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ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ
ПРАВЛІННЯ
Дорогі наші Друзі та Партнери!

2021 видався одним із економічно найважчих  і політично
стресових років. Ми стикнулися з непередбачуваними
обставинами, котрі поставили під питання функціонування
Отчого Дому, і я надзвичайно зворушений тим, що нам з
вами вдалось не лише з гідністю вистояти, а й досягнути
результатів, які ми з радістю описуємо в нашому річному
звіті.

Завдяки вашій Любові, проявленій у щедрих і щирих
Дарах для діточок, котрі втратили свої сім’ї та домівки, ми
принесли гідний плід для Царства Божого! Дякую
сердечно за вашу відданість та вірю, що Господь оцінив
наші спільні зусилля, і кожен отримає частку Нагороди від
Нього! Змінюючи на краще чиюсь долю, ми отримуємо
Божі благословення для себе та для своїх дітей, онуків,
правнуків... і так до тисячного покоління! Рятуючи одну
дитину, ми змінюємо також і потомків, які виходитимуть з її
лона.

Ми будуємо майбутнє, в якому житимемо разом з нашими
нащадками та тими, кому ми допомогли. Ми стаємо
творцями історії, на хід якої впливатимуть також і
врятовані нами діти, і все це завдяки нам з вами! Слава
Богу за вас!

Дай нам Бог здолати всі випробування та з Божою
допомогою вийти звеликою Перемогою без найменших
втрат! Ще раз щиро дякую кожному! Без вас ми не змогли
б цього зробити.

Обнімаю вас!

Р О М А Н  К О Р Н І Й К О
Голова правління БО МБФ «Отчий Дім»



МИ БАЧИМО
Україну як країну, де кожна дитина, котра

потрапляє в складні життєві обставини, має змогу

отримати вчасну фахову соціально-духовну

допомогу та можливість зростати в сім’ї,

розвивати та реалізовувати свої дари й таланти,

втілюючи Боже покликання у своєму житті.

НАША МІСІЯ

зберегти сім’ю для дитини, а дитину для сім’ї;

повернути дитину у реабілітовану біологічну 

 сім’ю;

знайти для дитини сім’ю, яка готова буде її

усиновити;

підготувати дитину до самостійного життя.

допомогти дитині, тим самим змінюючи

покоління, будувати майбутнє, творячи таким

чином історію.

Наша мета — надати дитині необхідну

комплексну допомогу: соціально-педагогічну,

правову, медичну тощо.

Ми робимо все можливе, аби:



МИ ВІРИМО
що, об’єднавши зусилля церков, благодійних і

громадських організацій та органів державної

влади, можна повністю вирішити проблему

сирітства, а також подарувати дітям можливість

жити та виховуватися в люблячій сім’ї.

НЕ БУДЕ ДІТЕЙ-СИРІТ

КОЖНА ДИТИНА
ОТРИМАЄ НЕОБХІДНУ
ДОПОМОГУ ТА УВАГУ

ЗНИКНЕ ПОТРЕБА В
ІНТЕРНАТАХ ТА ДИТЯЧИХ
БУДИНКАХ

КОЖНА ДИТИНА
ЗРОСТАТИМЕ В
ЛЮБЛЯЧІЙ СІМ’Ї

В УКРАЇНІ



ЦІННОСТІ
Християнські чесноти

Милосердя

Доброта

Співчуття

Готовність прийти на допомогу

Сімейність

Родинні стосунки з тими, хто залишив стіни Отчого

Дому

ПРИНЦИПИ
Ми ставимо дитину в центр уваги

Не допускаємо формування залежності

підопічних   від допомоги Отчого Дому

Заохочуємо наших підопічних до участі в інших     

проєктах

Забезпечуємо прозорість та відкритість 

 діяльності Отчого Дому

Мобілізуємо суспільство до відповідальності  за

вирішення проблем дітей та сімей 

Вважаємо, що профілактика — це завжди

швидший, ефективніший та дешевший спосіб

вирішення будь-яких  проблем, а особливо

сирітства

Жоден дитячий будинок, навіть найкращий  у

світі, не замінить дитині сім’ю

Діти мають право та повинні виховуватись у

сім’ях



КОМУ МИ
ДОПОМАГАЄМО

Дітям-сиротам

Дітям, позбавленим батьківського піклування

Дітям з ризиком соціального сирітства

Дітям, які пережили сексуальне насилля

Дітям з інвалідністю

Дітям з числа внутрішньо переміщених осіб

Підліткам і випускникам закладів різних форм

виховання

Мамам з дітьми, які пережили насилля

Вагітним жінкам, які не хочуть робити аборт,

але  не мають можливості виховувати дитину

Сім’ям, які хочуть усиновити дітей

Сім’ям, які усиновили дитину

Сім’ям, які взяли на виховання дітей-сиріт

Сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю

Місцевим громадам

Християнським церквам



ЗАХИСТ ПРАВА ДИТИНИ НА СІМ’Ю 

УКРІПЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ
СІМЕЙ

ПІДТРИМКА ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ
РІЗНИХ    ФОРМ ВИХОВАННЯ

РОЗВИТОК І ДОДАТКОВА ОСВІТА 

РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ
БАЗИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ
БЛАГОДІЙНИХ ПРОГРАМ ТА ПРОЄКТІВ

НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ



 Надходження в іноземній валюті      9 645 312,00 грн

 Надходження у місцевій валюті          2 758 212,15 грн

 Надходження у формі пожертви          110 000,28 грн

 Інші пасивні надходження                          1538,00 грн 

Надходження                                                    12 615 062,42 грн

ФІНАНСИ - 2021

Витрати на благодійність                     1 025 741,00 грн

Витрати на реалізацію проєктів        2 026 021,82 грн

Підтримка сімей СЖО                             1 515 407,25 грн

Робота з молоддю та випускниками   544 055,25 грн 

Освіта, розвиток соц. навичок            3 964 531,00 грн

Витрати                                                                    11 740 537,64 грн

