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ХТО МИ Є?

«Отчий Дім»  - це цілісна
система інноваційних

послідовних програм

комплексної реабілітації та
виховання дитини, яка

проживала в умовах, що
загрожували її життю та
здоров’ю. В подальшому –
адаптація такої дитини до
життя в умовах сім’ї, з

метою її повернення в

біологічну родину. Якщо

це неможливо -

підготовка до

усиновлення, або виходу в
самостійне життя, а надалі
– інтеграція в суспільство.
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Роман Корнійко
ЗА СНОВНИК  ОТЧО ГО  ДОМУ



МИ БАЧИМО
Україну, як країну, в якій кожна дитина, яка потрапляє в
складні життєві обставини, отримує вчасну професійну
соціально-духовну допомогу і має можливість

проживати в сім’ї, розвивати  і реалізовувати свої дари і
таланти та втілювати Боже покликання у своєму житті.

НАША МІСІЯ
Допомогти дитині і тим самим змінити покоління,

збудувати майбутнє і створити історію.
 
Надавши дитині необхідну комплексну допомогу

(соціально-педагогічна реабілітація, правовий захист,
медична допомога тощо):

-    зберегти сім’ю для дитини, а дитину для сім’ї;
-    повернути дитину у рідну сім'ю;
-    знайти для дитини нову сім'ю;
-    підготувати дитину до самостійного життя.
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МИ ВІРИМО
що, об’єднавши зусилля церков, благодійних та

громадських організацій, органів державної влади,
можна повністю вирішити проблему сирітства, а

також, дарувати дітям можливість жити і

виховуватися в люблячій сім’ї.

НЕ БУДЕ ДІТЕЙ-СИРІТ

КОЖНА ДИТИНА БУДЕ МАТИ
МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ НЕОБХІДНУ
ДОПОМОГУ ТА УВАГУ

НЕ БУДЕ ІНТЕРНАТІВ ТА ДИТЯЧИХ
БУДИНКІВ

КОЖНА ДИТИНА БУДЕ МАТИ
МОЖЛИВІСТЬ ЖИТИ І ВИХОВУВАТИСЯ
В ЛЮБЛЯЧІЙ СІМ’Ї
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ЦІННОСТІ
-       Християнські чесноти
-       Милосердя

-       Доброта
-       Співчуття
-       Готовність прийти на допомогу
-       Сімейність
-       Родинні стосунки з тими, хто покинув Отчий Дім

ПРИНЦИПИ
-    Дитина в центрі уваги

-    Не допускати формування залежності підопічних

      від допомоги Отчого Дому

-    Заохочувати підопічних до участі в інших проектах

-    Забезпечувати прозорість та відкритість діяльності

      Отчого Дому

-    Мобілізовувати суспільство до відповідальності за

      вирішення проблем дітей та сімей
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КОМУ МИ
ДОПОМАГАЄМО
- ДІТИ-СИРОТИ

- ДІТИ, ПОЗБАВЛЕНІ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

- ДІТИ В РИЗИКУ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА

- ПІДЛІТКИ ТА ВИПУСКНИКИ РІЗНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ

- МАМИ З  ДІТЬМИ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ НАСИЛЛЯ 

- ВАГІТНІ ЖИНКИ, ЯКІ НЕ ХОЧУТЬ РОБИТИ АБОРТ, АЛЕ
   НЕ  МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ ВИХОВУВАТИ ДИТИНУ

- СІМ'Ї, ЯКІ ХОЧУТЬ УСИНОВИТИ ДІТЕЙ

- МІСЦЕВІ ГРОМАДИ

- ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО УКРАЇНИ
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НАПРЯМКИ 
 ДІЯЛЬНОСТІ

5. РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ
    РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ БЛАГОДІЙНИХ
    ПРОГРАМ ТА ПРОЕКТІВ                                                           43

1.  ЗАХИСТ ПРАВА ДИТИНИ НА СІМ’Ю                                      9

2.  УКРІПЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО УРАЗЛИВИХ СІМЕЙ              32 

3. ПІДТРИМКА ВИПУСКНИКІВ  АЛЬТЕРНАТИВНИХ
    ФОРМ ВИХОВАННЯ                                                                    35

4. РОЗВИТОК ТА ДОДАТКОВА ОСВІТА                                    38
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ФІНАНСИ  2020

 Надходження в іноземній валюті                     7 054 668,56 грн

 Надходження у місцевій валюті                         3 426 864,17 грн

 Надходження у формі  пожертви                      1 433 627,88 грн

 Інші пасивні надходження                                            8267,59 грн 

НАДХОДЖЕННЯ                                                12 035 801,05 ГРН

1.

2.

3.

4.

ВИТРАТИ                                                                  8 653 064,81 ГРН

     1. БЛАГОДІЙНІ ПРОГРАМИ                                  7 358 992,96 грн

- Витрати на благодійність                                           1 780 755,41 грн

- Витрати на реалізацію проектів і програм          3 201 953,24 грн

- Підтримка сімей  СЖО                                               1 001 604,31 грн

- Робота з молоддю-випускниками                          445 448,00 грн 

- Освіта; розвиток соціальних навичок                      929 232,00 грн

    2. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ                   1 386 712,88 грн
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Отчий Дім в своїй діяльності приділяє багато уваги захисту материнства та
дитинства. Так, для та попередження соціального сирітства, в тому числі
попередження ранніх відмов від немовлят, в 2015 році було започатковано
Центр «Мати і дитина разом». 

