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Пілотні території 
проекту: 
м. Біла Церква,  
м. Переяслав-
Хмельницький, м. Фастів, 
Вишгородський, 
Таращанський райони 
Київської області. 
 
Виконавці проекту: 
Швейцарське Бюро 
Міжнародної соціальної 
служби  
(Swiss Foundation of the 
International Social Service) 
Міжнародна благодійна 
організація «Партнерство 
«Кожній дитині» 
(Partnership for Every Child) 
 
Партнери проекту: 
Київська обласна 
державна адміністрація 
Міністерство у справах 
сім’ї, молоді та спорту 
 
Бюджет проекту: 
8,07 млн. гривень 
 
Контакти: 
Партнерство  
«Кожній дитині» 
м.  Київ, 
вул. Комінтерна 28 
Тел.: +38 044 359 02 10;  
359 02 11 
info@p4ec.org.ua; 
www.p4ec.org.ua 

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ, ПОЗБАВЛЕНОЇ 
БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ  
«ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» (2010-2013) 

 
Життєва історія проекту 
 

19-річна Аня - зовні весела, активна дівчинка, яка майже ніколи не розповідає про своє минуле. 
Учениця 10 класу Переяслав-Хмельницького ліцею-інтернату - середня сестра у багатодітній 
родині. Сім’я жила вкрай бідно, всі гроші йшли аби прогодувати п’ятеро дітей: Аню, її старшого 
брата, двох сестер - Катю і Марію і молодшого братика Василя.  
 
Життя спочатку благополучної багатодітної родини згодом більше стало схоже на кочовий табір 
– Ашгабад-Севастополь-Росія-Білорусь-Луганськ-Біла Церква. Батьки Ані почали зловживати 
алкоголем, батько ніде не працював, ображав дружину, змушував дітей просити милостиню біля 
храмів та на базарах. Мати теж не хотіла думати про дітей і фактично не займалася їхнім 
вихованням. Від недогляду та важкого фізичного стану на руках у Ані померли народжені на 
Україні спочатку тримісячна сестра Даша, а потім – найменший братик Павлик. Було багато 
проблем… Аня не любить згадувати про цей час. Місяцями вона пропускала заняття в школі, 
доглядала менших братиків та сестричок, словом виживала. 
 
Врешті-решт Аня та її брати і сестри опинилися у напівпокинутому будинку на околиці м. Біла 
Церква, куди їх поселила знайома їхньої мами в якості тимчасового пристанища. Рідна мати, яка 
обіцяла їх забрати від знайомої зникла і не навідувалася до дітей. Тому вони могли 
розраховувати лише на їжу та речі, які їм приносили знайомі. Коли про умови проживання дітей 
стало відомо державним службам, маму і тата Ані позбавили батьківських прав, Аню направили 
в Броварський міський дитячий будинок, а її братик та сестрички опинилися в дитячому будинку 
в Білій Церкві.  
 
Коли Ані виповнилося тринадцять, її розлучили з рідними братом і сестрами, яких згодом 
віддали під опіку в сім’ю з сусіднього району. Через різні причини, дівчинка на відміну від її 
родичів, продовжувалася залишатися в інтернатному закладі, за що ображалася на них і 
тривалий час не підтримувала стосунків із ними. Згодом на дівчинку чекав новий переїзд – тепер 
в Переялав-Хмельницький ліцей-інтернат, де вона розташувалася у невеличкій кімнатці з 
шафою та письмовим столом, в якій так хотілося замкнутися від оточуючого світу. 

«Спочатку Аня навіть не признавалася про наявність рідних братів та сестер» - згадує Олена 
Єфименко, керівник служби соціалізації випускників інтернатних закладів при Переяслав-
Хмельницькому центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, створеному за підтримки 
Представництва благодійної організації «Кожній дитині» в Україні.  Вона вважає Аню 
«перспективною» дівчинкою, на її думку, вона одна з таких, яким потрібно «дати поштовх, згодом 
вони справляться самі».  

Крок за кроком дівчинка почала розкриватися. В молодіжному клубі «Як стати успішним», який діє 
при службі, Аня познайомилася з іншими дівчатами, зрозуміла, що вона не сама. Оцінивши її 
потреби та рівень оволодіння життєвими навичками, їй підібрали наставника – Оксану, студентку  
V курсу місцевого університету, яка керує студентською соціальною службою.  Разом вони 
працюють над індивідуальним планом підготовки до самостійного життя. З часом навіть вдалося 
поступово налагодити стосунки з прийомною сім’єю, де виховувалися братик і сестрички дівчинки. 
Зараз сім’я запрошує її в гості, вони зідзвонюються. Аня мріє мати велику дружню родину, 
власний будинок та велике господарство, захоплюється різними видами вишивки, багато читає, 
грає в духовому оркестрі на трубі, вчиться керувати автомобілем.  
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