 1. БЛАГОДІЙНІ ПРОГРАМИ                          9 883 724,94 грн

 2. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ                   1 856 812,70 грн



ЦЕНТР «МАТИ ТА
ДИТИНА РАЗОМ»

1 515 407,25 ГРН

Перебували у центрі допомоги: 8 мам та 14
дітей
Отримували підтримку та допомогу на
відстані: 7 матерів та  27 дітей
Отримували консультації, супровід та
влаштування у  партнерські центри: 5
матерів та 6 дітей

Отчий Дім в своїй діяльності приділяє багато

уваги захисту материнства та дитинства. Так,

для запобігання соціальному сирітству, в тому

числі для попередження ранніх відмов від

немовлят, в 2015 році було започатковано Центр

«Мати та дитина разом».

Цей проєкт створено для організації

тимчасового проживання матерів з дітьми, які

перебувають у складних життєвих обставинах,

зокрема матерів, котрі мають намір чи стосовно

яких  є ризик відмови від новонароджених дітей,

вагітних жінок. За шість років роботи соціальну

допомогу отримали 147 жінок та 272 їхні дитини.

За підсумками 2021 року вдалося допомогти 
 20 сім’ям: 20 матерям та 42 дітям.

Шестеро матерів з 16 дітками успішно вийшли  
з проєкту та зараз можуть самостійно нести
відповідальність за себе та життя своїх дітей.



ІСТОРІЯ
ОКСАНИ
Двадцятип’ятирічна Оксана потрапила до

центру влітку 2021 року, на п’ятий день після

народження  третьої дитини.

ЇЇ історія вражає, бо те, що випало на долю

молодої дівчини, важко осягнути.

У віці 17 років вона вирішила втекти з дому через

чергову сварку з мамою, під час якої та побила

дівчинку. При спробі перелізти до сусідів

Оксана випала з вікна та отримала травму

хребта. Її стан потребував складної операції.

Для фіксації хребта встановили титанові

пластини.

Поки тривала післяопераційна реабілітація,  на

Майдані розпочалася Революція гідності.

Незважаючи на слабке здоров’я, Оксана

приєдналася до загально-українського

протесту. Це породило нові непорозуміння між

нею  та її мамою, яка піклувалася про дівчину,

поки та була в лікарні. Тож Оксана знову втекла,

шукаючи того, хто її розрадить.

Так вона зустріла свого Ростислава, який на той

час вже мав судимість. Він вживав алкоголь та

наркотики, і швидко залучив до цього і саму

Оксану



Коли ж дівчина завагітніла, то схаменулася та перестала травити

дитину. Коли немовляті було 8 місяців, «коханий» покинув Оксану.

Шукаючи безпечне місце для себе та своєї дитини, Оксана

повернулася до мами. Через короткий час Ростислав знову з’явився в

житті дівчини, і вона таємно почала з ним зустрічатися. Невдовзі

дізналася, що завагітніла вдруге. Але її обранець знову потрапив за

грати, і дівчина вкотре розгубилася.

Після народження другої дитини Оксана повернулася до зловживання

алкоголем і наркотиками та завагітніла втретє від випадкового хлопця.

Ростислав, перебуваючи за гратами, дізнався про її проблеми та

запропонував свою допомогу. На той час він вже встиг пройти курс

реабілітації та переглянути своє життя. Ці зміни світогляду спонукали

його відмовитися від наркотиків та алкоголю. Планував після

звільнення повернутися до Оксани та розпочати сімейне життя разом

з нею та дітками. Зважаючи на нові обставини, він відшукав для Оксани

центр реабілітації, де жінка провела п’ять місяців своєї вагітності.

Після цього Оксана разом з дітками потрапила до нашого Центру

матері та дитини.

Чоловік дуже боявся, що після народження третьої дитини Оксана

знову повернеться до минулих пагубних звичок, тому привіз її до

Отчого Дому відразу після пологів.

Вона отримала окрему кімнату. Кожного дня проходить реабілітацію:

працює з психологами та духовними наставниками та поступово

починає нове життя. Планує поновити навчання, яке закинула багато

років назад.

І найголовніше, вони з Ростиславом мають наміри офіційно

одружитися та після закінчення курсу реабілітації жити справжньою

родиною. Забуваючи про всі перешкоди, що були у їхньому житті,

Ростислав прийняв та любить всіх трьох діток та саму Оксану.



СПРИЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СІМЕЙНО-
ОРІЄНТОВАНОГО ПРОЖИВАННЯ ТА
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

В Україні є багато різних закладів, де

проживають діти, батьків яких позбавили прав:

це і державні дитячі будинки, і школи-інтернати,

і різноманітні медичні центри та навіть притулки.

Діти живуть у групах, розрахованих на 25-30

місць, і зазвичайна таку кількість підопічних

виділяється по двоє вихователів на добу.

Більшість з дітей, котрі живуть в таких умовах,  

 не знає, що таке сім’я, не має базових життєвих

та комунікативних навичок. Їм дуже бракує

уваги, емоційної прихильності та любові з боку

дорослих.

Дитячий будинок не є здоровим середовищем

для дитини та не може забезпечити їй здоровий,

повноцінний розвиток.

Що три дні в Україні 250 дітей направляються 

 до державних закладів через бідність.