Цей проект призначався для організації тимчасового проживання матерів з
дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема матерів,
які мають намір/ чи стосовно яких є ризик відмови від новонароджених
дітей, вагітних жінок. За п'ять років роботи соціальну допомогу отримали
104 жінки та їх 187 дітей.

ЦЕНТР «МАТИ ТА ДИТИНА РАЗОМ»

476 598,56 ГРН.

За підсумками 2020 року
13 сімей (13 матерів та 44

дитини) взяли участь у

проекті, 5 матерів з дітьми
успішно вийшли з проекту
і зараз можуть самостійно
потурбуватися про своїх

дітей. 

Але з часом,

збільшувалась кількість

звернень від жінок, які

постраждали від

домашнього насильства. У
2020 році було ще 2

звернення від жінок, які
постраждали від

домашнього насильства. 2
мами та 8 дітей отримали
спеціалізовану допомогу.
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В державному закладі дівчинка прожила довгих 8 років, так і не
знайшовши нову родину. І вже в 14 років пішла навчатися в коледж, щоб
якнайскоріше стати дорослою та керувати своїм життям самостійно.

Але не все так склалося, як гадалося. В підлітковому віці Катя

завагітніла та народила синочка. У пошуках жіночої долі та не маючи
родинних прикладів, дівчинка пішла жити до батька дитини, але він
виявився дуже не серйозним. Чоловік постійно надмірно вживав

алкоголь, кричав і навіть дозволяв собі піднімати руку на Катю.

ІСТОРІЯ КАТІ ДАНИЛЮК

Дівчата, що потрапляють до

центру «Мати і дитина разом»

частіше всього самі є сиротами, та
їм нема до кого звернутися за

допомогою. Історія мами-Каті та її
сина Артема - яскравий тому

приклад.

Новонароджену Катю мама

принесла в «Дім малютки», коли їй
було декілька днів. Там вона

зростала до трирічного віку, як і всі
діти, які потрапляють до подібних
закладів. Але коли їй виповнилося
3 роки, доля зглянулася до неї та 
 дитину забрала до дому родичка її
мами. Проте, проникнутися

любов’ю до Катрусі вона так і не
змогла, тож, в семирічному віці

відвела дитину назад до дитячого
будинку
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Після чергового побою він запропонував їй одружитися, але дівчина
зрозуміла, що жити з таким чоловіком-насильником  небезпечно і
відмовила йому. Хоча Катя не забороняла спілкування дитини з батьком, 
 він не захотів підтримувати стосунки ані з колишньою дружиною, ані з
їхнім сином.

В Києві дуже швидко Катя знайшла роботу, тимчасове житло і влаштувала
дитину в дитячий садок. Проте Артемка дуже часто хворів і йому
заборонили відвідувати заклад, тож Катерина не мала можливості
одночасно працювати і сидіти з дитиною вдома, не маючи засобів для
існування. У відчаї вона почала шукати допомогу.

Першим бажанням жінки було влаштувати сина у безпечне місце, не
турбуючись про себе, тож  вона прийшла до Отчого Дому з таким
проханням. Вона мала намір  навідувати Артема, але ми запропонували їй
інший варіант - наші послуги в центрі «Мати і дитина разом», де б їй не
довелося розлучатися з дитинкою. Звичайно, Катя на це з радістю
погодилася.

Зараз жінка має можливість
проводити час разом з

синочком та працювати, 
 заощаджуючи кошти на
майбутнє життя. Вона

зміцніла та добивається

того, щоб отримати

квартиру, яку держава

виділяє молоді із числа

дітей-сиріт. Жінка думає не
лише про себе, але в першу
чергу про дитину.

Її життя змінюється і ми
розуміємо, що ми

допомогли ще одній дитині
не стати сиротою при живих
батьках.
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В Україні є багато різних державних закладів, де  проживають діти, батьків
яких позбавили прав: це і державні дитячі будинки, і школи-інтернати, і
різноманітні медичні заклади та навіть притулки. У таких закладах діти
живуть у групах по 25-30 дітей і, зазвичай, мають по двох вихователів на
добу на одну групу.

Більшість з дітей, що живуть в таких умовах, не знають, що таке сім’я, не
мають простих, необхідних життєвих та комунікативних навичок. Їм дуже
бракує уваги, емоційної прихильності та любові зі сторони дорослих.

Дитячий будинок не є здоровим середовищем для дитини і не може
забезпечити дитині здоровий розвиток.

Кожні 3 дні  в Україні 250 дітей направляються до державних закладів
через бідність.

Ця програма "Отчого Дому", спрямована на підтримку дітей позбавлених
батьківського піклування. Тут  їм створюють можливість жити та рости в
середовищі, найбільш наближеному до сімейного. Окрім того, діти можуть
побачити модель здорової сім’ї і в майбутньому відтворити її у власних
родинах.

