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Про Всеукраїнський форум  

«Батьки за раннє втручання в Україні» 
У червні 2015 року досвідчені громадські активісти з числа батьків дітей з 

інвалідністю або ті, що представляють інтереси батьків дітей з інвалідністю з 
восьми областей України вперше зібралися разом на зустрічі, присвяченій стратегії 
захисту прав дітей з інвалідністю та інтересів їх батьків. Зустріч привела до 
ініціювання створення «платформи» Всеукраїнський батьківський форум з 
раннього втручання (AUPFEI або Форум надалі), метою якого було об'єднання 
зусиль і інтересів батьків і батьківських громадських організації (ГО), в підтримці 
розвитку раннього втручання (РВ) на всій території України, а також створення 
діалогу з основними зацікавленими сторонами. Учасники зустрічі та партнери 
припускали, що даний Форум об'єднає батьків і батьківські ГО шляхом створення і 
функціонування відповідної ефективної структури. 

У грудні 2016 і травні 2017 року відбулися 2 робочі зустрічі батьківського 
Форуму, які стали віховими на шляху розробки його ефективної структури. Так, 
було передбачено та розпочалося створення на регіональному та місцевому рівнях 
відповідних платформ в складі Форуму, погоджено і затверджено етичний кодекс і 
текст спільної заяви про вступ до Форуму. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВІЗІЯ Форуму: кожна сім'я, що виховує дитину з особливостями розвитку має 
можливість отримати підтримку РВ, якщо в цьому є потреба дитини і / або батьків. 

МІСІЯ Форуму: сприяємо появі та організації послуги РВ через адвокацію й 
інформування. 

Метою діяльності Форуму є об'єднання зусиль батьків дітей з інвалідністю, 
представників громадських організацій, які утворили/ якими керують батьки дітей 
з інвалідністю, представників громадських організацій, що опікуються правами 
дітей, представників інших недержавних утворень, фізичних осіб задля впливу на 
формування політики раннього втручання в Україні. 

Розуміючи важливість та необхідність: 
1. Раннього визначення порушень у розвитку немовля та дитини раннього віку (0-
4 рр.); 
2. Формування та розвитку здібностей дітей раннього віку, що мають порушення 
або риск їх появи, до самостійного життя в суспільстві; 
3. Надання допомоги батькам у створенні оптимальних умов для розвитку та 
навчання дитини в умовах сім’ї та місцевої громади, нормального життя родини; 
Всеукраїнський форум «Батьки за РВ в Україні» має на меті всебічне сприяння 
забезпеченню: 
4. Послуг з розвитку дітей раннього віку, що мають порушення, з метою 
запобігання виникнення затримки в їхньому розвиткові та мінімізації цієї 
затримки, а також запобігання інвалідізації дитини та родини; 
5. Включення таких дітей в загальноосвітній дошкільний та шкільний простір, а 
отже зменшення потреби в спеціальній освіті та догляді за такими дітьми; 
6. Збільшення рівня компетентності батьків та інших членів родин, що призведе 
до збільшення та зміцнення їх можливостей щодо задоволення особливих потреб 
своєї дитини; 
7. Соціальної інтеграції родини та дитини, а також забезпечення належної якості 
життя дитини та родини в цілому. 

 
Станом на 31 грудня 2018 року  до Форуму долучилися 175 окремих осіб з 

числа батьків та 91 недержавна громадська організація з 16 регіонів України. 
 

Географія Форуму: Харківська, Львівська, Одеська, Закарпатська, 
Дніпропетровська, Запорізька, Донецька (міста Краматорськ та Маріуполь), 
Луганська, Вінницька області та місто Київ; а також батьки з Херсону, Дубно, 
Кропівницького, Миколаєва, Полтавщіни, Житомирщіни, Тернопільщини та 
Волині. 
 



ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2018 РОЦІ 
Протягом звітнього періоду Всеукраїнський форум «Батьки за раннє 

втручання в Україні» співпрацював з міжнародними організаціями, фондами, 
посольствами, акредитованими в Україні, благодійними організаціями та бізнес-
структурами, реалізовуючи проекти в сфері адвокації раннього втручання, прав та 
інтересів дітей з порушеннями розвитку та/або інвалідністю та їх сімей, приймав 
участь у здійсненні таких грантових проектів, як: 

- Проект «Батьківська адвокація послуги раннього втручання», що 
фінансувався Урядом Великобританії. 

