file
https://www.unicef.org/media/67221/file
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ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ В СИСТЕМІ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОГЛЯДУ 

В умовах,  коли соціальні послуги паралізовані або працюють на межі 
можливості, та в умовах необхідної соціальної ізоляції, важливо надати 
пріоритет підтримці надавачам послуг альтернативного догляду на базі 
родини (опікунам, патронатним сім'ям, прийомні сім’ї та дитячі будинки 
сімейного типу) та суттєве обмежити використання інтернатних 
закладів під час цієї надзвичайної фази. Працівники системи 
альтернативного догляду, органів опіки та піклування,  служб у справах 
дітей, центрів соціального супроводу для сім’ї дітей та молоді також 
зазнають негативних наслідків, і для зменшення таких наслідків 
необхідно терміново розробити нові стратегії їх роботи. Зважаючи на 
масштаби цієї надзвичайної ситуації, виникне підвищена потреба в 
альтернативному догляді, зокрема невідкладної тимчасової допомоги, 
і постачальники таких послуг повинні мати готові плани дій для 
задовільненя цього попиту. 

Що необхідно зробити для захисту дітей в системі альтернативного 
догляду: 

• Плани реагування на надзвичайну ситуацію, що стосуються системи 
альтернативного догляду, повинні розроблятися органами опіки та 
піклування, службами у справах дітей разом з постачальниками 
послуг та лідерами громад. Планування має враховувати плин та 
ймовірну тривалість надзвичайної ситуації (до 18 місяців). 

У контекстах, коли органи захисту дітей не працюють/більше не 
діють, фахівці сфери соціального захисту дітей повинні 
співпрацювати з лідерами та постачальниками послуг у громаді, а 
також з працівниками системи охорони здоров'я та освіти, щоб 
розробити такі плани. 

Плани повинні містити як мінімум: 

• Чітку політику, що надає пріоритет альтернативному догляду 
(сімейні форми влаштування та форми наближені до сімейних) та 
запобігає роз'єднанню сімей. Вона має бути розповсюджена в 
медичних установах, поліцейських дільницях, судах, місцевих 
радах та громадських структурах/підрозділах захисту дітей. 

• Форми альтернативного догляду повинні бути класифіковані як 
«базові послуги» в рамках урядових систем контролю  в 
надзвичайних ситуаціях. 

• Переглянуті процедури попередження інституціоналізації повинні 
охоплювати онлайн та телефонну оцінку перенаправлень, оцінку 
необхідності та можливості надання допомоги та дозволу на 
розміщення дитини та моніторинг службами у справах дітей. 

 

 
• Обмеження або заборони повинні бути встановлені на 

незаплановані розміщення дітей в інституційні заклади під 
час надзвичайних ситуацій. Керівникам інституційних 
закладів слід негайно повідомити органам влади, якщо 
дитину привозять до їхнього закладу напряму, а не через 
офіційні механізми системи захисту дитини. 

• Місцеві органи влади повинні розробити стандартні 
оперативні процедури (СОП) для вирішення тимчасових 
потреб у догляді за дітьми, розділеними з родинами або тих, 
що перебувають без супроводу, включаючи чіткі вказівки 
щодо кроків, яких слід вжити у випадку, якщо така дитина 
інфікована або має симптоми вірусу та потребує ізоляції. 
Особливу увагу слід звернути на методи запобігання 
недоцільному направленню дітей до інституційних закладів 
в процесі реагування на пандемію COVID-19, у тому числі 
дітей з інвалідністю14. 

• Органи, що опікуються питанням захисту дітей повинні 
ввести мораторій на створення нових інституційних 
закладів, а інформацію про такі мораторії слід широко 
розповсюджувати разом із директивами та повідомленнями, 
що зміцнюють або посилюють наявні механізми управління 
новими направленнями до наявних інституційних закладів.  

• Кожен інституційний заклад має бути класифікований як 
одна одиниця проживання з метою правильного 
затвердження урядових постанов/директив про 
самоізоляцію, а чіткі вказівки щодо вимог про соціальне 
дистанціювання, ізоляцію та карантинні заходи у межах 
інституційних закладів необхідно поширити серед усіх 
надавачів цих послуг. 

