
Інформація про результати діяльності інституту громадянського 
суспільства протягом останніх двох років

БЛАНК
інституту громадянського суспільства

ІНФОРМАЦІЯ* 
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства (ІГС) протягом 2016-2017 років

1. Повна назва - Громадська організація «Сонце в долонях»
2. Скорочена назва ГО «Сонце в долонях».
3.Дані про легалізацію ІГС ГО "Сонце в долонях" зареєстрована Оболонським 

управлінням юстиції в місті Києві 29.03.2016 року. Код СДРПОУ: 40378387.

4 .Адреса, контакти- 098-636-80-50, м.Київ, пр.Оболонський 32, оф.427.

5.Мета та напрями діяльності:
Мета Організації полягає в залученні широкої громади до соціальних змін, 

скерованих на розвиток сім'ї, як основного формуючого джерела 
громадянського суспільства, наданні якісної допомоги найменш захищеним у 
соціальному плані верствам населення, налагодженні активної співпраці з 
батьками, вчителями, психологами, вихователями, соціальними працівниками, 
юристами, бізнесменами, фахівцями-науковцями, професорсько-викладацьким 
складом, студентами Школи соціальної роботи НУ «Києво-Могилянська 
Академія» та інших кафедр профільних вищих навчальних закладів, які 
працюють у галузі підготовки кваліфікованих соціальних працівників для 
роботи у соціальній сфері в країні і за кордоном та здійсненні безкоштовної 
психологічної, соціальної допомоги, реабілітації та адаптації дітей-інвалідів, 
дітей з вадами розвитку, інвалідів та учасників АТО.
Основними напрямками діяльності Організації є:

1. Здійснення безкоштовної психологічної, соціальної допомоги, реабілітації 
та адаптації дітей-інвалідів, дітей з вадами розвитку, інвалідів та учасників 
АТО.
2.Поширення інноваційних послуг для сім’ї, що складає основу любої 
громади, для покращення соціально-психологічного, економічного і 
правового статусу всіх членів сім’ї
3. Впровадження сучасних моделей роботи з сім’єю: «Школа люблячих 
батьків»

4. Співпраця з іншими ГО в Україні , діяльність яких направлена на 
допомогу та реінтеграцію залежних від алкоголю і наркотиків членів сім’ї.
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5. Соціально-психологічна допомога сім’ям учасників АТО, вимушеним 
переселенцям, та членам їх сімей.

6. Запровадження арттерапевтичної майстерні для впровадження сучасних 
моделей допомоги особам, що опинились у складних життєвих обставинах.
7. Організація літнього відпочинку дітей з малозабезпечених сімей у соціо- 
терапевтичних програмах а таборах відпочинку в Україні і за кордоном
8. Надання консультативних послуг членам громади, які опинились в 
складній життєвій ситуації, потерпають від різних форм насильства в сім’ї 
та суспільстві

9. Проведення навчальних, тренінгових, профілактичних програм для дітей 
та підлітків

10. Підготовка студентів у Школі волонтерів для роботи з дітьми та 
підлітками

11. Проведення інформаційно-просвітницьких та профілактичних акцій та 
кампаній в громаді, спрямованих на зміцнення сім’ї

12. Створення рухів самодопомоги та взаємопідтримки , спрямованих на 
запобігання руйнівних стереотипів поведінки в сім’ї та громаді

13. Проведення просвітницької роботи з сім’єю за допомогою програм 
профілактичного змісту, які запобігають формуванню руйнівної поведінки 
серед дітей та підлітків

14. Здобуття та формування правових знань у дітей та підлітків.
15. Статеве виховання та збереження репродуктивного здоров’я підлітків та 
молоді.

16. Профілактика алкоголізму та наркоманії у шкільному віці.
17. Проведення тренінгів для членів сімей з метою гармонізації сімейних 
стосунків

18. Посередництво та вирішення конфліктів “Основи конструктивного 
спілкування ”, “Профілактика насильства в сім’ї'”.

6. «Школа люблячих батьків»

навчить всіх, хто бажає вчитись, вона дає різні можливості тим, хто шукає гармонії в собі і у 

взаєминах з найближчими членами сім'ї.

Теми, які розкриває школа:

Розділ 1 Школа люблячих батьків

Тема 1 Про дитячу агресію. Де вчаться агресивної поведінки наші діти?