Головною метою нашого Центру є підготовка дітей-сиріт до життя в сім'ях
(повернення до біологічних сімей, усиновлення або самостійне життя)

СПРИЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СІМЕЙНО-
ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЖИВАННЯ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

 1 753 031,14 ГРН.
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У 2020 РОЦІ ЧЕРЕЗ 
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ "ОТЧИЙ ДІМ"

ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ 
66 ДІТЕЙ

 
ДОДАЛОСЬ    17 дітей

ВИБУЛО           33 дитини
                 10 - повернуто в сім’ї 
               10  - влаштовано в ПС та  ДБСТ

                       3 -  усиновлено
                       1  -  взято під опіку
                       4 - переведено
                       5 -  досягли 18 років  
                             (зараз в Молодіжному центрі)
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1. Забезпечення сімейного середовища для дітей, які ризикують втратити
або вже втратили батьківське піклування на короткотривалий термін;

2. Підготовка їх до майбутнього влаштування в сім'ї (включаючи
реінтеграцію) або до самостійного життя в суспільстві;

3. Підтримка довготривалих сімейних варіантів догляду за дітьми, які
втратили батьківське піклування

4. Розробка моделі допомоги після перебування у нашому центрі, у
партнерстві з урядовими та неурядовими установами з метою зменшення
відмови від дітей у Київській області.

Робота "Отчого Дому" спрямована на розширення послуг, щоб

задовільнити потреби дітей і забезпечити розвиток в дбайливих сімейних
умовах.

Наш центр зосереджений на Київській області, але ми відкриті для дітей і з
інших регіонів України. 
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Давид жив зі своєю мамою, не біологічним татом, молодшим братиком і
сестричкою в Донецькій області. Після початку війни, родині довелося
тікати. Так вони опинилися на Київщині. Сім’я намагалася орендувати
житло на заощаджені кошти, але справи з влаштуванням на роботу йшли
погано, тому родина звернулася до організації, яка надала тимчасове
соціальне житло. Вся ця ситуація і переїзди дуже вплинули на емоційний і
психічний стан мами Давида, яка колись вже мала психічні розлади в
юному віці. 

Через психічні проблеми мами, які стали дуже проявлятися в неадекватній
поведінці жінки, її забрали в психіатричну лікарню. Молодших дітей
відправили до бабусі, а старшого Давида за його проханням направили до
Отчого Дому.

Потрапивши влітку до Центру реабілітації дитини, який використовує в
своїй методиці педагогіку пригод та реабілітаційну педагогіку, життя
Давида заграло яскравими барвами. Він з захопленням поринув у
навчання, у нього з’явилася жага до знань та до пізнання навколишнього
світу. 

ІСТОРІЯ ДАВИДА

Він став дуже дружелюбним,

постійно проявляв ініціативу,

допомагав. Давид побачив життя в
іншому світлі та з головою

поринув у вивчення

природознавства. Він став мріяти
стати відомим режисером, зняти
фільм про сімейні цінності та про
важливість родини для дитини.

На прикінці року його родина
знову воз'єдналася і він

повернувся додому. 
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За інформацією кабінету омбудсмена з прав дітей, загальна кількість дітей,
що втратили батьківське піклування та початку року перебували на обліку в
управліннях у справах дітей, вражає.

Майже 106 тисяч дітей або 1,5% від усього дитячого населення в Україні
проживають у державних закладах, проте лише 8% з них сироти, інші 92%
мають батьків.

Протягом 2020 року МБФ “Отчий Дім” підтримував дітей, яким загрожує
втрата батьківського піклування, у партнерстві з 10 громадськими
організаціями Києва, Одеси, міста Лубни, а також в Київській, Вінницькій та
Кіровоградській областях.

Ця співпраця дозволила підтримати понад 550 дітей, яким загрожувала
соціальна занедбаність через проблеми в їх сім'ях в 2020 році.

ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО
ОПІКУЮТЬСЯ ДІТЬМИ, ЯКІ В РИЗИКУ АБО
ВТРАТИЛИ БАТЬКІВСЬКЕ ПІКЛУВАННЯ
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Діяльність фонду спрямована на допомогу дітям, тому фонд  опікується,
утримує, виховує дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

піклування. На даний момент здійснюється підтримка ДБСТ "Гніздечко", де
виховується 36 дітей.

БО "БФ "МИР ВАМ"
(М.ОДЕСА)                                                                                          

91 169,00 ГРН.
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Служіння дітям зародилося ще в далекому 2003 році. Тоді, на початку
двохтисячних,  Олександр Роганов взяв відповідальність за долі покинутих
дітей, дітей сиріт, залишених без найменшої допомоги в світі, повному
жорстокості та байдужості, що опинилися на вулиці.

Наша місія в спробах допомогти цим дітям почалася саме там,  на вулицях.
Ми знаходили безпритульних дітей на теплотрасах, в каналізаційних
шахтах, голодних і замерзаючих. Ми намагалися допомогти їм як могли,
зігрівали, годували, знаходили їм притулок.