• Інституційні заклади не повинні закриватися раптово, без 
розробки ефективних планів догляду та підтримки для 
кожної дитини. 
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14 COVID-19 та Рух за права людей з інвалідністю 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
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• Уряди, у партнерстві з відповідними суб’єктами захисту дітей, 
повинні забезпечити/гарантувати безперервність ланцюгів 
поставок товарів першої необхідності (продукти харчування, 
гігієнічні засоби та засоби первинної/основної медицини) та 
надання критичних послуг (включаючи послуги для дітей з 
інвалідністю) надавачам послуг альтернативного догляду у разі 
встановлення обмежень на придбання та переміщення або, якщо 
товари стають дефіцитними та їх важко придбати в звичайному 
порядку. 

• Необхідно провести огляд та ідентифікацію ключового 
персоналу/працівників, в тому числі спеціалістів, що 
займаються веденням випадків, та ресурсів, необхідних в цей 
надзвичайний період, а також розробити плани щодо 
тимчасового заміщення працівників, які потребують 
самоізоляції, та додаткові ресурси для органів захисту дітей, 
зокрема служб у справах дітей, щоб забезпечити швидку 
адаптацію систем та служб у відповідь на кризу. 

• Для правильної реінтеграції дітей із закладів інституційного або 
альтернативного догляду в їхні родини, якій необхідно надавати 
перевагу за умови, що сім’ї можуть забезпечити належний 
догляд за повернути дітьми, слід розробити стандартні 
оперативні процедури (СОП). Такі процедури мають 
задокументувати, куди повернулися діти та контактну 
інформацію щодо родини. 

• Посилити спроможність гарячих ліній та служб допомоги дітям, 
сім’ям та закладам догляду, щоб була можливість повідомити 

про будь-які випадки жорстокого поводження чи нехтування. 

Інші пріоритетні дії: 
• Усі діти, опікуни, батьки вихователі та персонал повинні пройти 

відповідні тренінги з охорони здоров'я та безпеки при пандемії 
COVID-19, враховуючи зручні для дітей способи обміну 
повідомленнями, доступні дітям з інвалідністю15. 

• Надійні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) мають бути надані 
особам, які працюють з дітьми з хронічними захворюваннями, 
супутніми хворобами або інфікованими дітьми, а також у випадках, 
коли в будівлі, в якій надається догляд (сімейній або альтернативній) 
проживають інші особи з групи ризику.  

 

 
Фото Найелі Далто, ресурс Unsplash 

 
• Родинам опікунів, патронатним сім'ям, прийомним сім’ям, 

дитячим будинкам сімейного типу слід надавати додаткову 
матеріальну підтримку, включаючи фінансову, медичну та 
освітню, враховуючи додаткові витрати на догляд за дитиною в 
час кризи. 

• Необхідно визначити та забезпечити джерела додаткової 
підтримки спільно з відповідними органами охорони здоров’я, 
щоб гарантувати, що альтернативні послуги догляду можуть 
задовольнити потреби підтримки дітей з інвалідністю, 
особливими потребами та/або тих, хто має основні проблеми 
зі здоров’ям, які можуть зазнати непропорційного впливу від 
COVID-19, у тому числі у випадку необхідності госпіталізації16
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15 Настанови щодо запобігання та контролю інфекції в закладах тривалого догляду в 
контексті пандемії COVID-19 (ВООЗ) 

16 Поради щодо використання масок у контексті пандемії COVID-19 (ВООЗ) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak


ЗАХИСТ ДІТЕЙ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 | ДІТИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГЛЯД  8  

 

• Надавачі послуг із супроводу повинні переглянути всі випадки, 
коли питання реінтеграція дитини в сім'ю не вирішене. Має бути 
прийняте рішення чи є все ще можливим і безпечним 
продовжувати реінтеграцію, і, якщо це в інтересах дитини, чи 
можна пришвидшити процес. Потреби сім’ї у підтримці повинні 
бути визначені та задоволені, щоб члени сім’ї могли належним 
чином піклуватися про дитину. 

• Необхідно працювати з наявними та новими патронатними сім’ями 
та іншими сімейними формами догляду, щоб визначити, чи 
бажають взяти на себе піклування про ще одну дитину в разі 
надання їм необхідної підтримки. Необхідно визначити досвідчені 
патронатні сім'ї, зокрема, для розміщення дітей, які находяться в 
групі особливого ризику, а саме, дітей молодшого віку та 
немовлят, дітей та підлітків, які зазнали насильства, дітей з 
інвалідністю, які мають особливі медичні та інші потреби в 
догляді, дітей-мігрантів та дітей-біженців, які не можуть бути 
розміщені у родичів. 

