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Про Всеукраїнський форум  

«Батьки за раннє втручання» 

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 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, метою якого було об'єднання зусиль і 
інтересів батьків і батьківських громадських 

організацій (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. Пізніше Форум отримає свою назву - Всеукраїнський форум «Батьки за 
раннє втручання» (AUPFEI або Форум надалі). 

З вересня 2016 по вересень 2019 розвиток Форуму відбувався за підтримки 
однойменної Програми. Програму «Батьки за раннє втручання в Україні» 
впроваджували такі організації, як Міжнародна громадська організація HealthProm 
(Лондон), Національна Асамблея людей з інвалідністю України (далі - НАІУ) і 
Харківський БФ «Інститут раннього втручання», і фінансово підтримували 
Представництво Європейського Союзу (ЄС) в Україні, представництво Дитячого 
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Посольство Великої Британії в Україні, 
Міжнародний фонд «Відродження». Саме в цей період відбулися значущі для 
батьківського Форуму події, 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, а також на перехідний період визначено національного координатора. 

 



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. 

Розуміючи важливість та необхідність: 
 Раннього визначення порушень у розвитку немовля та дитини раннього віку 

(0-4 рр.); 
 Формування та розвитку здібностей дітей раннього віку, що мають 

порушення або ризик їх появи, до самостійного життя в суспільстві; 
 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 раннє втручання» має на меті всебічне 
сприяння забезпеченню: 
 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; 

 Включення таких дітей в загальноосвітній дошкільний та шкільний простір, а 
отже зменшення потреби в спеціальній освіті та догляді за такими дітьми; 

 Збільшення рівня компетентності батьків та інших членів родин, що 
призведе до збільшення та зміцнення їх можливостей щодо задоволення 
особливих потреб своєї дитини; 

 Соціальної інтеграції родини та дитини, а також забезпечення належної 
якості життя дитини та родини в цілому. 

Основні сфери діяльності Форуму: 
 Представлення інтересів батьків, які виховують дітей з особливостями 

розвитку (в тому числі з інвалідністю); 
 Адвокація послуги раннього втручання (РВ) в Україні; 
 Донесення філософії, участь у формуванні та впровадженні політики РВ та 

сприяння впровадженню послуги раннього втручання на регіональному та 
національному рівнях. 

Метою створення 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 
таких дітей, представників інших недержавних утворень, фізичних осіб задля 
впливу на формування політики раннього втручання в Україні. 

Станом на 31 грудня 2019 року  до Форуму долучилися 177 окремих осіб з 
числа батьків та 100 недержавних громадських організацій з 21 регіону 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, Чернівців, Полтавщини, Житомирщини, 
Тернопільщини, Черкащини, Рівненщини, Сумщини та Волині. 

Форум складається з 9 регіональних платформ і 1єї місцевої (Маріуполь та 
прилеглі населені пункти району), які є представництвами Форуму в 9 областях 
України, а саме: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, 
Запорізькій, Луганській, Львівській, Одеській та Харківській областях. Діяльність 
Форуму координується Національною радою Форуму, до складу якої делегується 
по одному представнику від кожної з платформ - Регіональний представник (на 
сьогоднішній день в раді 10 представників). 

Серед членів Форуму є дуже потужні ГО, що мають досвід в наданні різних 
видів соціальних, реабілітаційних, корекційних і освітніх послуг. Вони - партнери 
медичних, навчальних та соціальних закладів, посадових осіб органів виконавчої 
влади (всіх рівнів) і місцевого самоврядування, політиків, держслужбовців усіх 
рангів; займаються розробкою політик і законотворчою діяльністю; мають досвід в 
проведенні адвокації послуги раннього втручання і створення методичних 
матеріалів для батьків, політиків і фахівців у сфері медицини та соціальної роботи, 
а також з питань навчання, реабілітації, корекції та захисту прав дітей з 
особливостями розвитку і / або інвалідністю та їх сімей. 

 

  



Участь у проектах у 2019 році 

Протягом звітного періоду Всеукраїнський форум «Батьки за раннє 
втручання» 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 Великої Британії. 

