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У
Києві запрацювала нова форма
допомоги дітям, яка дуже поши-
рена в країнах Європи: сімейний
патронат. На відміну від прийом-

них сімей та дитячих будинків сімейно-
го типу, дитина потрапляє під патронат
чужої родини на нетривалий термін — до
шести місяців (щоб не встигнути звикну-
ти). Причини можуть бути різними — від-
мова від дитини в пологовому будинку,
підкинуті діти, безпритульні діти, на-
силля в сім’ї та конфлікти, смерть бать-
ків, хвороба одинокої матері (батька).
Суть у тому, щоб не надавати дитині ста-
тусу сироти чи статусу позбавленої бать-
ківського піклування, не чекати рішення
суду, яке може затягнутися на кілька мі-
сяців (при цьому дитина перебуватиме в
інтернаті), а відразу, протягом доби, взя-
ти у хай не рідну, але сім’ю, послабивши
хоча б стрес дитини. І тоді, коли вона пе-
ребуває в нерідній родині, психологи,
соціальні працівники працюють з біоло-
гічними батьками — щоб ті взялися за ро-
зум і не руйнували життя ні собі, ні на-
щадкам; у разі смерті чи відмови від ди-
тини — відбувається пошук нової сім’ї. Та-
ка робота з кризовими сім’ями — це час-
тина загальноєвропейської практики до-
помоги дітям і родинам.

У Києві щороку зменшується кіль-
кість дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування: нині таких
налічується дві з половиною тисячі. При
цьому фахівці кажуть, що у двох третіх
випадків дитина сиротіє тому, що ніхто не
допоміг зберегти сім’ю — ні держава, ні
громада не допомогли родині побороти

життєві труднощі. В Україні ж загалом рі-
вень сирітства залишається надзвичайно
високим — порівняно з Європою та Аме-
рикою. В останнє десятиліття він стано-
вив 1,2% — понад 100 тисяч дітей, а в ос-
танні роки зріс до 1,9%. У свою чергу, єв-
ропейські та українські експерти наголо-
шують: батькам, які не справляються зі
своїми обов’язками з тих чи інших при-
чин, спочатку потрібно допомогти — пси-
хологічно, морально, юридично. А потім
уже вирішувати, чи можуть вони вихову-
вати дитину, чи ні.

— За кордоном послуга патронатних
сімей дуже добре розвинута. Причо-
му — на рівні громади: як тільки грома-
да дізнається, що сталося якесь лихо з
родиною, відразу вирішується питання
допомоги дітям у чиїхось родинах, най-
краще знайомих. У нас, на жаль, найчас-
тішим виходом є інтернат чи приту-
лок. Насправді державний заклад має бу-
ти крайнім кроком, і навіть перебуван-
ня там має бути тимчасовим, — каже ди-
ректор партнерства «Кожній дитині» Ва-
силина Дибайло.

Створення проекту стало можливим
за сприяння Міжнародного партнерства
«Кожній дитині», яке виділити на рік 100
тисяч доларів, та КМДІ, яка зобов’язуєть-
ся з другої половини наступного року са-
мостійно продовжувати фінансування
роботи. На сім’ю, відповідно до проекту,
планується виділяти чотири тисячі гри-
вень плюс два прожиткових мінімуми на
дитину від держави. За словами керівни-
ка партнерства «Кожній дитині» Васили-
ни Дибайло, її колеги спочатку хотіли

встановити граничний термін проживан-
ня в тимчасовій родині — три місяці, щоб
дитина не звикала до чужих (адже основ-
на мета проекту — «відновлення» біоло-
гічної родити), але через наші реалії зупи-
нилися на піврічному терміні.