• Моніторинг реінтегрованих дітей повинен виконуватись з 
урахуванням нових умов ведення випадку, враховуючи 
обмеження щодо пересування та соціальних контактів. 

• Підтримання сімейних зв’язки та контактів для дітей, які 
перебувають у патронатних сім’ях або інституційних закладах, 
має вібдуватись дистанційно, залучаючи первинних опікунів у 
процес прийняття ключових рішень щодо дитини. Необхідно 
докласти всіх зусиль, щоб забезпечити доступність спілкування 
дітей та опікунів з інвалідністю. 

• Працівники служб у справах дітей повинні співпрацювати з 
лідерами громад, місцевими медичними працівниками та 
працівниками освіти, щоб визначити місця проживання вразливих 
сімей. У нинішньому контексті до факторів ризику слід також 
віднести підвищену вразливість опікуна чи дитини до хвороби, 
якщо вони зазнали впливу вірусу; також можливу втрату місця 
проживання через відсутність можливості в опікуна піклуватись 
про дитину внаслідок втрати засобів до існування, житла, доступу 
до соціальних послуг або стигми та дискримінації. 
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ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

КОМУНІКАЦІЇ ТА 

ЕФЕКТИВНОЇ 

КООРДИНАЦІЇ 

Працівники соціальних служб повинні переосмислити підходи до 

соціального супровіду - оцінювання, виявлення ризику, надання підтримки 

та здійснення регулярного телефонного або іншого дистанційного зв’язку. 

Запровадити процедури онлайн та телефонної оцінки перенаправлень, 

оцінки необхідності та відповідності розміщення під опіку, дозволу на 

розміщення та моніторинг. 

З’єднати батьків/опікунів та дітей з іншими за допомогою онлайн-

платформ, груп WhatsApp та інших телефонних і дистанційних засобів 

зв’язку, що може значно зменшити ізоляцію. 

Механізми перенаправлення, з урахування психічного здоров'я та 

психосоціальної підтримки, та Інтернет-ресурси повинні бути переглянуті. 

Посилити спроможність гарячих ліній та служб допомоги дітям, сім’ям та 

інституційним закладам, щоб надати можливість повідомити про будь-які 

випадки жорстокого поводження чи нехтування. 

Слід вивчити стратегії дистанційного залучення патронатних сімей 

(радіо, Інтернет або телебачення), зокрема, охопити раніше узгоджені 

патронатні  сім'ї, які, можливо, зараз не охоплені системою альтернативного 

догляду. 

Необхідно сприяти дистанційному спілкуванню та підтримці сімейних 

зв’язків та контактів. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб забезпечити 

доступність спілкування для дітей та опікунів з інвалідністю. 

Розробити нові способи отримання освіти, рекреаційної діяльності, 

збереження здоров’я та фізичної форми, розвитку життєвих навичок та 

досягнення професійних цілей та отримання послуг у разі обмежень чи 

закриття відповідних інституційних закладів. 

Забезпечити оновлення процедур захисту, щоб зменшити будь-які ризики, 

пов'язані із збільшенням обсягу використання технології. 
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• У ситуаціях підвищеного ризику, спеціалісти з соціального 
супроводу та їхні організації повинні забезпечувати, за можливості, 
регулярний дистанційний контакт (наприклад, три рази на тиждень) 
і достроково розробляти плани підтримки та реагування на 
надзвичайні ситуації17. Плани повинні розроблятися разом з 
опікуном та дитиною, батьками та іншими членами сім'ї. 
Плани також повинні бути заздалегідь обговорені (і погоджені) з 
представниками потенційних закладів альтернативного догляду18. 
 

• Для вразливих сімей з групи високого ризику, що не мають 
телефонного зв’язку чи інтернету, працівники, які мають відповідні 
захисні засоби, все ж повинні продовжувати відвідувати родину, 
дотримуючись узгоджених рекомендацій та процедур виданих 
органами охорони здоров’я. 
 