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

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

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 реалізовувався 
Мінсоцполітики (як на регіональному, так і на національному рівнях); проектів 
спрямованих на розвиток послуги РВ, які впроваджувалися партнерами Форуму, 
зокрема, Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України та організаціями 
– надавачами послуг РВ з Харкова, Львову, Ужгорода та Одеси. 

Протягом 2019 року батьками, які брали участь у вищезазначених проектах 
було розроблено та організовано видання інформаційних буклетів про послугу 
раннього втручання для різних цільових груп, збірник життєвих історій батьків, які 
виховують дітей з порушеннями розвитку, посібник з адвокації раннього 
втручання, а саме: 

 «Батькам про раннє втручання, послугу, яка змінює життя» 

 «Фахівцям про раннє втручання, послугу, яка змінює життя» 

 «Працюємо разом для доброго старту в житті дітей із порушенням розвитку 
та їхніх сімей» 

 «Бачити дитину, а не її особливості. Рекомендації для журналістів, блогерів 
та авторів щодо висвітлення теми раннього втручання і проблем дітей із 
порушеннями розвитку в медіа та соціальних мережах» 

 «Невигадані історії. Долі особливих сімей» 

 «Батьки мають право вирішувати. Адвокація раннього втручання». 
Електроні версії цих видань доступні за посиланням  на сайті rvua.com.ua в 

розділі «інфотека»: rvua.com.ua/library-materials. 
 



ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У 2019 РОЦІ 

 
1. Батьки-активісти Всеукраїнського 

форуму «Батьки за раннє втручання», 
зокрема, з Харківської, Львівської, 
Одеської, Запорізької, Закарпатської, 
Дніпропетровської, Донецької (міста 
Краматорськ та Маріуполь), Луганської та 
Вінницької областей протягом 2019 року 
продовжували впроваджувати заходи з 
адвокації послуги раннього втручання (РВ), 
як на місцевому та регіональному, так і на 
національному рівнях через робочі зустрічі 
батьків з представниками місцевої влади; 
тренінги та семінари з питань РВ, 
адвокації РВ, для батьків та батьківських 

НУО за участі спеціалістів, чиновників та науковців; форуми та круглі столи з 
питань впровадження РВ в регіонах за участі представників місцевих рад, 
управлінь освіти, охорони здоров’я та соціальної політики. 

Так, протягом 2019 року, в межах впровадження відповідних міні-грантових 
проектів батьківськими ГО було проведено 72 заходи  (серед яких 5 круглих 
столів, 25 семінарів/тренінгів, 13 інформаційних зустрічей, 5 учбових поїздок, 
2 конференції, 13 робочих зустрічей, презентацій, 6 обласних стратегічних 
зустрічей та 3 прес-конференції), в яких взяли участь 1787 осіб. В результаті 
міні-грантів Дніпропетровською, Донецькою та Львівською регіональними 
платформами батьківського форуму за РВ були розроблені стратегічні плани їх 
діяльності з адвокації РВ, які, в тому числі, включають спільні зі спеціалістами та 
чиновниками кроки. Луганські батьки, спеціалісти та чиновники досягли 
протокольних домовленостей щодо спільної адвокаційної діяльності по 
впровадженню послуги РВ у області склавши спільний Стратегічний документ. 

В Дніпропетровській та Вінницькій областях батьківські ГО отримали 
бюджетні кошти на здійснення інформаційно-просвітницьких заходів по РВ в 
області. Одеські батьки також отримали фінансування від місцевої влади на 
проведення інформаційних заходів для просування РВ в області. 

Вінницьких, Запорізьких та Дніпропетровських, так само, як і батьків з 
Кропивницького не лише включено до складу новостворених регіональних 
консультаційних рад з РВ в своїх областях, вони безпосередньо брали участь у 
розробці Розпоряджень про їх створення та відповідних планів їх подальшої 
діяльності. У Вінницькій області Голова батьківської ГО є заступником голови 
регіональної ради з РВ, а у Кропивницькому секретарем. 



2. Батьки беруть участь та проводять самі тренінги та навчання з підвищення 
спроможності та підсилення потенціалу батьківських ГО для успішної адвокації 
послуги РВ. 

