
Родина для дитини
Кожна дитина має право на сім’ю



Діти в інтернатах
Україна
● 718 заклади

● 100 000 дітей

Тернопільська обл.
● 19 закладів

● 2500 дітей
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Реалії інтернатів
● Ізоляція від суспільства;

● Насильство, жорстокість 
і знущання;

● Затримка розвитку;

● Споживацьке мислення;

● Згубні моделі поведінки 
(обман, крадіжки, 
маніпуляція тощо)

● Нерозуміння моделі сім’ї;

● Невміння будувати 
стосунки;

● Невміння заробляти й 
розпоряджатись грошима;

● Відсутність побутових 
навичок.
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Кожні три дні в інтернатах України 
помирає одна дитина



Наслідки перебування в інтернаті

● 5 000 опиняться за ґратами;

● 2 300 стануть безхатченками;

● 1 400 скоять самогубство, стануть алко-, 
наркозалежними, повіями.
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10 000 випускників щороку 
90% з них не готові до життя



Вплив на державний бюджет
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12 000 000 000 грн. у 2018 році

15%
потреби 

дітей

85%
утримання закладів



Якби діти жили в сім’ях, 
цих проблем би не виникло



Кризові сім’ї

● 250 000 дітей зазнають насилля 
та приниження, багато тікають з дому;

● 4 600 дітей прибувають в інтернати 
щороку.
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600 000 дітей офіційно 
1 500 000 дітей реально



Цього можна уникнути, якщо 
допомогти сім’ям відбутися



Що ми робимо
● Консультуємо з питань усиновлення 

та допомагаємо у процесі усиновлення;

● Проводимо навчання для прийомних батьків;

● Проводимо терапевтично-відпочинкові 
табори для прийомних сімей;
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Що ми робимо
● Проводимо зустрічі взаємопідтримки 

для прийомних сімей;

● Організовуємо цільову допомогу 
прийомним родинам;

● Матеріально підтримуємо кризові сім’ї.
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 Завдяки нашій допомозі та консультуванню  
 в сім’ї потрапили більше 20 дітей 



 Навчання зі специфіки виховання прийомних дітей відвідали 
більше 200 батьків, психологів та соціальних працівників



 Терапевтично-відпочинковий табір відвідали 
 10 сімей (у тому числі 26 дітей)



 Лікування за програмою «Стоматологія 
 для прийомних сімей» відвідали 4 дитини



 10 кризових сімей отримали 
 гуманітарну допомогу



Що плануємо зробити
● Денний центр для дітей із кризових сімей;

● Сенсорно-реабілітаційний центр для дітей 
із прийомних та кризових сімей;

● Програму підтримки патронатних сімей;

● Програму підтримки та наставництва 
для кризових сімей.
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Як ви можете взяти участь
● Усиновити дитину;

● Стати наставником для дитини з інтернату;

● Матеріально допомагати прийомним сім’ям;

● Матеріально підтримувати ГО 
Родина для дитини;

18/22



Як ви можете взяти участь
● Брати участь у проектах ГО своїми ресурсами;

● Допомагати як фахівець;

● Молитися за сиріт, ГО, прийомні сім’ї тощо;

● Стати адвокатом руху й розповсюджувати 
інформацію.
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Коротко про головне
Для чого існує ГО “Родина для дитини”
https://youtu.be/OGO0crKk3S8

Що робить ГО “Родина для дитини”
https://youtu.be/zRh7XNssY2U

Подати заявку на участь
https://forms.gle/8VjjFg1C9iojRKPH9
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Контакти
Максим Трикоз
+380 (97) 570-33-01

Ілона Трикоз
+380 (97) 711-15-26

Сайт
https://rodyna.te.ua/

Facebook
https://www.facebook.com/
rodyna.te.ua/
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Кожна дитина має право 
жити у люблячій, турботливій 

та успішній сім’ї 

Родина для дитини