Пізніше для цієї мети нам подарували будинок в селищі Хотів, Києво-
Святошинський р-ну., Вул. Гагаріна, 10. І першими вихованцями в цьому
будинку були саме діти з вулиці.

В даний час в нашому центрі проходять реабілітацію 15 дітей, це число
змінюється тому ми постійно беремо нових діток, які потребують допомоги,
опіки і часто рятуємо їх від їх же батьків.

БО КЦСРД "МОЯ РОДИНА"
(М.ХОТІВ)                                                                                           

120 000 ГРН.

18БО МБФ "ОТЧИЙ ДІМ" | РІЧНИЙ ЗВІТ 2020



Кошти були використані для здійснення благодійних проектів "Добрий
самарянин" згідно її статутної діяльності, серед яких: праця з дітьми-
сиротами та дітьми, батьки яких позбавлені батьківського піклування (ДБСТ
«Щаслива родина», с.Нова Українка, Сарненського р-ну, Рівненської обл). 
 
Завдяки отриманій фінансовій допомозі було завершено будівництво
актового залу з класами для проведення уроків недільної школи з дітьми,
гуртків рукоділля та різних святкових подій та території дитячого будинку,
де наразі проживають 26 дітей. 
 
Було проведено Різдвяну акцію для дітей з багатодітних та

малозабезпечених сімей в тих регіонах, де виконується місіонерська праця
волонтерами та місіонерами місії «Добрий самарянин».

РО "МІСІЯ ''ДОБРИЙ САМАРЯНИН''
(МІСТО РІВНЕ)                                                                                           

259 217,00 ГРН.
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Центр Дім Милосердя - це благодійна організація, яка була створена в
серпні 2003року в м.Ватутіне Черкаської області.     

Сьогодні Дім Милосердя – це структура, яка складається з таких напрямків:
Допомога дітям, Допомога молоді, Допомога жінкам та Допомога людям
похилого віку.    Головним принципом нашої праці є спільність дотримання
загальних християнських цінностей, та відчуття сімейної підтримки. З
людьми, які проживають в "Домі Милосердя", а також з тими, хто вже
покинув його стіни, ми будуємо й підтримуємо родинні стосунки. Завжди в
центрі нашої уваги знаходиться конкретна доля конкретної людини, і ми
шукаємо найкращі шляхи для допомоги їй.

ВАТУТІНСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ
ОПІКИ "ДІМ МИЛОСЕРДЯ" 
(ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ)                                                                                           

20 180,00 ГРН.
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Завершено реконструкцію та випробування системи опалення приміщень,

що належать дитячому соціально-реабілітаційному центру "Надія". 

Перші випробування показали, що вирішена найбільш нагальна проблема

налагодження якісної та ефективної системи опалення приміщень, де

проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, яка

турбувала  багато років. В реконструкції котельні та обладнання приміщень

були використані сучасні матеріали та технології, які дозволили підвищити

ефективність роботи котлів та підвищити ККД, що дасть можливість в

майбутньому підключити приміщення Дитячого клубу, що будується. 

Цей клуб дуже потрібний для подальшої реалізації Комплексної програми

"Партнерство заради спасіння дітей". 

ЛУБЕНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ СОЦІАЛЬНО-
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «НАДІЯ»
(ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ) 

73 669, 00 ГРН.
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Дитячий будинок змішаного типу для дітей дошкільного та шкільного віку

«Жива Перлина» в Онуфріївському районі був зареєстрований наприкінці

2011 року, ціллю якого є: забезпечення особистісного розвитку, виховання,

навчання та соціальної адаптації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування, їх підготовки до самостійного життя.

Зараз в "Живій перлині" проживає 40 дітей віком від 3 до 18 років.

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК 
"ЖИВА ПЕРЛИНА"
(КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ)

29 659,00 ГРН.
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Через пандемію COVID та вимоги карантину проект дитячого наметового

табору був реорганізований відповідно до потреб дітей-сиріт, які довгий

час перебували у соціальній ізоляції.

Отчий Дім знайшов вихід через проведення двомісячного денного табору

«Педагогіка пригод» для 92 дітей. Діти були організовані невеличкими

групами за принципом спільного проживання. Вирвавшись з своїх домівок

дітвора раділа можливості набігатися, пограти у спортивні ігри, побути на

свіжому повітрі. Родзинкою табору став басен, якій був подарований

Президентом України, під час його візиту до Отчого Дому.

ДЕННИЙ ДИТЯЧИЙ ТАБІР ВІДПОЧИНКУ 

«ПЕДАГОГІКА ПРИГОД»

615 295,00 ГРН.
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Найбільшим подарунком Президента України для дітей, стала можливість

організувати дитячий наметовий майданчик на мальовничому острові у

Кончі-Заспі. 

Перша зміна була організована у серпні для  50 дітей пільгових категорій.

Це були 2 тижні чудових пригод та випробувань, де кожна дитина знайшла

для себе цікаву справу та познайомилася з видатними людьми. 