3. Батьки беруть участь в національних та міжнародних заходах з РВ: 
- у засіданні Національної Політичної платформи з РВ (Київ, Секретаріат 

Кабінету Міністрів України, липень 2019); 
- в роботі наглядової ради проекту Twinning з підтримки Мінсоцполітики в 

розробці політики РВ; 
- в місіях експертів проекту Twinning в регіонах; 
- в засіданні експертно-консультативної групи з реалізації напрямів розділу ІІІ 

«Юстиція, свобода та безпека» та глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, 
соціальної політики та рівних можливостей» Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС; 

- на 22й сесії ООН у Женеві в рамках підготовки та представлення періодичної 
доповіді про захист прав людей інвалідністю в Україні (вересень 2019); 

- у другій Всеукраїнській конференції «Освіта дітей з ментальними 
порушеннями. Права і проблеми» (25-26 березня, Київ); 

- у Форумі “Навчання без перешкод: як зробити українські школи 
інклюзивними?” (22-23 листопада, Київ). 

На міжнародній конференції з РВ у Санкт-Петербурзі представлено 
результати дослідження, проведеного за участю Всеукраїнського форуму «Батьки 
за раннє втручання» у Дніпропетровській та Харківських областях (листопад). 

5. 189 інформаційних повідомлень було розміщено протягом 2019 року в 
національних та регіональних друкованих (1), радіо (5), ТБ (12) та електронних 
ЗМІ (170 інтернет повідомлень). 

6. Протягом року було проведено 2 робочих зустрічі активістів та щорічна 
конференція Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» на 
національному рівні. 

7. Діяльність Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» вийшла за 
рамки суто раннього втручання. Серед напрямів нашої діяльності у цьому і 
наступних роках питання інклюзії, денного догляду, якості освітніх, медичних та 
соціальних послуг. 

 
Налагоджені на національному рівні зв'язки, а також активності батьків на 

місцях та в їх регіонах привели до посилення іміджу батьків, як «адвокатів РВ», а 
також збільшення їх впливу на регіональному та місцевому рівні. Це було 
підтверджено, зокрема, під час засідання Національної ради з питань раннього 
втручання, яке відбулося 5 липня 2019 року в клубі Кабінету Міністрів України. 

Так, заступник Міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції 
пані Чуркіна в своєму виступі зазначила, що досягти сьогоднішнього стану справ, 



як на національному рівні1 (зокрема, заміну координатора розробки політики РВ з 
Міністерства охорони здоров'я на Міністерство соціальної політики), так і на 
регіональному 2  (в частині розширення переліку пілотних регіонів, створення 
регіональних координаційних рад з питань РВ і розроблення та затвердження їх 
планів), не було б настільки швидким, якби не партнерська підтримка 
представників команд раннього втручання і батьківського співтовариства. 
Заступник Міністра соціальної політики України Олександра Чуркіна особливо 
акцентувала увагу на партнерських зв'язках Міністерства, створених для 
просування раннього втручання, підкресливши особливе місце і значення 
Всеукраїнського форуму "Батьки за раннє втручання в Україні". 

Радник, керівник відділу місцевого і людського розвитку Представництва ЄС 
в Україні Кунео Фредерік в своєму вітальному слові наголосив на тому, що для 
Європейського Союзу величезне значення має не тільки те, що досягнуто в 
розвитку раннього втручання завдяки зусиллям Міністерства соціальної політики 
України, проекту Twinning і рішеннями Кабінету Міністрів України, не тільки те, 
яким "досвідом і знаннями поділилися з Україною інші країни", але і те, що було 
зроблено за ці 3 роки для забезпечення участі та об'єднання зусиль батьків і 
батьківських громадських організацій в розвитку та просуванні раннього 
втручання в Україні: "Ми вважаємо, що дії батьків на підтримку розвитку 
раннього втручання відіграли й відіграють велику роль в його просуванні і ми 
пишаємося тим, що це стало можливим, в тому числі, і при підтримки 
Європейського Союзу". 

«Батьки є ключовими учасниками в РВ в партнерстві з фахівцями», - сказала 
в своєму виступі Наїра Аветисян, керівник програми захисту дітей Дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. І окремо пані Аветисян акцентувала увагу присутніх на 
необхідності підтримки і залучення батьків, як в процес оцінки дітей, надання 
послуги РВ, так і в питання його просування. 