— Ми — як «швидка допомога», — ді-
литься досвідом патронатна вихователь-
ка Наталя Дудко із Броварів, яка, маючи
своїх рідних трьох дітей, з 2009 року
прийняла 11 дітей, семеро з яких повер-
нулися до біологічних родин, решту вда-
лося влаштувати до прийомних сімей. —
У кожному випадку потрібно прийняти
чужий біль як свій, шукати інший вихід
із ситуації. Дуже важливо, коли в коман-
ду входять люди, які мають одну мотива-
цію — допомогти дитині. Це і соціальні
працівники, і працівники у справах непов-
нолітніх, і педіатри, й вихователі дитсад-
ків, і лікарі, й учителі, і психологи, й ло-
гопеди. Ми надаємо дітям комплекс пос-
луг — залежно від його потреб. При цьо-
му ми з чоловіком не позиціонуємо себе як
тато і мама. Натомість ми намагаємося
зробити так, щоб дитина відкрилася, то-
му що до нас вона потрапляє в сильному
стресі, це трагедія. І дитина з першого ра-
зу не розкаже про ситуацію, в якій вона
перебуває. Нам потрібно знати всі обста-
вини її життя, щоб допомогти, і прийма-
ти її такою, якою вона є. Щоб знайти кон-
такт, ми повинні мати великі професійні
навички. Також ми є посередниками між
дитиною та її батьками.

Крім професійних, потрібні ще й мо-
ральні та психологічні навички та витрим-
ка: адже жінка і чоловік, які беруть на ви-

ховання чужих дітей, постійно мають
справу з її переживаннями, вони пропус-
кають чужий біль через себе, а це дуже не-
легко. Але, можливо, тому що саме досвід
діяльності перших патронатних сімей у
Броварах та Білій Церкві, починаючи з
2009 року (підтримка організації «Кожній
дитині), став основою для подальшої ро-
боти в Києві та, сподіваємося, в Україні.

— Найближчим часом ми будемо
створювати патронатні сім’ї в Оболон-
ському та Солом’янському районах.
При цьому інші райони теж можуть
підключатися до роботи, — зазначає
заступник начальника Служби у справах
дітей м.Києва Валентина Березіна. — Ми
вже розпочали навчання соціальних
працівників та пошук патронатних ви-
хователів. Основні до них вимоги —
вік від 35 до 60 років (для жінки), для чо-
ловіка — до 65 років. Подружжя має пе-
ребувати в зареєстрованому шлюбі, про-
живати на спільній житловій площі й
мати досвід виховання дітей. Також
один з подружжя не повинен поєднува-
ти роботу патронатного вихователя з
іншим видом діяльності.

Патронатні батьки мають пройти спе-
ціальну підготовку, якою займатимуть-
ся організації, які безпосередньо відпові-
дають за проект — партнерство «Кожній
дитині», Служба у справах дітей, КМДА.
Відділення сімейного патронату в Києві
працюватиме при Центрі соціально-пси-
хологічної реабілітації (нині Притулок
№ 1) Служби у справах дітей. Самі ж ді-
ти, яким буде необхідна допомога, прожи-
ватимуть у родинах патронатних батьків.

У
же кілька років поспіль Михай-
ло Поплавський & Co (читайте:
Київський національний універ-
ситет культури і мистецтв) влаш-

товують концерти до Дня матері! Ми-
хайло Михайлович зібрав відомих вико-
навців, киян і гостей столиці в Палаці
«Україна». Була й численна телеаудито-
рія. (Подію в прямому ефірі транслював
Перший національний.)

«Мамо, вічна і кохана» не можна
назвати просто концертом. (Навіть квіти
від Президента, прем’єр-міністра, голови
ВР і міністрів не додали події офіціозу, як
це часто трапляється.) А радше зрозумі-
лим душевним спілкуванням. До певної
міри вперше воно відбулося, коли Поплав-
ський заспівав пісню Анатолія Горчин-
ського «Росте черешня в мами на городі».
То був кінець 1990-х — початок 2000-х.
У вітчизняний інформаційний простір
хлинула низькоякісна російська попса.
Тоді у Харкові прогриміла «Червона ру-
та-97», після чого вже наступні вико-
навці не могли повторити успіхів поперед-
ніх. Згорталися й інші фестивалі. Укра-
їнців через іноземні музику, кіно і книж-
ки присаджували на чуже життя. А тут
прозвучала композиція про маму, мами-
ну черешню... Повіяло чимсь до болю рід-
ним, теплим і ніжним... До речі, у відеок-
ліпі на дану композицію ректор відзняв
свою маму Меланію Григорівну, на жаль,
нині вже покійну. Потім — ще в одно-
му — «Дорогі мої батьки».