• Якщо дитина має комплексні потреби, емоційні та поведінкові 
проблеми, їй загрожує експлуатація, зазнала особливої кризи, 
наприклад, смерть у родині або хвороба опікуна, може знадобитись 
перенаправлення до груп підтримки сімей он-лайн, якщо вони 
доступні. Місцеві органи влади можуть організувати віртуальні 
групи підтримки сімей, наприклад, через WeChat, WhatsApp, Skype 
або Zoom, щоб узгодити плани та домовленості.  
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Фото організації  Save the Children 

 

17 Етичне прийняття рішень за умов COVID-19 (IFSW) 

18 Рекомендації щодо віртуального моніторингу дітей під час пандемії 

COVID-19 (BCN) 

https://www.ifsw.org/wp-content/uploads/2020/04/Option-A-Ethical-Decision-making-in-the-face-of-COVID-19.pdf
https://bettercarenetwork.org/...-protection/covid-19/alternative-care-and-covid-19/guidelines-for-virtual-monitoring-of-children-their-families-and-residential-care-facilities-during
https://bettercarenetwork.org/...-protection/covid-19/alternative-care-and-covid-19/guidelines-for-virtual-monitoring-of-children-their-families-and-residential-care-facilities-during
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ЗАХИСТ ДІТЕЙ, ЯКІ ЖИВУТЬ НА ВУЛИЦІ 

Для задовільнення своїх базових потреб, діти, які живуть на вулиці, 
покладаються на послуги, що їх пропонують центри надання соціальної 
допомоги. Такі діти часто мають слабкий стан здоров'я та можуть бути 
більш вразливими до COVID-19. Крім того, ці діти можуть бути 
незахищені від сексуального насильства та інших видів насильства, 
якщо вони живуть самостійно на вулиці, особливо за сучасних обставин, 
коли інші діти/дорослі, з якими вони зазвичай проживають, могли 
покинути міські райони. Багато з цих дітей також заробляють собі на 
життя і, ймовірно, стикаються з втратою доходу через карантинні заходи 
та потребують додаткової підтримки. 

Що необхідно зробити, для захисту дітей на вулиці: 

• Уряд та організації громадянського суспільства повинні забезпечити 
визначення центрів тимчасового перебування та подібних об'єктів 
життєво необхідними службами і забезпечити їх інформацією про 
те, як запобігти поширенню COVID-19, разом з такими важливими 
службами, як служби охорони здоров'я, гігієни, захисту, освіти та 
харчування. 

• Поліцію слід спрямовувати на те, щоб дітей, які живуть на вулицях, 
не заарештовували за недотримання режиму ізоляції. Натомість їм 
слід надавати доступ до притулків чи іншого адекватного 
альтернативного житла та служб охорони здоров’я, захисту дітей та 
інших служб підтримки, у тому числі до гарячих ліній допомоги 

дітям20. 

 
 
 

 
Фото Борам Кім, ресурс Unsplash 
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РЕСУРСИ 

19 Права дітей, COVID-19 та вулиця (CSC) 

20 Технічна записка: COVID-19 та діти позбавлені волі 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/
https://www.streetchildren.org/news-and-updates/covid-19-and-street-connected-childrens-rights/
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/covid-19_and_children_deprived_of_their_liberty_v1_lowres_0.pdf?file=1&type=node&id=37576
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ПІДТРИМКА МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ НЕЩОДАВНО 
ЗАЛИШИЛИ СИСТЕМУ ІНСТИТУЦІЙНОГО ТА 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДОГЛЯДУ 

Під час цієї кризи з COVID-19 молоді люди, які виходять із системи 
інституційного та альтернативного догляду, стикаються із значними 
ризиками. Деякі молоді люди, можливо, одночасно з початком 
пандемії залишили заклад інституційного  та форми альтернативного 
догляду та перейшли до самостійного проживання або в заклади для 
дорослих. Вони, ймовірно, більш за інших постраждають від 
довгострокових наслідків епідемії, оскільки вони вже стикаються зі 
значними труднощами з доступом до освіти та отриманням засобів до 
існування та  маргіналізацією та стигматизацією. 

Що потрібно зробити, щоб захистити осіб, які залишили 
систему інституційного догляду та тих, хто живе 
самостійно 

• Спеціалісти з соціального супроводу, повинні контактувати з якомога 
більшою кількістю осіб, які залишили систему інституційного 
догляду та форми альтернативного догляду, а також з тими, хто 
живе самостійно, та перевіряти їхнє самопочуття, оцінюючи їхні 
потреби в підтримці та надаючи їм основну інформацію щодо захисту 
від COVID-19. 