Програма Отчого Дому спрямована на підтримку

дітей, позбавлених батьківського піклування. За

її умовами діти отримують можливість жити та

рости в середовищі, найбільш наближеному до

сімейного. Окрім того, вони можуть побачити

модель здорової сім’ї та в майбутньому

відтворити її у власних родинах.

544 055,25 ГРН



У 2021 РОЦІ ЧЕРЕЗ 
ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ОТРИМАЛА
ДОПОМОГУ 
71 ДИТИНА

8 - ПОВЕРНУЛИСЯ В СІМ’Ї 
6 - ВЛАШТОВАНІ ДО ПС

1  - УСИНОВЛЕНІ
5 - ВЗЯТІ ПІД ОПІКУ
2 - ПЕРЕВЕДЕНІ
3 - ДОСЯГЛИ 18 РОКІВ 

 ДОДАЛОСЬ 38 ДІТЕЙ

 ВИБУЛО 25 ДІТЕЙ, З НИХ:

           ТА ДБСТ



ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ НАШОГО
ЦЕНТРУ Є ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ-СИРІТ

ДО ЖИТТЯ В СІМ'ЯХ (ПОВЕРНЕННЯ
ДО РЕАБІЛІТОВАНИХ БІОЛОГІЧНИХ

РОДИН, УСИНОВЛЕННЯ АБО
САМОСТІЙНЕ ЖИТТЯ)

Забезпечення на короткотривалий термін.
сімейного середовища для дітей, котрі
ризикують втратити або вже втратили
батьківське піклування 

Підготовка дітей до майбутнього
влаштування в сім’ї (включно з
реінтеграцією) або до самостійного життя в
суспільстві. 

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

Розробка моделі допомоги після
перебування у нашому центрі (у партнерстві
з урядовими та неурядовими установами з
метою зменшення кількості відмов від дітей у
Київській області).

Робота з нашими підопічними складається з
таких етапів:

Робота Отчого Дому спрямована на розширення
послуг для задоволення потреб дітей і
забезпечення їхнього розвитку в дбайливих
родинах. Наш центр зосереджений на
вирішенні проблем дітей Київської області, але
ми також відкриті для підопічних з інших
регіонів України.



ІСТОРІЯ
МАРГАРИТИ
Від самого народження рідна мама не
піклувалась про Маргошу та зловживала
алкоголем, тому дівчинка весь час мешкала з
бабусею, яка стала для неї найріднішою
людиною у світі. Але стан здоров’я старенької
різко погіршився, і вона вже не могла
повноцінно дбати про онуку.

Тож настав день, коли довелось звернутися по
допомогу. Так Марго потрапила до Отчого Дому.
Бабуся дуже любила малу, тому продовжувала
підтримувати навіть тоді, коли дівчинка
перебувала в нас: постійно телефонувала,
надсилала поштою подаруночки.

Марго довгий час не давала згоди на те, щоб її
взяла інша сім’я: вона чекала на диво у житті
мами та бабусі. Якого, на жаль, не сталося. Після
двох років перебування в Отчому Домі дівчинка
дуже змінилася та відчула потребу у родині.

На знайомство з Марго потенційні батьки
приїхали схвильовані, бо для них це була
найочікуваніша мить, про яку вони мріяли та
молилися. Про цю зустріч тато згодом розповів,
що то була «любов з першого погляду».

Зараз Маргарита вже має родину, у неї є
старший брат, собака та кішка. Дівчинка
відвідує школу та спілкується з новими друзями.
Щастя у дрібницях



МІСІЯ ГОЛОС НАДІЇ
(М.ЛУЦК) 

РО МІСІЯ «ДОБРИЙ
САМАРЯНИН»
(МІСТО РІВНЕ) 

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР
РОЗВИТКУ І ЛІДЕРСТВА 
 (М.КИЇВ) 

АГАПЕ УКРАЇНА
(ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ)   

"СВІТЛОВПЛИВ"
(М.КИЇВ)

27 450  ГРН

462 470 ГРН

153 338 ГРН

13 000 ГРН

55 000 ГРН

ДОПОМОГА, ЯКУ НАДАЛИ 
 ДИТЯЧИМ ЦЕНТРАМ ПО УКРАЇНІ



ЛІТО - 2021
«ОСТРІВ СКАРБІВ»

814 607,55 ГРН

Влітку на території мальовничої бази відпочинку

«Конча-Заспа», що на Київщині, нам вдалося

організувати чотири заїзди «Острова Скарбів».

Під час кожного з них ми змогли прийняти  по 50

дітей різних категорій, які приїхали  з різних

куточків України.

На початку літа ми провели три лісові

«Острови» на тему: «Безпечні ігри на

виживання».

Дітвора разом з наставниками відтворювала та

проходила через різні екстремальні ситуації,

починаючи з падіння літака посеред лісу та

закінчуючи потопом.

Кожного разу діти здобували навички допомоги

одне одному та намагалися використати ці

знання на практиці

«Острів в лісі» - 3 заїзди по 50 дітей
«IT Острів» - 50 дітей
«Острів на морі» - 53 дитини
«Острів в Рівному» - 26 дітей



ІСТОРІЯ
ВАДИМА
На один з лісових заїздів «Острова Скарбів»
було запрошено групу підлітків, які займаються
спортому клубі WAKO, тренером якого є
випускник Отчого Дому Микола Косюк.

Він, як справжній мотиватор та ревний до
Христа, захотів поділитися з дітьми з невіруючих
родин Словом Божим через наш табір.

Перші дні вони виділялися серед тих, хто
приїхаву табір саме за Словом, і під час
прославлення чи загальних молитовних
зустрічей бігли на тренування та займалися
спортом, насміхаючись зі своїх однолітків.

Але Христос досягнув їхніх сердець: вже через
три дні після початку заїзду діти зі спортивної
команди почали вибирати з-поміж тренування 
 та молитовного спілкування друге.