— Мама була моїм найкращим дру-
гом і першою порадницею, — часто го-
ворив він у своїх інтерв’ю. — Щосуботи
їздив до неї, ночував. Ми могли до ранку
проговорити: я згадував дитинство, чи-
тав листи, що їх нам надсилали люди,
дізнавався місцеві новини... Коли вона
була жива, все ще почувався дитиною.
Як її не стало, світ змінився: раніше був
сином, тепер тільки татом. Не забувайте
своїх батьків. Адже кожен ваш приїзд
продовжує їхнє життя.

До слова, Меланія Григорівна зав-
жди відвідувала концерти до Дня мате-
рі, за винятком останніх двох років, ко-
ли хворіла. На концерті вона була
присутня в піснях «Музика рідного до-
му», «Ода матері», «Батько» та згаданій
«Росте черешня в мами на городі» у ви-
конанні Михайла Поплавського.

Відійшовши в кращий світ, наші
рідні продовжують жити у спогадах, фо-
тографіях, реліквіях, що передаються з
покоління в покоління...

І кожен, хто слухав пісню «Росте че-
решня в мами на городі», в ній впізна-
вав свою матір. Бо зазвичай будь-який
материнський образ можна назвати
збірним, адже в ньому риси, присутні
переважній більшості матерів: ласка,
ніжність, доброта, тепло, турбота й ве-
лике любляче серце.

— Моя мама була дуже таланови-
тою, — згадує Алла КУДЛАЙ. — Ко-
лись її навіть запрошували вступати до
Київського театрального інституту імені
І. Карпенка-Карого. Однак життя скла-
лося по-іншому. Вона — позитивна жін-
ка. Любила людей, а особливо дітей, ми-
лувалася чарівною природою. Одним
словом — вміла продукувати добро. І ме-
не теж виховала відповідальною мамою.

— Спасибі мамі за те, що дала мені з
братом освіту, — продовжує Павло ЗІБ-
РОВ. — А це було непросто: батько та ба-
буся померли, й мама залишилася одна.
А ми хотіли займатися музикою. Як ба-
чите, нею і займаємося. Я закінчив Ки-
ївську спеціальну школу-інтернат
ім. М. Лисенка, а потім Київську кон-
серваторію, а брат — Московську вій-
ськово-музичну школу. За це ми дякує-
мо мамі все життя.

Зал, перебуваючи на одній хвилі —
українській, як любить повторювати рек-
тор КНУКіМ, — зустрічав виступи
Миколи Свидюка, Степана Гіги, Івана По-
повича, Миколи Гнатюка, Українського
народного хору ім. Станіслава Павлючен-
ка КНУКіМ, Народного ансамблю танцю
«Україна», гурту «Гетьман», Лілії Санду-
леси, Віталія Козловського, Світлани та
Віталія Білоножків, згаданих Алли Куд-
лай, Павла Зіброва й Михайла Поплав-
ського бурхливими оплесками. А це озна-
чає, що запит на СВОЄ — є!

— Чудовий концерт! — ділиться
враженнями вчителька початкових
класів Київської середньої загальноос-
вітньої школи №201 Тетяна КОВАЛЕН-
КО. — Як нечасто подібні проекти ми
бачимо по телебаченню. Зрідка й цих
виконавців. І як нечасто пересічні кия-
ни можуть потрапити в Палац «Украї-
на», де, зрештою, українські музиканти
виступають мало — здебільшого, він
для них недоступний. Щоби змінити си-
туацію, не достатньо просто почати щось
робити. Робити, звичайно, треба, однак
з відчуттям рідної країни і своїх співвіт-
чизників. Тоді буде поступ!