Друга зміна мала освітній характер. Вона пройшла з 10 вересня по 10

жовтня і теж охопила 50 дітей. Зважаючи на вимоги карантинного режиму,

у наметовому майданчику були облаштовані унікальні умови для навчання

дітей у максимально безпечному режимі. А використання методики

«Педагогіка пригод», дозволило зробити навчання цікавим та

різноманітним.

ЛІТНІЙ НАМЕТОВИЙ МАЙДАНЧИК
 «ОСТРІВ СКАРБІВ»
   В КОНЧА-ЗАСПІ

202 760,00 ГРН.
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Проект надає щоденні консультації  для іноземних та українських громадян

з питань усиновлення, а також супроводжує сім’ї в процесі усиновлення. 

За рік надано більше 600 консультацій для українських сімей та сімей з

США, Німеччини, Італії, Іспанії, Канади, Швеції та Чехії. Працівники проекту

допомогли в процесі усиновлення 6 сім’ям. Зараз під нашім супроводом ще

дві сім’ї, що всиновлюють дитину.

    

Знайдено партнера, організацію “Hop house”, яка допоможе усиновителям

— родині Сівак  побудувати другий поверх їхнього будинку, що дасть їм

можливість всиновити ще двох діток.

Нажаль, через вимоги карантину, було проведено тільки дві  клубні зустрічі

та два семінари-тренінги по темі «травма і складна поведінка дітей». Але

ця ситуація підштовхнула для розвитку он-лайн консультування та

спілкування. Ця дистанційна підтримка дала змогу вчасно дізнатися про

потреби та проблеми сімей та вчасно надати допомогу 9 сімей під час

карантину втратили роботу.

 «НОВА СІМ'Я»

295 811,41 ГРН.
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Сім’ям допомагали продуктами харчування, речами та побутовою хімією.

Підтримку надавали до моменту відновлення батьків на роботі.

6 сімей клубу отримали допомогу у вигляді двоповерхових  ліжок.

Однією з визначних подій минулого року стало відзначення премією «мама

року» від журналу «Єва» — Тетерятнікової Катерини, яка є опікуном та

виховує 13 дітей-сиріт.

Проект також допомагає всім дітям з сімей-учасників проекту в їх

повноцінному та різносторонньому розвитку. Діти брали участь в

програмах Gofriends IT Camp, LikeCamp, Табір «Острів скарбів», Wow Kids

Forum, профорієнтаційних екскурсіях.

Троє молодих людей, з числа повнолітніх дітей сімей учасників клубу,

отримали можливість поїхати на 1 рік до Німеччини, де зможуть вивчати

мову та працювати у благодійному кафе та магазинчику.

 КЛУБ «ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ»

Дитячі будинки сімейного типу  -  10 сімей

Опікуни  - 11 сімей

Усиновителі  -  11 сімей

Прийомні сім'ї - 4 сім'ї

Кандидати в усиновителі  - 7 сімей

42 родини з 165 дітьми (до 18 років)

У 2020 році до клубу приєднались ще 3 сім’ї.
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Руслана і Сергій  прожили 20 років, але своїх дітей так і не мали. Руслана

працювала  в Отчому Домі  і подумки  підбирала, кому з дітей підійшли б

вони із Сергієм. Вона знала, що буде  люблячою мамою, а її чоловік стане

турботливим батьком. Так, потроху в їх родині зріло рішення всиновити

дитину. Вони отримали консультації, пройшли навчання, зібрали

документи, зробили ремонт, а потім  прийшли до Отчого Дому, як

волонтери. Тут вони і зустріли Настю.

У дівчинки була непроста життєва історія, як і в більшості дітей, які

потрапляють до реабілітаційного центру.   Вона зневірилася у дорослих і

не чекала від світу нічого хорошого. Між Русланою, Сергієм та дівчинкою

потроху встановлювалися довірливі стосунки. Все більше гарних спільних

вражень заміняли  неприємні спогади з минулого.  І через декілька місяців

вона погодилась стати донькою для цього чудового подружжя.

Звісно, що ані рішення про всиновлення, ані згода дівчини не вирішили

чарівним чином всі проблеми. Батьки приділяють багато уваги її розвитку.

Разом із спеціалістами проекту і реабілітаційного центру, вони спільно

шукають рішення у конфліктних ситуаціях. Дитина все ще потребує послуг

з реабілітаційної педагогіки і підтримки психолога. Але ми впевнені, що всі

негаразди будуть подолані, тому що разом з дитиною є люблячі та

турботливі батьки, які прийняли її всім серцем.

ІСТОРІЯ СІ'МЇ СІВАК
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Не зважаючи на карантинні обмеження з усієї Київської обл, на території

“Острова Скарбів”, з’їхалися батьки-усиновителі, партнери ОД, державні

службовці різних рівнів, уповноважений Президента України з прав дитини.

Свято об’єднало в радості 165 щасливих діточок, які знайшли свої сім’ї і 85

дорослих, які знайшли своїх діточок.

 «ДЕНЬ УСИНОВЛЕННЯ»
         В КОНЧА-ЗАСПІ

33 450,00 ГРН.
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Несподівано і неочікувано для всіх 1 червня Отчий Дім відвідав Президент

України.