Хлопчик на ім’я Вадим, якому в таборі
виповнилося 12 років, щиро зізнався,
заливаючись сльозами, що ніколи не відчував
такої любові, яку отримав під час одного з
зібрань дітей, на якому за кожного з них
молилися лідери.

Він разом з дев’ятьма іншими дітьми зі
спортивної команди прийняв Христа у своє
серце та запитав у лідерів: «Як мені продовжити
спілкування з Ним після табору?»



У серпні нам вдалося провести ще один заїзд,

темою якого стали інформаційні технології (IT).

Протягом десяти днів наша друга локація в

Конча-Заспі приймала заїзд, у котрому сиротам,

дітям зі Сходу України та з сімей СЖО була

надана можливість познайомитися зі сферою IT,

щоб вони у майбутньому отримали сучасну

професію та знайшли себе у вирі нашого

швидкого світу.

У таборах наставники обирають потенційних

студентів для своєї академії та дарують їм  шанс 

на безкоштовну освіту.

Впродовж 10 днів до дітей приїжджали відомі

люди — як гості та як спікери,— а самі діти ревно

готувалися до заходів, недосипаючи та без

відпочинку, щоб захистити свій проєкт та

отримати реальні інвестиції.

Три команди розробляли чотири проєкти: чат-

боти для ресторанів та кав’ярень, онлайн-

магазин сучасної електроніки, освітня

платформа для ознайомлення з IT для дітей та

підлітків та Y1317 — проєкт тренінгів для підлітків

щодо фінансової грамотності, здорового

способу життята інших життєвих навичок.

Наші табори змінюють життя дітей!



РАФТІНГ

У липні 2021 року, в межах програми Отчого
Дому «Педагогіка пригод», відбулася п’ятиденна  
екстремальна подорож річкою Десна.

На чолі з Олександром Сміяном наші сміливі
діти разом із татом Ромою подолали 70
кілометрів річки на рафтах.

Ця пригода побудувала та виховала в дітях
справжню витривалість, навчивши їх
безкомпромісно йти вперед до своїх цілей.
Навички взаємодопомоги, витримка в
екстремальних обставинах, а також
невимушена, весела атмосфера допомогли
згуртувати командний дух, який панував серед
дітей під час подорожі.

Діти всі п’ять ночей спали біля річки у наметах  
 та харчувалися тим, що самотужки зготували на
багатті, коли робили привал на суші. Це
згуртувало команду та наочно показало, як
важливо мати взаємопідтримку, та як це — нести
відповідальність один за одного.

І хлопці, і дівчата перебували під час подорожі в
рівних умовах та змогли випробувати себе в
різних ролях



ГОВЕРЛА

22 липня 2021 року спортивна база «Заросляк» 
 у Карпатах організувала похід найбільшої групи
дітей з інвалідністю, які коли-небудь
підкорювали гору Говерлу.

32 дитини з ДЦП, синдромом Дауна, розладами
аутистичного спектру, порушеннями зору та
слуху, орфанними захворюваннями та після
інсульту вирушили на Говерлу, щоб довести
собі та всьому світу, що, незважаючи на
спричинені хворобою обмеження, вони здатні
підкоряти вершини гір.

Організатор цього заходу запросив вихованців
Отчого Дому стати наставниками для дітей з
інвалідністю під час походу. Групу
супроводжували батьки, а також реабілітологи,
лікарі та спортсмени.

Завдяки участі в «Особливому поході» підопічні
Отчого Дому отримали особистий досвід,
виконуючи неймовірну місію та, мабуть, вперше
оцінили межі власних можливостей.

Співпраця в такому проєкті подарувала
можливість застосувати педагогічні методи у
вихованні дітей  та спонукала їх поставитися до
свого здоров’я  як до Божого дару



УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
УСИНОВИТЕЛІВ
«НОВА СІМ'Я»

«Нова сім’я» надає громадянам України та
іноземцям щоденні консультації з питань
усиновлення, а також супроводжує сім’ї у цьому
процесі.

Через проєкт «Центр родинного відновлення»,  
 що розгорнув свою роботу на території бази
відпочинку «Конча-Заспа», було надано
підтримку 15 сім’ям   з клубу «Велике Серце», які
перебували на межі вигоряння та розриву
стосунків. Вдалося зберегти шлюби, зміцнити
відносини між членами родин та запобігти
повторному осиротінню дітей, котрі були
влаштовані до таких сімей на виховання. Три
родини потребували довготривалої допомоги
психологів та інших  вузьких фахівців, тож було
залучено всіх необхідних спеціалістів.

За рік надано більш ніж 150 консультацій для
сімей з України та США, Німеччини, Туреччини,
Польщі. Працівники проєкту допомогли
декільком  сім’ям з усиновленням. Зараз під їхнім
супроводом ще три родини, які знаходяться у
процесі всиновлення дитини.

Також провели дві клубні зустрічі та п’ять
семінарів-тренінгів в період карантину. Окремо
для мам — членкинь клубу було організовано
чотири зустрічі, одноденний табір та 
 молитовний сніданок.

Була знайдена можливість надати матеріальну
допомогу для сімей у вигляді продуктів
харчування, одягу, техніки, різдвяних подарунків
та твердого палива на зиму.

435 752,00 ГРН



«ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ»
    ОБ'ЄДНУЄ

  45 СІМЕЙ

  254 ДИТИНИ

Усиновителі - 18 сімей

Опікуни - 11 сімей

ДБСТ- 14 сімей

Прийомні  - 2 сім’ї



ЗДОРОВА
УКРАЇНА

Отчий Дім презентував проєкт «Здорова
Україна» на території нашої другої локації у
Кончі-Заспі, де вже другий рік на запрошення
Президента України ми можемо реалізовувати
наші програми.