ПРОЕКТ

Оксана МИКОЛЮК, «День»

ПОДІЯ

Антоніна КРУШЕЛЬНИЦЬКА Запит на СВОЄ
Концерт до Дня матері зібрав
аншлаг у Палаці «Україна»!
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УЧАСНИКИ КОНЦЕРТУ

МАТЕРИНСЬКА ВДЯЧНІСТЬ

ДОСВІД

Зловіть вітер!
Ялтинському Клубу юних моряків минуло 30 років

У
Ялті, на вулиці Дражинського,
побачила на одноповерховому
будинку табличку з написом
«Клуб юних моряків». А біля две-

рей — якір! Увійшла — й побувала на
двох заняттях гуртків «Юний моряк» і
«Вітрильний спорт», їх вели викладачі
Олександр Маршалов і Лариса Галлі-
ні. Познайомилася з хлопчиками ві-
ком від 9 до 13 років, була навіть одна
дівчинка — Софія, ходить сюди з бра-
том. Майже всі зізналися, що мріють
стати моряками й капітанами далеко-
го плавання, а найбільше їм подоба-
ється в’язати морські вузли. І під час
занять показали, як вправно вони це
роблять, — на швидкість. А Максим
бачить себе в майбутньому «екскур-
соводом у різних країнах — Індії, Аф-
риці та Південній Америці».

Про життя клубу розповіла його
директор Ольга ЯКОВЛЄВА:

— Ми навчаємо дітей азів мор-
ської справи, всього в нас дванадцять
гуртків. Окрім тих, які ви бачили, є гур-
ток «Старшин шлюпок», його, як і «Віт-
рильний спорт», веде Лариса Мико-
лаївна. У гуртку «Суднові радисти» під
керівництвом Бориса Чуїстова діти
виходять в ефір на своїй радіостанції.
А заснував її ветеран-підводник Бо-
рис Олексійович Шишкін, який ходив
на атомному підводному човні «Ленін-
ський комсомол» у перший похід під
льодом. Він довго був у раді ветеранів
клубу, написав гімн Клубу юних моря-
ків, заснував музей історії Військово-
морського флоту, зараз його, на жаль,
вже немає серед живих. На базі му-
зею працює історичний клуб, керівник
Людмила Михайлюк. Гурток «Суднові
ЕОМ» веде Сергій Гармашев, «Судно-
моделювання» — Вадим Гончаренко.

Танцювальна студія з’явилася тут
тому, що в мене все життя було гли-
боке переконання: кожний морський
офіцер мусить уміти танцювати вальс.
Зазвичай у танцювальних гуртках зав-
жди бракує хлопчиків, а в нас навпа-
ки — дві третини хлопчиків. Ми вже
брали участь у балах Клубу історично-
го танцю при недільній школі. І є во-
кальний ансамбль «Море», яким керує
Катерина Гуцаленко.

— Багато хто хоче йти стопами
батьків, — продовжує Ольга Яковлє-
ва. — Ялта — портове місто, але нав-
чальний заклад морського профілю
лише наш. Випускники клубу йдуть
служити на флот, вступають до мо-
реплавних училищ, до академії, вчать-

ся в Херсоні, Одесі, Миколаєві, Керчі,
Севастополі. І вступають не просто
так, а зі знанням справи, на службу
приходять готові матроси — велика
підмога для офіцерів. Два роки ми
співпрацюємо з флагманом «Гетьман
Сагайдачний», фрегатом Військово-
морських сил України в Севастополі.
Дуже допомагають клубу наші постій-
ні куратори — капітан другого рангу
Володимир Новохацький і капітан
третього рангу Володимир Мамедов.
Ми їздимо до них на екскурсії до Се-
вастополя, там хлопців водили по бо-
йовому кораблю — уявляєте, як їм бу-
ло цікаво! Пам’ятаю свій перший
гребний похід — руки горять, від ве-
сел мозолі, але приємний стан: ти пе-
реможець. А скільки штормів долали!
Виходили в шлюпочний похід на п’я-
тиденку від нашого причалу, діти на
шлюпках і обов’язкове моторне судно
супроводу. Рано вранці йшли в бік
Ластівчиного гнізда, перша зупинка
не раніше Алупки, а вдень уже в Каци-
велі, де база-стоянка. Розбивали на-
мети, розпалювали вогнища, кашу ва-
рили — підгоріла, пересолена, але як
було чудово! Це залишається в пам’я-
ті. Ночували чотири ночі й ішли назад.
Директор клубу, Микола Гаврилович
Попов, ходив з нами в усі походи.
Весь Крим обійшли на веслах, ходили
до Судака, Партеніта, Севастополя,
Балаклави.