- Проект «Збільшення можливостей громадських організацій, керованих 
батьками, підтримувати забезпечення реформ, спрямованих на права і потреби 
дітей з інвалідністю раннього віку в Україні», що фінансується ЄС. 

- Проект «Зміцнення потенціалу батьківських ГО для ефективної адвокації 
розвитку послуг раннього втручання в Україні», що фінансувався Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. 

Був партнером, залученим до реалізації заходів проекту Twinning "Підтримка 
органів влади України в розробці законодавчих та адміністративних засад для 
запровадження системи раннього втручання та реабілітації дітей з інвалідністю і 
дітей, які мають ризик отримати інвалідність", що реалізується Мінсоцполітикою 
(як на регіональному, так і на національному рівнях). 

А також отримав підтримку від Міжнародного фонду «Відродження» в рамках 
проекту «Батьківська адвокація раннього втручання в Україні – стратегічне 
планування та регіональні міні-проекти». 

 
Серед основних результатів у 2018 році: 

 

1. Батьки-активісти Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в 
Україні» з Харківської, Львівської, Одеської, Закарпатської, Дніпропетровської, 

Запорізької, Донецької (міста Краматорськ та 
Маріуполь), Луганської та Вінницької областей 
протягом 2018 року продовжували активно 
впроваджувати заходи з адвокації послуги раннього 
втручання (РВ), як на місцевому та регіональному, 
так і на національному рівнях, зокрема було 
проведено: 

1. Більше 30 робочих зустрічей батьків з представниками місцевої влади; 
2.  25 тренінгів та семінарів з питань РВ, адвокації РВ, для батьків та 

батьківських НУО за участі спеціалістів, чиновників та науковців; 



3. 2 Форуми, 5 круглих столів та 1 інтернет-міст з питань впровадження 
РВ в регіонах за участі представників місцевих рад, управлінь освіти, охорони 
здоров’я та соціальної політики. 

 
2. Підвищення спроможності та підсилення потенціалу батьківських ГО 

для успішної адвокації послуги РВ проводилося через тренінги та навчання, а саме 
проведено навчання більше 300 осіб з числа батьків – представників ГО: 

1. у 3-х блоковому тренінговому курсі «Особливості доказової практики 
в сфері раннього втручання». Курс проходив у три етапи: відкритий 
дводенний тренінг у серпні (Київ), продовжився на Міжнародній конференції 
по ранньому втручанню у Харкові у жовтні і завершився у листопаді в Києві; 
2.  в спільних зі спеціалістами тренінгах з партнерства в усіх 10 пілотних 
регіонах; 
3. на тренінгу «Робота з представниками ЗМІ та основи ефективних 
комунікацій в соцмережах» (Київ, вересень 2018); 
4. на Всеукраїнському навчальному семінарі «Соціальне замовлення, як 
ефективний механізм фінансування недержавних організацій в Україні в 
період реформування соціальної сфери» (Вінниця, серпень 2018); 
5. на 2-х тренінгах-практикумах «Основи раннього втручання» в 
Харківському Центрі РВ (квітень та серпень 2018); 
6. в межах семінару «Адвокація батьками політики раннього втручання: 
перспективи та виклики українського сьогодення» (Вінниця, березень 2018) 
та 2-х всеукраїнських адвокаційних навчань, що проходили на початку літа в 
Києві та Одесі; 
7. на триденному навчально-інформаційному тренінгу «Основи 
фінансового планування. Фандрайзинг. Можливості забезпечення стабільної 
діяльності ГОІ» (Київ, осінь 2018). 

 
8. Організовано та проведено учбовий тур з раннього втручання для 

журналістів до Харкова (серпень 2018 року), за результатами якого написано та 
опубліковано більше 10 журналістських матеріалів. 

 
9. Батьки беруть участь в національних та міжнародних заходах з РВ: 

1. У засіданні Національної Політичної платформи 
з РВ (Київ, Секретаріат Кабінету Міністрів України, 
серпень 2018); 

2. В роботі наглядової ради проекту Twinning з 
підтримки Мінсоцполітики в розробці політики РВ; 

3. В місіях експертів проекту Twinning в регіонах; 



4. В міжнародних конференціях з РВ в Мінську (червень) 
та Харкові (жовтень). 