Лідер проекту Twinning з французької сторони Андрій Третяк, офіційне 
закриття якого було поєднане з проведенням першого засідання Національної ради 
з питань раннього втручання, сказав у своєму вітальному виступі про те, що 
результати впровадження діяльності проекту Twinning в пілотних регіонах 
(Львівської, Закарпатської, Харківської та Одеської областях) не було б 

                                                           
1 Під час своєї участі в засіданні Національної політичної платформи раннього втручання 21 серпня 2018 року 
делегація Всеукраїнського батьківського форуму за РВ озвучила свою думку з приводу зміни координатора розробки 
політики РВ з Міністерства охорони здоров'я на Міністерство соціальної політики, що було включено в Протокольне 
рішення засідання. 
2 У жовтні 2018 року заступник директора Департаменту організаційної роботи та взаємодії з органами державної 
влади, начальник відділу організаційної та інформаційно-аналітичної роботи Міністерства соціальної політики 
України, постійний радник проекту Тwinning Маргарита Кропивницька, як тільки було підписано і розіслано 
губернаторам областей України лист Мінсоцплітікі з приводу їх бажання взяти участь у розвитку послуги раннього 
втручання в їх регіоні, відразу повідомила про це Всеукраїнському батьківському фору му за РВ, щоб батьки встигли і 
змогли вплинути на долю цих листів в своїх облдержадміністраціях. В результаті активних лобістських дій батьків 
губернатори Вінницької та Кіровоградської областей написали про свою готовність брати участь в пілотуванні 
послуги РВ, і їх, нарівні зі Східною Україною, включили в перелік «пілотів РВ» згідно з постановою КМУ. 



можливим без постійної підтримки та участі представників батьківського 
співтовариства, зокрема Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання». 

Розширена об'єднана зустріч Національної ради з питань РВ та Проекту 
Twinning закінчилася тим, що лідер проекту Twinning з французької сторони пан 
Третяк запросив на сцену представників трикутника «влада-фахівці-батьки». 
Заступник директора Департаменту організаційної роботи та взаємодії з органами 
державної влади, начальник відділу організаційної та інформаційно-аналітичної 
роботи Міністерства соціальної політики України, постійний радник проекту 
Тwinning Маргарита Кропивницька, виконавчий директор Благодійного фонду 
«Інститут раннього втручання» Анна Кукурудза та координатор Програми «Батьки 
за раннє втручання в Україні», член Національної ради з питань раннього 
втручання, а на сьогодні – національний координатор Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання» Олена Скрипко разом закривали ініціативне 
розширене засідання Нацради, ілюструючи те успішне партнерство, яке вже 
налагоджено, і необхідно для впровадження раннього втручання у всій Україні. 
  



Важливі дати у 2019 році 
 

16 січня - Уряд на своєму засіданні ухвалив 
розпорядження Кабінету Міністрів України 
„Про визначення національного координатора”, 
відповідно до якого Мінсоцполітики набуло 
статусу національного координатора щодо 
розвитку послуги раннього втручання в 
Україні. Пропозиція про визначення 
національним координатором щодо розвитку 
послуги раннього втручання в Україні 
Мінсоцполітики неодноразово озвучувалася 
батьками, в тому числі на засіданні 
Національної платформи з РВ. 

30 січня - на запрошення Мінсоцполітики 
представники батьківського Форуму за РВ 
взяли участь у першій нараді за участі 
центральних органів виконавчої влади, 
надавачів послуги раннього втручання, 
громадських та міжнародних організацій, на 
якій було розглянуто проект Державного 
стандарту надання послуги раннього втручання, 
проект Концепції створення та розвитку 
системи послуг раннього втручання в Україні 
та проект плану заходів з реалізації у 2017-2020 
роках пілотного проекту «Створення системи 
надання послуги раннього втручання». 

 

Лютий – липень — заходи з адвокації послуги 
раннього втручання та підсилення потенціалу 
батьківських ГО на місцевому та регіональному 
рівнях в 10 регіонах України. 