• Організації повинні надавати пріоритетну підтримку особам, які 
залишили систему інституційного та альтернативного догляду, але 
не забезпечені житлом та засобами до існування, надаючи їм цільову 
допомогу за надзвичайних ситуацій. Спеціалісти з соціального 
супровіду повинні співпрацювати зі своїми організаціями, щоб 
забезпечити доступність таких видів допомоги, як ваучери для 
представників молоді для забезпечення їхніх щоденних потреб, 
якщо вони зіткнуться з фінансовими труднощами. 

• Організації повинні забезпечити доступ до послуг захисту психічного 
здоров’я та психосоціальної підтримки, в тому числі через онлайн-
служби підтримки психічного здоров’я та сприяючи регулярному 
контакту з опікунами телефоном або через онлайн-сервіси. 

 
 
 

• Спеціалісти з ведення випадків повинні допомогти представникам 
молоді, які живуть самостійно, особливо тим, що живуть в  
колективах/групах, колективно домовитися про певні основні 
правила для забезпечення безперебійного та ефективного 
виконання вимог соціального дистанціювання, ізоляції та карантину. 

• Правозахистні органи та групи взаємодопомоги часто відіграють 
вирішальну роль, пропонуючи практичну підтримку, поради та 
наставництво. Необхідно забезпечити збільшення фінансування для 
цих організацій, щоб вони могли надавати підтримку онлайн та 
телефоном, й розширювати сферу своєї діяльності. Наприклад, 
через групи WhatsApp, що модеруються, де молодь могла б отримати 
підтримку, «заприятелювати» з однолітками, підтримувати з ними 
зв'язок, контролювати стан здоров'я, самопочуття та надавати 
підтримку за необхідності. 
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ІНШІ РЕСУРСИ 

 
Better Care Network (BCN): Ресурсний центр з COVID-19 та догляду за дітьми 

https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/resource-center-on-covid-19-and-childrens-
care 

 
Альянс захисту дітей в гуманітарній діяльності: 
https://alliancecpha.org/en/COVD19 

 
ЮНІСЕФ: 

https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19 

 
Міжнародний альянс осіб з інвалідністю (IDA):  
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement 

 
Мережа діяльності з Раннього розвитку дітей (Early Childhood Development Action Network, ECDAN):  
https://www.ecdan.org/ 

 
Виховання та COVID-19: 

https://www.covid19parenting.com/ 

 
Міжвідомча мережа освіти в надзвичайних ситуаціях (INEE):  
https://inee.org/collections/coronavirus-covid-19 

 
Глобальний альянс робітників соціальних служб (Global Social Service Worker Alliance, GSSWA):  
http://socialserviceworkforce.org/resources/blog/social-service-workers-mitigating-impact-covid-19 

 
Міжнародна організація з міграції (IOM):  
https://www.iom.int/covid19 
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https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/resource-center-on-covid-19-and-childrens-care
https://bettercarenetwork.org/library/particular-threats-to-childrens-care-and-protection/resource-center-on-covid-19-and-childrens-care
https://alliancecpha.org/en/COVD19
http://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
http://www.unicef.org/coronavirus/covid-19
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19-and-disability-movement
http://www.ecdan.org/
http://www.covid19parenting.com/
http://www.covid19parenting.com/
http://socialserviceworkforce.org/resources/blog/social-service-workers-mitigating-impact-covid-19
http://www.iom.int/covid19


 

ПОДЯКА 
 

Наступні організації та особи приймали участь в розробці цієї Технічної записки: 
 

The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action  
Better Care Network 
Catholic Relief Services 
The Centre for Excellence for Children’s Care and Protection 
(CELCIS)  
Changing the Way We Care 
CRIN 
Family for Every Child Faith to Action Initiative 
Hope and Homes for Children  
International Disability Alliance 
International Organization on Migration (IOM)  
International Rescue Committee (IRC)  
International Social Service 
LUMOS 

Maestral International 
The Martin James Foundation 
Office of the Special Representative of the Secretary-General on Violence Against 
Children  
Plan International 
RELAF 
Save the Children 
SOS Children’s Villages 
International UNHCR 
UNICEF 
World Vision 
John Williamson, Children in Adversity, USAID 
Joan Lombardi (Early Opportunities) 
Дякуємо колегам з ВООЗ за перегляд проекту документа. 

 

 

Ця Технічна записка була схвалена наступними організаціями: 
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