10. В 7 регіонах (Харків, Северодонецьк 
(Луганська обл.), Ужгород (Закарпаття), Львів, Одеса, 
Вінниця та Маріуполь (Донецька обл.)) політики 
(чиновники, особи, що приймать рішення) запросили 
представників Всеукраїнського форуму «Батьки за РВ» брати участь в ініціативах з 
розвитку РВ.  

11. ФБ група «Батьки за раннє втручання в Україні», в якій на сьогодні 
більше 1500 учасників станом на кінець 2018 року містила 1 752 повідомлення та 
поширених постів. При цьому активними є 1 304 членів групи, які крім постів 
також опублікували в цілому 548 коментарів і 15 253 символів відповідей на 
повідомлення. 

 
12. 233 інформаційних повідомлень було розміщено протягом 2018 року 

в національних та регіональних друкованих, радіо, ТБ та електронних ЗМІ. 
 

13. Протягом року було проведено 3 робочих зустрічі активістів 
Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» на національному рівні, а 
також річна Конференція Форуму. 



 

Важливі дати у 2018 році 
 

15-17 лютого, м. Харків — початок спільних 
семінарів-тренінгів «Конфликт Родитель-
Специалист в услуге РВ», в яких до травня 
2018 року взяли участь представники 10 
регіонів України. 

 

22 лютого, м. Київ —тренінг «Моніторинг 
батьківської адвокації раннього втручання» 

 

23 лютого, м. Київ — тренінг для переможців 
конкурсу проектів на отримання міні-грантів 
«Ефективні партнерства з розробки раннього 
втручання в Україні. Ініціативи з підвищення 
спроможностей батьківських НДО» серед 
батьківських громадських об’єднань. 

 

17 - 18 травня, м. Київ — 4-а робоча зустріч 
лідерів Всеукраїнського форуму «Батьки за РВ 
в Україні». 

 

24 травня, м. Київ — Круглий стіл 
«Перспективи розвитку соціальної педагогіки в 
Україні». 

5-6 червня, м. Мінськ — Конференція «Раннее 
вмешательство для детей: укрепление систем и 
расширение прав и возможностей семей» 
(региональная конференция: Европа и 
Центральна Азия).  

На конференції були присутніми всього троє 
батьків — дві мами з України і одна з Білорусі. 

 

21 серпня, м. Київ — Засідання Національної 
політичної платформи раннього втручання. 

 



23-24 серпня, м. Київ — Тренінгове навчання 
«Особливості доказової практики у галузі 
раннього втручання». 

13 вересня, м. Ірпінь — Стратегічна (5-а) 
зустріч Всеукраїнського форуму  «Батьки за 
раннє втручання в Україні». 

 

14-15 вересня, м. Ірпінь — тренінг «Робота з 
представниками ЗМІ та основи ефективних 
комунікацій в соцмережах». 

 

29 вересня, Київ, Майдан Незалежності — 
Форум «Право на життя», 500 осіб з 3000 
учасників — батьки з дітками. 

 

3-5 жовтня, м. Київ — Тренінг «Створення та 
просування інноваційних альтернативних 
послуг для дітей в громаді» в рамках проекту 
Світового Банку с деінституалізації. 

10-12 жовтня, м. Харків — Міжнародна 
науково-практична конференція з Раннього 
Втручання: «Раннє втручання: назустріч новій 
парадигмі через партнерство професіоналів, 
сімей та суспільства». 

 

11 жовтня, м. Харків, Міжнародна конференція 
з РВ — річна конференція Всеукраїнського 
форуму «Батьки за раннє втручання» 

12-14 листопада, м. Київ — навчально-
інформаційнй тренінг «Основи фінансового 
планування. Фандрайзинг. Можливості 
забезпечення стабільної діяльності ГОІ». 

 

2-3 липня, 12-13 листопада та 26-27 
листопада (Київ, на базі Центру підвищення 
кваліфікації працівників сфери управління 
Мінсоцполітики) — курси підвищення 
кваліфікації для заступників директорів 
Департаменту соціального захисту населення, 
заступників директорів обласних центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 
темами  «Перегляд існуючої в Україні 
законодавчої бази з раннього втручання та 



розробка рекомендацій щодо її вдосконалення», 
«Оцінка моделі надання послуги раннього 
втручання в пілотних регіонах та рекомендації 
щодо її доопрацювання» та «Порівняльний 
аналіз європейських практик з раннього 
втручання: висновки для України», організовані 
Міністерством соціальної політики України. 
Участь в якості спікерів 

 

16-17 листопада, м. Київ — Друга частина 
тренінгу по доказовій практиці в ранньому 
втручанні. Аналіз доповідей харківської 
конференції з Раннього Втручання. 