2 – 3 березня - тренінг з адміністративного та 
фінансового управління проектами, що 
проводився для переможців конкурсу міні-
грантових проектів стратегічних батьківських 
ініціатив з адвокації РВ серед членів 

Всеукраїнського форуму Батьки за раннє 
втручання». 

 

6 березня  - затверджена Постанова Кабміну № 
175 "Деякі питання діяльності Національної 
ради з питань раннього втручання". Цією 
постановою Уряду було утворено Національну 
раду з питань раннього втручання, до складу 
якої увійшла представник Всеукраїнського 
форуму «Батьки за раннє втручання». 

25-26 березня - друга Всеукраїнська 
конференція «Освіта дітей з ментальними 
порушеннями. Права і проблеми», під час якої 
було порушено питання про раннє втручання як 
запоруку успішної інклюзії. 

 

Квітень 2019 р. - курси підвищення 
кваліфікації, організовані та проведені за 
ініціативою Мінсоцполітики, на тему «Місце 
послуги раннього втручання у державній 
системі надання послуг для дітей з інвалідністю 
або ризиком отримання інвалідності». На курсі 
присвяченому проблематиці раннього 
втручання, до участі в якому були запрошенні 
директори Департаментів соціального захисту 
населення, директорів обласних центрів 
соцслужб для сім’ї, дітей та молоді одним з 



тренерів була представник Всеукраїнського 
форуму «Батьки за раннє втручання». 

 

5 квітня в ОТГ Преображенська за ініціативи 
та організації Запорізької платформи 
Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє 
втручання» відбулась ІІ Всеукраїнська 
міжрегіональна конференція з питань розвитку 
послуги раннього втручання «Раннє втручання 
– невід’ємна частина успішної та спроможної 
громади». 

 

Квітень 2019 – презентація досягнень 
адвокаційної діяльності Всеукраїнського 
форуму "Батьки за раннє втручання в Україні» 
на 2й неформальній зустрічі в рамках COM-
entari - платформи для обміну знаннями та 
досвідом між фахівцями з комунікацій проектів 
ЄС в Україні. 

22 травня прийнято розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання створення 
системи надання послуги раннього втручання 
для забезпечення розвитку дитини, збереження 
її здоров’я та життя», яким затверджено план 
заходів з реалізації у 2019–2021 роках 
пілотного проекту ,,Створення системи надання 
послуги раннього втручання для забезпечення 
розвитку дитини, збереження її здоров’я та 
життя”.  Постановою було передбачено 
розширення чисельності пілотних областей з 

чотирьох, в яких вже здійснюється надання 
послуги раннього втручання, до десяти. До 
числа пілотних увійшли Вінницька, 
Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, 
Запорізька, Кіровоградська, Луганська, 
Львівська, Одеська і Харківська області. 
Включення до переліку пілотних Вінницької та 
Кіровоградської областей відбулося дякуючи 
батькам, бо саме вони сприяли написанню 
губернаторами їх областей листів підтримки 
впровадженню РВ та пілотуванню відповідного 
проекту в своїх областях. 

30-31 травня, м. Одеса — Конференція "Разом 
ми - сила!" за участі всіх зацікавлених сторін у 
РВ: батьки, фахівці, влада. 

 

30-31 травня, м. Київ - ініціатива адвокації 
батьками РВ, представлена як кейс «Батьки 
дітей з інвалідністю: шлях від дивана до 
Кабміну», була удостоєна сертифікату за 
комунікації, що прискорюють зміни. Цей 
Сертифікат свідчить про те, що «Кейс «Батьки 
дітей з інвалідністю: шлях від дивана до 
Кабміну», увійшов до переліку найкращих 
комунікаційних рішень в Україні за версією 
Форуму з комунікацій для соціальних і 
поведінкових зміни «SHKALA 2019»3 

 
                                                           
3 Організаторами Форуму (серед яких були ЮНІСЕФ, 
Представництво ЄС в Україні, MMR та ін.) з числа поданих 
усього було відібрано 24 кейси - https://mmr.ua/show/toj-
scho-projshov-kriz-zmini-kejsi-scho-rujnuyut-stereotipi-ta-
svitoglyad?fbclid=IwAR2lnocTxWu1LMFl8-
d2Zy6Vx9D5jS6ryKzaRcp04k7FlQ9kfNwIm7OjmjA  



4 червня, м. Київ — прес-захід презентація 
збірника «Невигадані історії — долі особливих 
сімей». (проект Oral Testimony у межах 
Програми «Батьки за раннє втручання в 
Україні».) 