Ця програма ініційована Президентом України
Володимиром Зеленським наприкінці 2020 року
та була запропонована нам як його пілотний
варіант.

Програма «Здорова Україна» містить практичні
рекомендації щодо зміцнення здоров’я,
профілактики захворювань та подолання їхніх
наслідків. Ми створили відео, яке розповсюдили
в усіх регіонах, та допомогли реалізувати цю
програму по всій Україні.

Тож тепер ця захоплююча та перспективна
програма доступна для мешканців всіх міст,
селищ та районів України.

82 900,00 ГРН



ДЕНЬ
УСИНОВЛЕННЯ

Щоб вшанувати наших прийомних батьків та
віддати їм особливу повагу, спільно зі службою у
справах дітей та сім’ї Київської обласної
державної адміністрації ми вирішили зібрати
всіх прийомних батьків разом і привернути увагу
суспільства до таких сімей. Ми були єдиними,
хто зробив це під час карантинних обмежень,
пов’язаних із коронавірусом.

16 жовтня 2021 року на нашій другій локації у
Конча-Заспі ми зібрали 13 прийомних сімей
разом із дітьми.

Кумедні активності, ігри на свіжому повітрі та
частування стали особливою родзинкою
сонячних вихідних.

Ми всіляко підтримуємо прийомних батьків,
допомагаємо їм та супроводжуємо після
усиновлення, адже найголовніший подарунок
для нас — це коли дітей приймають у СІМ’Ю!

33 291,70 ГРН



ДЕНЬ МОЛИТВИ
ЗА ДІТЕЙ-СИРІТ

До Дня молитви за сиріт Ваня написав
зворушливу промову, яку попросив нас
записати на відео та показати всім.

"Мене звати Ваня. Я дуже хвилююся... Всі Ви...
дорослі люди, начальники. Ви вирішуєте долі
таких дітей як я. Ви часто підписуєте документи
в яких написані слова: дитина-сирота. 

Я – дитина-сирота…

Можливо, Ви не часто задумуєтесь, що за цими
словами «дитина-сирота» стоїть така ж сама
дитина як і Ваша. 

Для більшості людей ми невидимки. Нас не
помічають або не хочуть помічати. Людям так
легше жити і не задумуватись як МИ себе
відчуваємо і що з НАМИ буде. Але МИ є! І ми такі
ж самі як діти у Ваших сім'ях. Ми маємо такі ж
самі руки, ноги, сердечка, які хочуть любити і
щоб їх любили. Але є одна і дуже суттєва
різниця між нами і Вашими дітьми: Вашим дітям
пощастило з батьками, а нам - ні... ось і вся наша
вина, чому ми не в затишних кімнатах у Ваших
домівках, а на аркуші паперу на столі у Вашому
кабінеті...

79 180,50 ГРН



Від імені всіх дітей сиріт я хочу Вас попросити: 
 подивіться, будь ласка, на мене і запам'ятайте,
що ми не бездушні істоти, які чекають на Ваше
рішення. Від того, який документ Ви підпишете
сьогодні, буде залежати наше майбутнє. 

Подумайте, що Ви особисто, як Батько, зробили
би для своєї дитини? Можете не відповідати, я
сам знаю – ВСЕ МОЖЛИВЕ І НЕМОЖЛИВЕ!!! А хіба
ми гірші за Ваших дітей? 

Я чув, що в Біблії сказано, Сам Бог – Батько
сиріт! Тому, я думаю, якщо у мене ТАКИЙ
БАТЬКО, то ВІН за кожного з нас запитає у Вас:
«що Ви зробили для них?»... 

Тому, кожного разу, коли Вам покладуть на стіл
документ про дитину-сироту, згадайте мене і те,
що за мою долю і долю таких як я прийдеться
дати звіт перед Самим Богом, не залежно чи
вірите Ви в Нього чи ні… 

Ось і все, що я хотів Вам сказати сьогодні.

 
 

Відеозвернення Вані можна подивитися за
цим QR кодом

 
 



ПОСЛИ 
ОТЧОГО ДОМУ

В 2021 році Посли Отчого Дому отримали честь
зустрітися з випускниками Отчого Дому в
Сполучених Штатах Америки. Це є найбільшою
нагородою — побачити як сім’ї усиновителів, так  
і дітей, котрі щасливі та натхненні служити
іншим, таким, як вони. Також представники
Послів Отчого Дому зустрічалися з близькими
друзями, партнерами та спонсорами служіння
для укріплення стосунків та подальшої співпраці
на ниві Божій!

Команда Послів Отчого Дому однією з перших
приєдналась до збору коштів на позаплановий
ремонт основного будинку Отчого Дому в
Україні. Багато небайдужих друзів служіння
приєднались до фандрейзингу на сторінці
GoFundMe, за допомогою котрої вдалося зібрати
більш як $8 000. Слава Богу та дяка всім, хто
долучився до порятунку будинку та долі Отчого
Дому в цій справі.

В цьому році також відбулася конференція
Християнського Альянсу для дітей-сиріт, в якому
взяли участь Анастасія Сударсана та Лілія
Ретгер з команди Послів Отчого Дому. Дівчата
ділились своїм досвідом з учасниками
конференції та надихались історіями інших. Ця
подія подарувала багато нових знайомств,
плідну співпрацю та натхнення!

68 800 USD



МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР
«КРОК ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ»

оплату за навчання;
транспортні послуги; 
продуктові набори;
соціальний і юридичний супровід;
зустрічі з пастором, духовні настанови,
молитви;
працевлаштування; 
допомогу в навчанні;
надання одягу, взуття, побутової хімії.