 

20-22 грудня, м. Вінниця — Тренінгова сесія зі 
стратегічного планування Всеукраїнського 
форуму «Батьки за раннє втручання в Україні». 

 

***********************************************

 



 

Стратегія діяльності на 2019 рік 

 «НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС» 
Стратегія діяльності Форуму базуватиметься на основних принципах і 

підходах, які закладені в міжнародних і європейських документах з прав людини, а 
також в Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Вона передбачає партнерство 
державних інституцій, громадських організацій, засобів масової інформації та 
бізнесу. Стратегія підготовлена на підставі пріоритетів, обраних представниками 
Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» 20-22 грудня 2018 
року в м. Вінниця. 

З огляду на досягнуті у 2018 р. результати, сформульовано Завдання Форуму на 
2019 рік. А саме: 

1. сприяти розробці та впровадженню стратегічних планів регіональних та 
місцевих платформ Всеукраїснького форуму «Батьки за РВ в Україні», місцевих 
стратегічних планів батьківських ГО по просуванню РВ; 

2. поширювати та покращувати розуміння послуги РВ, як гарного старту для 
дітей з інвалідністю та / або особливостями розвитку раннього віку шляхом 
побудови діалогу / комунікацій в суспільстві, базуючись на існуючих українських і 
міжнародних дослідженнях з РВ; 

3. сприяти побудові партнерств між батьками і фахівцями для ефективного та 
результативного просування РВ в Україні, в тому числі шляхом розробки та 
здійснення спільних стратегічних кроків; 

4. сприяти створенню можливостей побудови діалогу з іншими зацікавленими 
особами (представники органів влади, бізнесу, ЗМІ тощо) для ефективного і 
результативного просування РВ в Україні; 

5. забезпечити обмін досвідом та отримання знань про послугу РВ шляхом 
організації та проведення, як віддалених навчань, так і навчальних поїздок в 
організації, що надають послуги РВ, для лідерів батьківського співтовариства, 
зацікавлених чиновників і фахівців; 

6. озвучування і поширення голосів батьків з хорошим розумінням РВ, для 
переконання професіоналів, політиків і батьків, які ще не знайомі з раннім 
втручанням, в його цінності, важливості і необхідності; 

7. висвітлення життєвих історій сімей, що виховують дітей з порушеннями 
розвитку, а також розкриття важливості такої послуги як РВ.  

 



 

ПОДЯКИ 
 

Наша робота була б неможлива без фінансової підтримки наших партнерів. 
Українські батьки – учасники Всеукраїнського форуму «Батьки за РВ в Україні» 
гаряче вітають усіх не байдужих, хто витрачає свій час та гроші на те, щоб 
українські діти мали шанс на кращій старт в житті. Діяльність батьківського форуму 
за РВ неможлива без вашої участі та допомоги! 

Значну роль у фінансуванні діяльності в межах Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання в Україні» протягом року відігравала і відіграє нині 
спільна Програма «Батьки за раннє втручання в Україні», що впроваджується 
Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України (НАІУ), Благодійним 
фондом «Інститут раннього втручання» та британською ГО HealthProm. 

Так у 2018 р. Програмою було профінансовано 9 міні-грантових проекти, що 
впроваджувалися в Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, 
Львівській, Одеській та Харківській областях, а також батьківськими ГО Києва та 
Маріуполя. 

 

    
 

    

 

Ми вдячні нашим індивідуальним донорам за їхню всебічну допомогу. Також 
ми висловлюємо подяку нашим волонтерам та добровільним помічникам за їх тяжку 
працю та підтримку. 