6-7 червня, м. Княжичі — Стратегічна сесія 
Всеукраїнського форуму "Батьки за раннє 
втручання в Україні» 

 

8 червня, м. Київ — Всеукраїнська 
конференція Програми «Батьки за РВ в 
Україні»  «Послуга РВ: Розвиток системи. 
Партнерство. Перспективи». 

 

5 липня, м. Київ — 1-е розширене засідання 
Національної ради з питань раннього 
втручання, до складу якої включено маму від 
імені нашого Форуму.  

 

5-9 серпня, м. Вінниця — Всеукраїнський 
навчальний семінар-тренінг «Активна 
реабілітація. Роль батьків та опікунів». 

 

14 серпня, м. Київ у Міністерстві соціальної 
політики відбулось чергове засідання 
експертно-консультативної групи з реалізації 
напрямів розділу ІІІ «Юстиція, свобода та 
безпека» та глави 21 «Співробітництво у галузі 
зайнятості, соціальної політики та рівних 
можливостей» Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Раннє втручання було першим 
пунктом порядку денного. 

 

Протягом липня – грудня всі 10 пілотних 
регіонів, які впроваджуватимуть послугу 
раннього втручання затвердили розпорядження 
про реалізацію у 2019-2021 роках пілотного 
проекту «Створення системи надання послуги 
раннього втручання для забезпечення розвитку 
дитини, збереження її здоров’я та життя». 
Відповідно до цих розпоряджень, в пілотних 
регіонах утворено регіональні консультативні 
ради з реалізації пілотного проекту і 
затверджено їхній склад, до якого увійшли 
представники батьківських ГО – членів 
Форуму, а також затверджено положення про 
регіональні консультативні ради та плани 
подальших заходів. Батьки брали активну 
участь в розробці цих документів. 



6 вересня, м. Женева — брифінг для 
громадських організацій людей з інвалідністю в 
рамках підготовки та представлення 
періодичної доповіді нашої держави (від імені 
батьків виступала Світлана Демко). 

 

19 вересня, м. Київ — 1-е розширене засідання 
Національної ради Всеукраїнського форуму 
«Батьки за раннє втручання», а також зустріч 
батьківської спільноти зі спеціалістами – 
тренерами з РВ. 

 

26 вересня — В Одесі на базі дитячої міської 
поліклініки №6 створено і функціонує 
структурний підрозділ – Центр раннього 
втручання, що стало можливим дякуючи 
активній позиції Одеської обласної платформи 
Форуму «Батьки за раннє втручання» та їх 
ефективній співпраці з місцевими 
спеціалістами раннього втручання. 

 

3-5 жовтня, м. Ужгород — Всеукраїнська 
конференція «Актуальні питання та 
перспективи розвитку системи комплексної 
реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю», 
де батьками було резпрезентовано успіхи їх 
адвокації раннього втручання. 

  

6-8 листопада, м. Санкт-Петербург — II 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Рання допомога дітям та їх сім’ям: траєкторія 
професіонального роста»: презентація 
партисипаторного дослідження, проведеного за 
участю Всеукраїнського форуму «Батьки за 
раннє втручання» у Дніпропетровській та 
Харківських областях. 

20-21 листопада м. Київ — тренінг з адвокації 
РВ за підтримки Міжнародного Фонду 
«Відродження». 

 

22-23 листопада, м. Київ — Форум «Навчання 
без перешкод: як зробити українські школи 
інклюзивними?», під час якого в батьків була 
власна секція з адвокації РВ. 

 

 



 

Стратегія діяльності на 2020 рік 

 «НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС» 

Стратегія діяльності Форуму базується 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» 20-22 грудня 2018 року в 
м.Вінниця, конкретизована та підтверджена на Стратегічній сесії (6-7.06.2019 р. у м. 
Княжичі); та на 1-му розширеному засіданні Національної ради Форуму 
(19.09.2019р., м. Київ). 