Як добрий гість він привіз подарунки (басейн, солодощі та спортивний

інвентар) та гарну погоду, яка увірвалася на подвір'я разом з ним

(напередодні був затяжний дощ)

Дітки привітали його невеличким флешмобом - танком разом з малечею, а

потім передали його дітям  свічки, які зробили своїми руками напередодні.

«Неважливо ким ви станете – вченими, військовими, інженерами,

вчителями – треба завжди залишатися людьми – добрими, чесними,

толерантними, сучасними. А головне – щасливими».

Президент відзначив результати роботи Отчого Дому і запропонував

розширити можливості втілення нашого багаторічного досвіду на одній з

територій, де відпочивають дипломати.

 «ДЕНЬ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ»
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Проект об'єднує дітей Отчого Дому, які були усиновлені в різні країни світу.

На сьогодні це 84 дитини у 8 країнах світу.

У березні 2020 року, коли в цілому світі спалахнула пандемія, це добре

вдарило по бюджету Отчого Дому. Прийомні сім'ї, почувши про труднощі,

активно ініціювали збір коштів та об’єднали зусилля для підтримки

служіння у важкі часи для всіх, включаючи їх самих.  За короткий проміжок

часу було зібрано значну суму, і Посли Отчого Дому змогли стати одним із

тих, хто направив кошти в Україну, щоб допомогти продовжити роботу.

Наш головний "посол" Отчого Дому – Діана Приходько, вже багато років

живе в Шарлотті, штат Північна Кароліна. Навесні нам вдалося відвідали її

родину. Це величезна радість спостерігати за тим, як  вона живе своїм

омріяними життям, відвернувшись від свого жахливого минулого та

мужньо залишивши його позаду.

 

Наша нещодавня історія усиновлення, яка перетворила Миколу Примака

на Ніка Шварцера, стала великим натхненням для багатьох. Це було перше

усиновлення без участі особи-посередника з агентства, і Отчий Дім зміг

провести сім’ю через процес усиновлення в Україні від початку до кінця.

Сьогодні сім’я святкує успішні результати хірургічного втручання! Мрія Колі

мати плоский живіт і вільно займатися спортом здійснилася!

 «ПОСЛИ ОТЧОГО ДОМУ»
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В період карантину Отчий Дім допомагав не лише учасникам проектів, що

перебувають під нашою опікою, але і нужденним з нашої громади, у тому

числі і вимушено переміщеним особам.

Завдяки співпраці з головами сільських рад найближчих сіл, нам вдалося

охопити своєю допомогою більше ста родин.

Через додатковий фандрейзінг та з залученням партнерів, були

сформовані продуктові набори та набори гігієни першої необхідності, що

були роздані в громаді. 

Також діти в період карантину шили маски та відвозили їх до дитячої

лікарні м.Боярка.

«ЛЮДЯМ З ЛЮБОВ’Ю»

225 224,31 ГРН.
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ДБСТ

опікуни

прийомні сім'ї

усиновлювачи

внутрішньо-переміщені особи

багатодітні сім’ї

малозабезпечені сім’ї

учасники бойових дій

люди з інвалідністю

діти з числа сиріт

Протягом року нам вдалося знайти можливість допомогти 572 людям та

12 организаціям, що живуть в Київській області та в Україні.

 

Серед набувачів були сім’ї пільгових категорій:

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА

776 380,00 ГРН.
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Через турботу про тварин діти Отчого Дому вчаться співчуттю та добру.

Саме беззахисні тварини допомагають зрозуміти, що в світі є ті, хто загине

без сторонньої допомоги, якщо хтось про них не потурбується.

 

Завдяки залученню спонсорів та небайдужих людей нам за 2020 рік

вдалося врятувати 15 вуличних собак та знайти їм сім’ї в Україні та за

кордоном. 

 

Всі витрати понесла приватна особа.

РЯТУЄМО ЖИТТЯ ТВАРИН
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В 2020 році у проекті брали участь 21 підлітків та молодих людей.

11 молодих людей отримали підтримку з організації тимчасового

проживання.

Протягом року 3 було прийнято і 4 вийшли з проекту, отримавши

підтримку для організації самостійного проживання. 

Підлітки та молоді люди були задіяні  в проектах Отчого Дому та

отримували свій перший досвід роботи у кафе, Скарбничці Добрих справ

та теплицях.

У 2020 році було багато звернень за підтримкою від випускників Отчого

Дому. У більшості випадків це було пов’язано з карантином та

тимчасовою втратою джерела існування.

Але найбільшою перемогою 2020 для нас стала можливість організувати

операцію та подальшу реабілітацію для випускниці Отчого Дому — Марії

Закревської

«КРОК ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
   МОЛОДІЖНІЙ ЦЕНТР  

 445 448 ГРН.
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Маша народилась і зростала в неблагополучній родині. Від мами

отримала травму хребта.