Тема 2 Насильство і наші діти.

Домівка для дитячого горя -  провокаційна поведінка власних батьків
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Тема 4 Чим швидше, тим краще.

Як вберегти свою дитину від узалежнення?

Профілактика руйнівної дитячої поведінки 

Застережуючі сигнали ^

Тема 5 Права дітей.

о
Ви готові дотримуватись прав дітей?

Тема 6 Сценарії профілактичних занять, просвітницькі листівки, буклети, роздаткові матеріали для 

батьків і вчителів.

1.Права дітей (сценарії профілактичних занять)

2.Підказки батькам.

В.Правила взаємодії і спілкування із власними дітьми 

4.Підтримка підлітка

5.Окремі ідеї для розвитку ваших дітей «Кожен маленький успіх -  це перемога твоєї дитини»

6. Десять заповідей для батьків 

Звернення нашої дитини 

Розділ 2

Батькам і вчителям про причини «дивної», «жахливої», «нестерпної» поведінки власних чад чи 

учнів

Девіантна поведінка -  як система вчинків, відхилених від загальноприйнятої у соціумі норми. 

Під/іітки і молодь юнацького віку -  група підвищеного ризику:

алкоголізм і підліткова наркоманія;

агресивна поведінка;

суїцидальна поведінка;

психічні розлади;

протиправна поведінка;

«Важкий підліток» - особливі риси характеру.
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Профілактичні програми.

-Стратегії профілактичної роботи 

-Інформаційні профілактичні програми.

-Навчальні профілактичні програми 

-Альтернативні профілактичні програми.

-Інтервенційні профілактичні програми.

-Профілактичні програми зміни оточуючого середовища.

-Програми змін суспільних правил (традицій, норм).
с

2.«Чарівні фарби Великодня»

В МузеїТичини діти в вадами розвитку та з Народним театром фольклорної пісні "Дивина" навчилися 
створювати справжні писанки. В писанках відбивалися уявлення про всесвіт. Вони асоціювалися з 
весняним відродженням природи і родючістю. їх використовували в магічних ритуалах. Сьогодні 
писанка — традиційний символ Великодня. А сам процес її створення незвичайним чином допомагає 
знайти гармонію зі світом і собою.
Послухали веснянки, поговорили про писанко-легенди та писанко-історії, техніки їх створення, 
символіку кольорів та образів, географічні особливості українського писанкарства.

3.«Зроби крок до щастя» -

З учнями СШ № 124 провели захід «Зроби крок до щастя». Діти разом з керівником власноруч 
виготовили великодні сувеніри з побажаннями для киян та гостей міста. Дітвора влаштувала в 
Іллінському парку флеш-моб «Веснянки та гаївки в українському фольклорі». До акції залучили 
студентів Києво-Могилянської академії та мгйечу мікрорайону. У парку прикрасили верби 
великодніми сувенірами та подарунками для киян. Барвисто прикрашені дерева назвали « Деревами 
бажань.» До пізнього вечора кияни та гості міста милувалися та фотографу валися з подарунками з ГО 
« Сонце в долонях».

ІМ<!! любов*ю у серці»» -

З інформаційних джерел організація дізналася про матеріально-технічне забезпечення Новоград- 
Волинського дитячого будинку. ГО «Сонце в долонях» не віднеслась байдуже до проблем дитячого 
закладу. На нараді вирішили допомогти дітям-сиротам.
Разом і? волонтерами,учнями СШ № 124 та студентами КМА зібрали необхідні речі, продукти, ліки, 
засоби санітарії та гігієни і особиста керівник ГО відвезли до дитячого будинку.
Доброзичливою,щирою подякою відгукнулася дітвора та колектив дитячого закладу..

^  4%І̂ )ІВНІ сонячні руки»

Завдяки турботам та клопотанням ГО « Сонце в долонях» юнаки з вадами розвитку працевлаштовані 
в «СушіЛенд» на постійну роботу сушистами. Вони пройшли відмінно випробувальний термін, де 
виявили достатній рівень фахової підготовки. К ^ ^ ^ ^ д ^ ^даду громадського харчування 
задоволений їх роботою.

Голова ГО «Сонце в долонях» Спасіченко С.П.