З огляду на досягнуті у 2018-2019 рр. результати, сформульовано Завдання 
Форуму на 2020 рік. А саме: 
 сприяти розробці та впровадженню стратегічних планів регіональних та 

місцевих платформ Всеукраїнського форуму «Батьки за РВ», місцевих стратегічних 
планів батьківських ГО та їх партнерів по просуванню РВ; 
 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; 
 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; 
 сприяти створенню можливостей побудови діалогу з іншими зацікавленими 

особами (представники органів влади, бізнесу, ЗМІ тощо) для ефективного і 
результативного просування РВ в Україні; 
 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; 
 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; 
 висвітлення життєвих історій сімей, що виховують дітей з інвалідністю та / 

або особливостями розвитку, а також розкриття важливості такої послуги як РВ.  
  



ПОДЯКИ 
 

Наша робота була б неможлива без підтримки наших партнерів. Українські 
батьки – учасники Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» гаряче 
вітають усіх небайдужих, 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» протягом року відігравала 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. Ми сподіваємося, що вона продовжиться й надалі, 
створюючи шанс та можливості батькам впливати на майбутнє не лише своїх 
власних, але й інших дітей! 

У 2019 р. Програмою та Міжнародним Фондом «Відродження» було 
профінансовано 9 міні-грантових проектів, що впроваджувалися в Вінницькій, 
Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Львівській, 
Одеській та Харківській областях, а також батьківськими ГО Києва (всеукраїнський 
проект) та Маріуполя. 

 

        
 

    

 

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

Об’єднання батьківських організацій для адвокації раннього втручання в 
Україні та успіх цієї діяльності не були б можливими і не сталися б, якщо б не 
проектний менеджер ГО HealthProm Армора Вейсон та основоположник і лідер 
батьківського руху в Великобританії, мама сина з інвалідністю Філіппа Рассел. 



Велика подяка за це їм, так як і іншим партнерам, які підтримували батьківській 
форум та його становлення, зокрема, Нурбеку Телешалієву, програмному офіцеру 
Програми раннього дитинства фондів «Відкрите суспільство» (Лондон), а також 
Менеджеру програми «Соціальний капітал», секретарю Правління Мжнародного 
фонду «Відродження» Григорію Барану. 

Окрема подяка нашим партнерам в діалозі щодо РВ, серед яких такі інституції, 
як: 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 особисто її 
виконавчий -Наталія Скрипка та фінансовий директор – Наталія Заскалєта, БФ 
«Інститут раннього втручання» та особисто 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 особисто її президент Ерік-Фредерікус Бльомкольк, 
Європейська Асоціація раннього втручання (Eurlyaid) та особисто її казначей Ноор 
ван Лоен, команди раннього втручання Львову, Одеси та Ужгорода та особисто 
Тетяна Міщук, Оксана Кривоногова та Ірина Рошкович,  Міністерство охорони 
здоров’я України, Міністерство освіти і науки України, представники місцевих 
органів влади в регіонах присутності Форуму. 

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

 
Контакти: 
Національний координатор Форуму «Батьки за раннє втручання» 
Олена Скрипко: (068) 37-37-125; e-mail – skripkoalena1@gmail.com  
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/  
https://www.facebook.com/groups/358257497632009/  
 
  



 

Перелік регіональних платформ Всеукраїнського 
форуму «Батьки за раннє втручання» 

№ Регіон 
ПІБ 

представника 
Локація Телефон та e-mail 

1 Вінницька обл. Демко 
Світлана 

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

2 Дніпропетров-
ська обл. 

Алексєєва 
Наталія 

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

3 Донецька обл. Лисенко 
Вікторія 

м. 
Краматорськ 

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

4 Донецька обл. Кравченко  
Олена 

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

5 Закарпатська 
обл. 

Принцовська 
Ольга 

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

6 Запорізька 
обл. 

Острогляд 
Наталія 

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

7 Луганська обл. Ложечка Ольга м. Сєверо-
донецьк 

066-520-93-16, 
lozhechka.olga@gmail.co
m 

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 

 
  



 

Супровідні положення 

 
Надана у даному Річному звіті Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє 

втручання» за 2019 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 1.01.2020 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». 

Національний та регіональні представники, 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. 

 