Через молодіжну програму отримують різного
виду допомогу молоді люди, які вийшли з Отчого
Дому, але мають потребу в подальшій підтримці. 

Програмою передбачено:

В межах проєкту створено молодіжний клуб для
підлітків віком від 14 до 18 років: там їх готують 
 до самостійного життя та вчать реалізовувати
себе.

Також відвідуємо нашу молодь в тюрмах,
служимо тим, хто має будь-яку залежність.

56 411,80 ГРН



ІСТОРІЯ ДІМИ

Діма народився в неблагополучній родині: у
нього не було батька, а мати зловживала
алкоголем. Його та молодшого братика
доглядала бабуся, яка піклувалася про дітей та
замінила їм обох батьків.

Згодом, коли бабуся вже не мала здоров’я, аби
продовжувати піклуватися про хлопців, їй
запропонували влаштувати Діму та Дениса  в
наш центр реабілітації. Але молодший хлопчик
був настільки знесилений та хворий, що його на
декілька місяців розлучили з братиком та
помістили у лікарню.

Так Діма опинився в Отчому Домі, куди згодом
потрапив  і його молодший брат.

Обидва хлопчики були дуже веселі та активні,
приймали участь у театральних постановках, і
якось під час  гастролей їх помітила родина
Григорових  з США, яка виявила бажання
усиновити братів.

Діма не мав особливого бажання їхати  до
Америки, але заради майбутнього свого
старшого братика згодився.

З новою родиною у Діми склалися дуже
напружені стосунки



Хлопець закінчив школу і, щойно йому виповнилося 18 років, з’їхав від
прийомних батьків та пішов жити до друзів. Вільне життя не пішло йому 
 на користь — почав зловживати наркотиками та алкоголем. Постійного
місця роботи   у Діми не було, він блукав від штату до штату. Так, під час
одного такого емоційного зриву він вирішив повернутися в Україну, щоб
знайти тут загублене дитинство та щастя.

Він прилетів до Києва у грудні, зовсім роздягнутий: шорти, футболка та
сандалі. І першим місцем, куди він зателефонував, був Отчий Дім.
Звичайно, на дзвінок відреагували миттєво та привезли Діму до центру.

Він потребував як психологічної, так і медичної та духовної підтримки, і 
 наші фахівці взялися за роботу.

Прийшовши до тями, хлопець вирішив знайти свою біологічну маму, яка
ще була жива та мешкала у місті. Він дуже швидко вийшов на контакт з
нею та прийняв рішення підтримувати її та жити разом. Але мама все ще
мала пагубні звички, як і за часів його дитинства. Поряд із нею Діма став
робити те саме.

Згодом мама померла, і хлопець знов залишився на самоті. І вкотре
звернувся за допомогою до Отчого Дому, але цього разу вже розуміючи,
що головні зміни повинні відбутися в ньому самому.

Так він разом з нашою командою став відновлювати свої документи,
здобувати нові знання та, щоб мати менше спокус, влаштувався на
роботу до центру реабілітації, допомагаючи в організації літніх таборів.

Диво сталося і тут: під час подорожі до України батьки-усиновлювачі з
США зустріли Діму в літньому таборі та їхні стосунки відновилися.

Зараз хлопець збирає пакет документів та готується повертатися до 
 Америки. Він налагоджує стосунки з мамою й татом, котрі прийняли їх з
братом до своєї сім’ї, розділивши з ними життя



ШКОЛА-ЛІЦЕЙ
ОТЧОГО ДОМУ
Концепція корекційної освіти дітей у
реабілітаційних центрах передбачає створення
таких умов, за яких вони змогли б успішно
реалізувати свої загально-людські права та стати
корисними громадянами своєї держави,
соціальний статус і освіченість яких
задовольнятимуть потреби сучасного
суспільства. Зростання, розвиток та
демократизація останнього свідчать про те, що
питання навчання, виховання та реабілітації
педагогічно запущених дітей стають дедалі
актуальнішими.
 
Важливими умовами досягнення успіху для нас
завжди були та залишаються поступовість дій,
грунтовна теоретична підготовка педагогів,
виважений підхід до вибору методів навчання.
 
І в цьому процесі ми завжди враховуємо
дидактичне завдання, яке маємо вирішити,
знаходимо внутрішню сутність методу, форми
взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів як
засіб управління їхньою пізнавальною діяльністю.

Головним елементом всіх застосовуваних методів
використовуємо слово — усну розповідь учителя.
Сюди відносимо пояснення, інструктаж,
розповідь, лекцію, бесіду, самостійну роботу з
підручником.

1 673 187,00  ГРН



серед початкових класів 65% дітей бояться
говорити з учителем у присутності інших
дітей класу;

до 30 % першокласників не тільки не
вміють тримати олівець або ручку, а й не
знають, що олівцями можна малювати;

дітки-лівші, яких є 15 %, комплексують,
оскільки не можуть  підлаштуватись під
сусіда по парті;

один з учнів по-своєму чує літери, тому в 
 словах пише їх навпаки;

85 % дітей 1–11 класів мають проблеми із
запам’ятовуванням, тому їм складно
заучувати таблицю множення, вірші та
робити переказ певних частин художніх
творів;

рівень знань під час проведення зрізів на
початку навчального року становив від 1 до
5-6 балів за 12-бальною системою
оцінювання.

На початку року в ліцеї навчалось 64 учні з
першого по одинадцятий клас. Після
діагностування рівня навчальних досягнень
учнів виявилось, що:

Педагоги працюють з дітьми не тільки під час
уроків, а й після них, тому що протягом
навчального року частина дітей вибуває, а інші,
навпаки, приходять.