В шість років втекла з дому, спасаючись від асоціальної поведінки мами,

що зловживала алкоголем,  і 4 роки жила на вулиці. Характер мала

бойовий, вміла постояти за себе. Її побоювались навіть хлопчики.  Коли їй 

 було 10 років, вона познайомилась з волонтерами вуличного служіння

«Отчого Дому». Впродовж пів року вона вчилась довіряти дорослим.

Медичне обстеження виявило у Маші викривлення хребта і грудної

клітини. Лікарі попередили, що якщо впродовж кількох місяців їй не буде

зроблено операцію, то вона не виживе, тому що деформація настільки

велика, що нікуди рости серцю і легеням.  Коли їй робили операцію, то

випадково пошкодили спинний мозок і все тіло, нижче пояса, було

паралізоване. 

Чотири тижні лікарі намагались виправити ситуацію, але в кінці

констатували, що вона буде лежачою до кінця життя, якщо не трапиться

Божого чуда.  Але Маша відчула кінчики пальців ніг, а ще через 2 тижні

змогла ходити.  Щоправда її хода нагадувала ходу «кривенької качечки».

ІСТОРІЯ МАШІ ЗАКРЕВСЬКОЇ

381 701,87 ГРН.
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Коли розпочалася війна на Сході України, Маша пішла добровольцем на

фронт і служила санітаром, витягуючи з-під обстрілів під вибухами

снарядів поранених бійців.  На її рахунку більше 20 врятованих життів. 

 Так одного разу вона витягувала пораненого 95-кілограмового бійця

(при своїх 46 кг ваги) з такої зони, куди навіть висунутись ніхто не

наважувався!

Наразі Маша працює в Отчому Домі в дитсадочку вихователем та в

Крамниці «Скарбничка Добрих справ».  Її люблять і поважають дорослі і

діти. Проте останнім часом стан її здоров’я став погіршуватись.  Маша

потребує чергової термінової операції, так як знову з’явився ризик, що

вона не зможе ходити. 

Для цієї операції необхідно було зібрати 18.5 тисяч доларів  США.

Лікарі турецької клініки MEDICANA згодилися провести дуже складку

операцію на хребті Маші. Тож, в умовах карантину, на спец запрошення

Міністерства охорони здоров'я Туреччини, Маша полетіла на операцію.

Ще місяць після оперативного втручання Маша провела в Стамбулі під

наглядом лікарів, а згодом повернулася додому.

Звраз вона проходить реабілітацію і розробляє суглоби разом з лікарем-

реабілітологом.
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Наш Освітній проект працює на максимальну потужність: минулого

року в проекті отримували знання 64 учні, що на 28% більше

запланованої кількості.  

За підсумками минулого року, маємо чим пишатися: освітній рівень

учнів початкової школи виріс на 9% (математика та природничі науки),

середньої та старшої – відповідно на 16% та 27% (усі дисципліни). 

7 старших учнів — випускників проекту успішно склали державні іспити

та вступили до вищих та професійно-технічних закладів. Набуті знання

дають дітям змогу вибирати напрямок у житті, професію до душі, та

формувати майбутнє Загальні цифри не затуляють цінність і важливість

успіхів кожної окремої дитини, - адже ми знаємо, наскільки кропітка та

непроста робота була потрібна для подолання відчуття

неповноцінності через прогалини в знаннях, недовіри до дорослих та

світу; скільки праці вчителів вкладено, щоб сьогодні ми побачили цих

дітей впевненими в своїх силах, готовими навчатися в загальноосвітніх

школах.

 РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

ЛІЦЕЙ "ОТЧИЙ ДІМ"

8 дітей ніколи не ходили

до школи, ще 15 дітей

мали лише базові навички.

Вчителі освітнього

проекту знайшли підхід до

цих дітей, змогли

зацікавити їх навчанням. І

діти змогли досягти майже

неймовірних результатів:

за рік освоїти програму

двох років освіти.

948 232 ГРН.
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В 2020 році програма духовного виховання працювала в новому

форматі. Через карантин та довготривалу ізоляцію дітей від суспільства

ми органічно поєднали духовну програму «Бумеранг» з роботою

церкви, і весь рік проводили свою діяльність разом.

 

На спільних робочих групах планувались теми для вивчення на місяць,

тиждень, день. Тема подавалась впродовж тижня на щоденних

ранкових спілкуваннях, які відвідують і діти, і дорослі, що проживають і

працюють в Отчому Домі. На вечірніх спілкуваннях ці теми

обговорюються в сімейних групах з дітьми, при нагоді, в особистих

спілкуваннях з дітьми і між собою.

 

Така система роботи дозволяє всім одночасно концентруватись на

важливих духовних питаннях виховання і розвитку.

 

Для більш професійної роботи ми розпочали систему навчань для

батьків-вихователів, щоб заняття та щоденна робота з дітьми

базувалась на загальних духовних принципах організації. Проведені

семінарські заняття для дорослих на теми: «Як проводити ранкові

зустрічі», «Як проводити вечірні спілкування», «Християнський

світогляд. Чи важливо його мати? Чому?», «Співпраця з школою

(вчителі, батьки, вихователі, керівники)», «Мотивація до навчальної

діяльності (і не тільки)», «Як читати Біблію», «Що таке історії і як іх

розповідати» та ін.