Окрема подяка нашим партнерам в діалозі щодо РВ, серед яких такі інституції, 
як: Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, 
Міністерство соціальної політики України та особисто заступник директора 
Департаменту аналітичного та організаційного забезпечення діяльності керівництва 
Міністерства, начальник відділу Маргарита Кропивницька, Представництво 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та особисто керівник Програми захисту 



дітей Представництва ЮНІСЕФ в Україні Наїра Аветісян, НАІУ та її виконавчий 
директор Наталія Скрипка, БФ «Інститут раннього втручання» та один із його 
засновників і виконавчий директор Ганна Кукуруза, Всеукраїнська Фундація 
“Захист Прав Дітей” та її президент Євгенія Павлова, Міжнародна організація 
надавачів послуг SOFT Tulip (Королівство Нідерланди) та її президент Ерік-
Фредерікус Бльомкольк, Європейська Асоціація раннього втручання (Eurlyaid). 

Звертаємося до всіх небайдужих, якщо Ви бажаєте допомогти або поділяєте 
нашу візію та місію — використайте наші контакти. 

 
Контакти: 
Телефон Національного координатора Програми «Батьки за РВ»: (073) 26-82-402  
E-maіl: rvu.parents@gmail.com 
Сайт http: //rvua.com.ua/Pro-forum та  http://naiu.org.ua/programa-batky-za-rannye-
vtruchannya-v-ukrayini/  
Группа в Facebook: «Родители за раннее вмешательство в Украине». 
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Перелік регіональних платформ Всеукраїнського 
форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» 

№ Регіон 
ПІБ 

представник
а 

Локація Телефон та e-mail 

1 Вінницька обл. Демко 
Світлана 

м. Вінниця 096-413-22-27, 
fotina_1711@i.ua 

2 Донецька обл. Лисенко 
Вікторія 

м. Краматорськ 050-99-089-03, 
pobedalisenko@gmail.co
m 

3 Донецька обл. Кравченко  
Олена 

м. Маріуполь 067-261-25-79, 
kravchenko.pover@gmail.
com 

4 Дніпропетров-
ська обл. 

Алексєєва 
Наталя 

м. Дніпро 098-094-90-18, 
9solo.x@gmail.com 

5 Закарпатська 
обл. 

Принцовська 
Ольга 

м. Ужгород 050-611-27-07, 
princolga76@gmail.com 

6 Запорізька 
обл. 

Острогляд 
Наталя 

м. Запоріжжя 050-454-29-60, 
Ontnt8@i.ua 

7 Луганська обл. Ложечка 
Ольга 

м. 
Сєвєродонецьк 

066-520-93-16, 
lozhechka.olga@gmail.c
om 

8 Львівська обл. Аронова 
Юлія 

 м. Львів 098-00-34-181, 
borzhok@gmail.com 

9 Одеська обл.  Шульга 
Ірина 

м. Одеса 067-979-97-14,  
vilvas@ukr.net 

10 Харківська 
обл.  

Сергієнко 
Наталія 

м. Харків 050-614-71-42, 
alekss2719@gmail.com 
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Супровідні положення 

 
Надана у даному Річному звіті Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє 

втручання в Україні» за 2018 рік (надалі Звіт) інформація є відкритою. 

Учасники Форуму закликають до: 
- систематичної публікації матеріалів Звіту в офіційних друкованих виданнях 

(бюлетенях, збірниках); 
- поширення матеріалів Звіту засобами масової комунікації; 
- безпосереднього надання матеріалів Звіту зацікавленим громадянам, державним 

органам та юридичним особам. 

При розповсюдженні матеріалів Звіту, дякуємо за посилання на Звіт.  

Відповідальність за коректність та достовірність наданих матеріалів Звіту 
несуть особи, що публікують та розповсюджують матеріали Звіту, редактор, укладач 
та особи, надавши дані для звіту на вимогу укладача. 

Дата складання Звіту 1.01.2019 року. 
Редактор — Олена Скрипко. 
Укладач — Вадим Мірошниченко. 

Особи на наведених фотографіях попереджені про фото- та відеофіксацію 
звітних заходів та, підписуючи реєстраційні листи згаданих заходів, надали згоду на 
використання фото- та відеоматеріалів для здійснення не забороненої законом 
діяльності. 

Наведені фотографії належать Всеукраїнському форуму «Батьки за раннє 
втручання в Україні». 

Регіональні представники та координатори проектів та / або напрямів є 
публічними особами. Надані ними персональні та контактні дані дозволено 
використовувати для здійснення не забороненої законом діяльності. 

Фінансову інформацію надано в межах, дозволених донорами: організаціями та 
фізичними особами. Всі кошти отримані з джерел, не заборонених законодавством. 

 