Учні-новачки мають дуже низький рівень знань і з ними потрібно
індивідуально займатися не тільки під час уроку, а й після, щоби
вивести дитину на такий самий рівень засвоєння знань, як у інших
дітей класу.

Наприклад, до восьмого класу прийшов Руслан Романенко, який після
аварії забув усі букви та цифри. Незалежно від того, на якому уроці він
знаходиться, всі вчителі дають йому завдання на прописні літери.
Навіть на інформатиці вчитель дасть переписувати тексти для кращого
запам’ятовування літер. Через певний час до хлопця почали
повертатися навички письма. Через місяць він почав читати невеликі
тексти.

Десятикласник Ярослав Мельниченко, який прибув до нас посеред
навчального року, не знав правил поведінки в школі, також у нього не
було розуміння, що в зошитах пишуть не тільки на заняттях, а й
виконують домашнє завдання. До школи хлопець за весь восьмий та
дев’ятий класи ходив лише два тижні. Найбільше роботи на початку
пішло на організаційні моменти, а вже потім стали вчити Ярослава
правилам писання, читання, переказування. На сьогоднішній день він
здатен читати невеликі тексти зі швидкістю на рівні п’ятого класу,
також за допомогою вчителя може зробити переказ.

Таким чином, більшість дітей з часом підвищує свою успішність,
отримуючи від 4 балів до 7-8, а деякі мають навіть по 10 балів.

Завдяки такій роботі педагогів всі випускники (п’ятеро учнів) 2021 року
вступили до навчальних закладів різного рівня акредитації. На
сьогоднішній день наші студенти вищих навчальних закладів здають
сесію  на високі бали (від 73 до 85).

Метою педагогічної реабілітації є не тільки ліквідація прогалин у
знаннях, але й вироблення у дітей якостей, що допомагають у найбільш
оптимальний спосіб пристосуватися до навколишнього середовища.



ПРОГРАМА ДУХОВНОГО
ВИХОВАННЯ «БУМЕРАНГ»

робота з командою;

робота з вихователями та батьками-
вихователями;

робота з дітьми;

духовно-наставницька робота з
педагогічними працівниками школи;

просвітницька та мотиваційна робота з 
 усіма працівниками Отчого Дому.

Основні напрямки: 

Теми ранкових зібрань «Думка дня»
плануються командою завчасно на рік/
місяць/тиждень виходячи з потреб дітей
(дорослих), які проживають, навчаються та
працюють у програмах Отчого Дому.

Кожен робочий день в Отчому Домі має
розпочинатись з коротких зустрічей, 
 складовою частиною яких є невелика
настанова чи коротка життєва історія,
притча,  Слово, відеоролик тощо, які задають
тему дня.

Впродовж дня вчителі, вихователі та інші
дорослі можуть за нагоди обговорювати
задану тему між собою та з дітьми.



У 2021 році обговорено понад 200 тем у форматі «Думки дня» для 
 більш ніж 70 дітей та  дорослих.

З 1 жовтня по 5 грудня зроблено 34 відеозаписи «Думок дня» на
тему: «Мандрівка в часі з героями Біблії», котрі в умовах жорсткого
карантину мали можливість переглянути на каналі Церкви «Дім
Отця Небесного» понад 300 чоловік.

Проведено семінари для  вихователів та батьків-вихователів на 
 професійну та духовну тематику.

Розроблено та обговорено в робочих групах та індивідуально 8
пам’яток для вихователів про роботу з дітьми.

Організовано за межами Отчого Дому:

Завершена робота з написання другого видання буклета 
 «Найважливіше питання».
Проводилися індивідуальні сеанси спілкування з дітьми та
дорослими (за потреби).
Надавалася постійна допомога та консультування дітей.

—навчання за програмою Техаського християнського університету —
ТОВД (терапія, основана на взаємовідносинах довіри): 1 фаза
(самостійне навчання) — 10 тижнів, 10 модулів; 2 фаза (онлайн-
навчання) — 5 днів;

—навчання в КМА і МЦРЛ — 150 годин: «Основи соціальної роботи з
сім’ями та дітьми»;

— участь у пятиденному семінарі «Як бути світлом і сіллю там, де ми є»  
від Місії «Україна для Христа».



ВІДВІДАННЯ ДІТЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ

Головною метою нашого духовного
виховання є те, що ми вчимо наших дітей
служити іншим.

У передноворічні дні наші діти вирішили
відвідати, поспілкуватися та поділитися
добрими емоціями з дітками з інвалідністю,
що живуть в Житомирській області.

60 дітей різного віку та з різними
складнощами у здоров’ї об’єднані в клуб, де
їм допомагають соціалізуватися п’ять днів на
тижень. І ось, в один з таких днів до цього
процесу долучилися і наші маленькі
волонтери.

З самого ранку і до пізнього вечора діти з
Отчого Дому ділилися посмішками,
допомагали та обіймали тих, хто цього
прагнув.

Вони навіть не хотіли їхати назад в Отчий
Дім, і просилися залишитися ще, щоб
служити і надалі.

Наше серце радіє, бо зернятка, які ми сіємо
в наших дітей дають гарні плоди у вигляді
добра та душевного тепла, що вони
роздають.



ТЕАТРОТЕРАПІЯ

Вже двадцять років у Отчому Домі існує
проект театротерапії, який цього року було
розділено на три різних категорії.

Для більш досвідчених дітей, що скуштували
смак театральних лаштунків, та пройшли
попередній курс знайомства з собою та з
мистецтвом, організовані справжні
театральні дива.

Для тих дітей, що трохи молодші, існує
ляльковий театр, де вони ховають свої
обличчя за ляльками, вдихаючи в них життя
та свої емоції.