ПРОГРАМА ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ

"БУМЕРАНГ"

Практикуємо вечірні відвідування

сімейних груп для спільних вечірніх

занять та з метою допомоги і

навчання батьків-вихователів.

Спільні зустрічі (посиденьки з татом

Ромою) та поїздки з дітьми в цікаві

місця, з можливістю відвертих

розмов та цікавих бесід.
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Проект покликаний підіймати хвилю добрих справ. Він заснований

випускниками Отчого Дому. Для того, щоб зробити добру справу,

необов’язково мати великі статки. Достатньо лише передивитися власні речі,

якими ми вже довгий час не користуємось. Вони в хорошому стані, тому їх

шкода викинути а, насправді, вони нам вже заважають. В той же час, комусь

ці речі можуть врятувати життя.

Скарбничка —  це місце куди можна принести речі, або придбати за

символічну ціну будь-яку річ, і тим самим конвертувати речі у добрі справи,

такі як допомога дітям-сиротам, лікування онкохворих дітей та інше.

Добрими справами можуть стати наші дари і таланти, якими у вільний час ми

допоможемо обездоленим, багатодітним або сім’ям, які потрапили в кризову

ситуацію.

В 2020 році саме проект "Скарбничка" став потужною частиною у зборі

коштів на лікування випускниці Отчого Дому Маші Закревської в Туреччині.

«СКАРБНИЧКА ДОБРИХ СПРАВ»
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В рамках освітнього проекту РУМ (Рух Успішної Молоді), який було створено

задля всебічного розвитку молоді, наші діти минулого року розробили

проект арт-кафе «Coffee_LOVE», яке об’єднує в собі арт-простір, кафетерій

та благодійну «Скарбничку Добрих Справ».

Вхід до благодійної крамнички облаштовано через кав’ярню. Це  місце, де

діти з Отчого Дому можуть навчитися готувати та випікати смаколики для

гостей, які відвідують кав’ярню та "Скарбничку", оскільки однією з наших

цілей є заохочення дітей до спілкування та навчання, щоб формувати в них

практичні життєві навички.

Перш за все проект створює можливості для першого працевлаштування та

отримання досвіду для молоді - учасників програм Отчого Дому.

КАВ'ЯРНЯ "COFFEE_LOVE"
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Цей рік став благословенням і для наших теплиць. Новий керівник проекту,

який прийшов до нас взимку, вдихнув в теплиці нове життя, обробив і

удобрив грунт, відремонтував автополив, освоїв територію поза теплицями

на відкритому повітрі.

Цього року і діти, і дорослі були постійно причетні до догляду за рослинами.

Для дітвори це була єдина можливість вийти за паркан через карантинні

умови, та заробити копійку для себе.

У нас були і огірки, і помідори, і перець. І навіть хороший урожай інжиру, з

якого ми мали можливість наварити варення та зробити подарунок

Президенту України, передавши йому та його сім’ї величезну корзину

фруктів.

Вперше за своє існування теплиця окрім користі і трудовому вихованні та

забезпечення Отчого Дому овочами, дала фінансовий прибуток, який було

вкладено в подальший розвиток теплиць.

ТЕПЛИЦІ

135 017 ГРН.
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РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ТА
ПРОЕКТІВ

Нове приміщення кав'ярні

Ремонт в спортзалі

Гідроізоляція жовтого будинку

Побудова та запуск відеоспостереження та охорони

Соціальна квартира для молодіжного проекту

НА ЗАГАЛЬГУ СУМУ  831 507,69 ГРН.
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НОВЕ ПРИМІЩЕННЯ
КАВ'ЯРНІ
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РЕМОНТ В СПОРТЗАЛІ
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ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ЖОВТОГО
БУДИНКУ
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ПОБУДОВА ТА ЗАПУСК СИСТЕМИ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА
ОХОРОНИ
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СОЦІАЛЬНА КВАРТИРА ДЛЯ
МОЛОДІЖНОГО ПРОЕКТУ

ЗА УЧАСТЮ ТА У СПІВПРАЦІ З СІЛЬСЬКОЮ РАДОЮ С.СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ
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ЗБІР КОШТІВ ДЛЯ ПРИДБАННЯ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Завдяки фандрейзинговій кампанії, що була зроблена та проведена у сімох

країнах світу, нам вдалося зібрати необхідні кошти для викупу земельної

ділянки, де у майбутньому планується побудувати сучасний центр соціальної

допомоги.

ЗІБРАНО 1 568 798,64 ГРН.
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ЗБІР КОШТІВ ДЛЯ ПРИДБАННЯ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
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НАШІ 
ПАРТНЕРИ
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Допоможи дитині-сироті, зміни
покоління, збудуй майбутнє,
стань творцем історії!

З любов'ю та молитвами! Велика родина Отчого Дому

Дякуємо
кожному
та сумуємо за теплими обіймами



КОНТАКТИ

+38 073 239 13 34

+38 044 239 13 34

otchiydim@gmail.com

www.o-dim.com
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