Найболісніша тема — якщо клуб
залишається без виходу в море. Адже
всіх навиків діти набувають у зимовий
період у теорії: збирати й ставити віт-
рило, вузли в’язати, лавірувати, ходи-
ти галсами, вчаться, як зловити вітер і
як вітру протистояти, як перебудува-
тися. Усе, що повинні засвоїти, як «От-
че наш», щоб одразу в морі зорієнту-
ватися. Як розсаджуватися в шлюпці,
як відшвартовуватися, команди — це
можна освоїти на березі. А як навчити-
ся гребти на березі? Або ловити вітер?

Улітку працює оздоровчий табір
«Юнга». Діти ходять у пішохідні похо-
ди — до ущелини Трьох гір, Боткін-
ською й Сонячною стежками, прово-
дять багато водних ігор і День Непту-
на. Цього року є бажання відновити
наметові табори: діти, які хоч раз по-
бували в таборі, хочуть туди знову, а
батьки з січня запитують, коли запи-
суватися. Раніше було дуже багато ді-
тей, від бажаючих не було відбою. За-
раз у клубі 300 дітей, від 6 до 18 років,
а здебільшого це другі-сьомі класи.
Але викладачі знають, що діти вже не
підуть. Радує, що вони хочуть активно
жити, спортом займатися, що в них
немає комп’ютерної залежності.

Ольга САВИЦЬКА

ФАКТ І КОМЕНТАР

Волиняни відстояли
свій поїзд у Чернівці

Л
ьвівська залізниця передумала
скасовувати поїзд «Ковель —
Чернівці» (про цей намір «День»
писав у № 74 від 26 квітня), який

з’єднував Волинь і, зокрема, Луцьк з
іншими обласними центрами Західної
України, тобто з найголовнішими міс-
тами свого ж регіону. Якби його відмі-
нили, то Луцьк вже не мав би прямого
залізничного сполучення зі Львовом,
Івано-Франківським і Чернівцями, па-
сажирів у які завжди вистачало. Проте
залізничники найперше мотивували
потребу відмінити поїзд... малим па-
сажиропотоком. Насправді ж волиня-
ни знають, що цей поїзд не просто пе-
реповнений, а на нього проблематич-
но взяти квитки і треба думати про них
наперед.

Депутат Луцької міської ради і не-
залежний журналіст Андрій Калахан
зробив аналіз заповнюваності поїзда
завдяки системі електронного при-
дбання квитків. І виявилося, що він
заповнений майже на половину ще
за кілька тижнів до рейсу. Першими

бити тривогу з приводу відміни тако-
го потрібного поїзда почали у Волин-
ському обласному громадському мо-
лодіжному об’єднанні «Асоціація мо-
лодих реформаторів». Заступник йо-
го голови Марія Доманська зуміла, як
кажуть, підняти народ. Волиняни го-
лосували проти відміни поїзда в Ін-
тернеті, підписи збирали і на площах
та біля вокзалу Луцька. До речі, поси-
лаючись на нестачу коштів, Львівська
залізниця водночас ударними темпа-
ми зводить шикарне приміщення
вокзалу у Луцьку. Андрій Калахан го-
ворить: «Вітаю насамперед лучан з
перемогою. Хоча з моєю недовірою
до влади вважаю це поки що проміж-
ним результатом. Але те, що є, уже
добре. Це свідчення сили впливу, ко-
ли у суспільстві є єдність щодо пев-
ного питання. Це спільна заслуга
громадських організацій, простих
громадян, мас-медіа, депутатів
Луцької та Ковельської міських рад,
Волинської облради. Якщо питання
щодо потягу остаточно вирішиться,
як би й належало, на користь грома-
ди, то це буде урок на майбутнє, як
діяти в інших конфліктних ситуаціях,
де задіяні органи державної влади.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Підписи збирали через Інтернет, на вулицях і площах Луцька

«Ми — як «швидка допомога»...
У Києві запрацював проект патронату родин у складних життєвих обставинах

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»