Для зовсім маленьких  у нас влаштовано
емоційне розкриття дітей через театр рухів
та сміху. Це окремий вид терапії, що досить
широко використовується закордоном.

Театротерапія є невід’ємною складовою
Отчого Дому. Скільки років існує наш дім,
стільки років поряд з нами і цей вид
реабілітації, через які пройшла на одна
сотня дітей.

4 500,00 ГРН



СКАРБНИЧКА 
ДОБРИХ СПРАВ
Проєкт покликаний підіймати в суспільстві
хвилю добрих справ. Він заснований
випускниками Отчого Дому.

Для того щоб зробити добру справу, не
обов’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
або, навпаки, придбати за символічну ціну будь-
яку річ тим самим конвертувавши матеріальне у
добрі справи, такі як допомога сиротам,
лікування онкохворих дітей та інше. Добрими
справами можуть стати також наші дари й
таланти, якими у вільний час ми допоможемо
знедоленим, багатодітним родинам або сім’ям,
котрі потрапили в кризову ситуацію.

У 2021 році саме проєкт "Скарбничка" дав
потужну хвилю надходжень під час збору коштів
на підтримку сімей СЖО, які постраждали
внаслідок карантинута втративши роботу.
Загалом у межах цієї ініціативи було передано
речей на суму більш ніж 70 000 грн до фонду
«Даруй    добро, Україно» та до реабілітаційного
центру «Вибір».



КАВ'ЯРНЯ
COFFEE_LOVE
В межах освітньої ініціативи «Рух успішної
молоді» (РУМ), який було створено задля
всебічного розвитку юного покоління, наші діти
два роки тому розробили проєкт арт-кафе
Coffee_LOVE, котре поєднує в собі мистецький
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». Це корисно для всіх, оскільки
однією з наших цілей є заохочення дітей до
спілкування та навчання, щоб формувати в них
практичні життєві навички.

Проєкт створює можливості для першого
працевлаштування та отримання досвіду для
молодих учасників програм Отчого Дому.

За рік через тренінговий центр кав’ярні
пройшло дев’ять підлітків, троє з яких
випустилися з Отчого Дому та вже навчаються у
вищих навчальних закладах і працюють в Києві в
інших кав’ярнях.

706 546,00 ГРН



ТЕПЛИЦІ

2021-й став благословенням і для наших
теплиць. Новий керівник проєкту, який прийшов
до нас минулого року, вдихнув в теплиці нове
життя, обробив і удобрив грунт, відремонтував
автополив, освоїв територію поза теплицями на
відкритому повітрі.

Цього року всі мешканці та працівники Отчого
Дому були залучені до роботи з рослинами.
Більшість дітей приймали участь і працювали
протягом всього сезону на всіх етапах
вирощування: від підготовки грунту до посіву
насіння, догляду, прокопки, пасинкування,
збирання та продажу врожаю та прибирання
теплиць і території після збору врожаю.

Хлопчики, що важливо, вивчили назви
інструментів та їхнє призначення. Частина дітей
не знали не тільки назв приладдя, але і не
уявляли, як вони виглядають та для чого
призначені. До того ж робота на грунті — це
командна справа, коли доводиться допомагати
один одному.

Вперше за своє існування теплиця окрім користі
у трудовому вихованні та забезпечення Отчого
Дому овочами дала невеликий фінансовий
прибуток, який було збережено на подальший
розвиток землеробства в 2022 році.

132 489,00 ГРН



ГУМАНІТАРНА
ДОПОМОГА

ДБСТ

опікуни

прийомні сім’ї

 усиновлювачі

внутрішньо переміщені особи

багатодітні сім’ї

малозабезпечені сім’ї

учасники бойових дій

люди з інвалідністю

діти з числа сиріт

В період 2021 року Отчий Дім допомагав не
лише учасникам проєктів, котрі перебувають під   
нашою опікою, але і нужденним з нашої
громади, у тому числі й вимушено переміщеним
особам.

Протягом 2021 року нам вдалося знайти
можливість допомогти 368 особам та 8
організаціям у Київській області та в Україні.

Серед набувачів були сім’ї пільгових категорій:

955 683,00 ГРН



РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-
ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ТА
ПРОЄКТІВ

Встановлення системи опалення в

теплицях

Веранда жовтого будинку

Навіси для дров на Палаці Мрій

Розгортання табору «Острів

Скарбів»

Ремонт «ветерана» — блакитного

будинку



ВСТАНОВЛЕННЯ
СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ
В ТЕПЛИЦЯХ

132 489,00 ГРН



СКЛІННЯ ВЕРАНДИ
ЖОВТОГО БУДИНКУ

45 915,10 ГРН



ПОБУДОВА НАВІСІВ ДЛЯ
ЗБЕРІГАННЯ ДРОВ НА
ПАЛАЦІ МРІЙ



РОЗГОРТАННЯ ТАБОРУ
«ОСТРІВ СКАРБІВ»

253 816,00 ГРН



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
«ВЕТЕРАНА» СЛУЖІННЯ

1 503 769,00 ГРН





НАШІ ПАРТНЕРИ



НАШІ ПАРТНЕРИ
Legacy

FIVE



ДЯКУЄМО
КОЖНОМУ

Допоможи дитині-сироті,
зміни покоління, збудуй
майбутнє, стань творцем
історії!
З любов'ю та молитвами! Велика родина Отчого Дому



Допоможи дитині-сироті, зміни
покоління, збудуй майбутнє,
стань творцем історії!

З любов'ю та молитвами! Велика родина Отчого Дому

КОНТАКТИ

+38 (073) 239-13-34
+38 (044) 239-13-34

otchiydim@gmail.com

www.o-dim.com
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