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Важливість сімейного виховання для дитини.  
Найбільшою цінністю кожної країни та нації є діти. Діти – наше майбутнє. 

Батьки – головні природні вихователі дитини. Основний чинник у формуванні особистості – це 

виховання в сім’ї. Рідна домівка – не тільки дах над головою, а й найкраще місце в житті дитини, де вона 

почуває себе захищеною. Батьки першими розкривають маленькій людині світ і надають їй емоційного 

забарвлення. Сучасна українська сім’я стоїть перед великими випробуваннями  і часто не має змоги 

повністю реалізувати власний потенціал, вирішуючи щоденні життєві головоломки. Це пов’язано як з 

особливостями соціуму, так і з негативними змінами в самій сім’ї: конфліктними стосунками між 

подружжям, порушенням емоційних зв’язків між батьками і дитиною, зниженням відповідальності. Усе 

це напряму впливає на дитину, заважає засвоїти норми поведінки, моральну позицію, призводить до 

порушень в особистісному розвитку. Одним із найблагородніших вчинків людей є захист і правильне 

виховання дитини. Діяльність БФ «Асперн» спрямована на збереження сімейних цінностей в інтересах 

дітей. Робота в фонді завжди спрямовується на повернення дитини в біологічну родину, якщо це 

можливо. Під час перебування дитини на реабілітації працівники фонду приділяють велику увагу роботі з  

батьками: організовують психологічну підтримку, групи взаємодопомоги.  До 9 місяців триває програма 

супроводу і реабілітації, результатом якої є повернення дитини в сімейне коло. Якщо у дитини відсутні 

родичі або вони не мають бажання брати опіку, дитина не може повернутись додому. Розуміючи 

важливість сімейного виховання, для таких дітей в Фонді «Асперн» був створений будинок сімейного 

типу.  Сьогодні в ньому проживають батьки-вихователі  і 8  дітей. Це велика дружня родина, в якій кожен 

день відбуваються яскраві події життя, соціалізація дітей в суспільство, формується модель сім'ї.  

Якщо Ви маєте можливість фінансово підтримати сімейні форми виховання, просимо 

перерахувати кошти на один з рахунків наших організацій, які розміщені на 1 сторінці.  

 

                                                ДЯКУЄМО ВСІМ ХТО НАС ПІДТРИМУЄ: 

 
           

 

 

 

 
                     

Університет менеджменту освіти НАПНУ,  Агенство нерухомості «ALL STAR»  

Гімназія 237 м. Києва, Спеціалізована школа №124 м. Києва з поглибленим вивченням 

інформаційних технологій. 

 
Завдяки нашим благодійникам умови проживання дітей покращуються. Ми дуже вдячні: 

Андрію ВАЛЬЧУКУ 
Віктору ТРУСУ 
Вінсенту АМУРСЬКОМУ  
Віталію ПАВЛИКУ 

Геннадію СІНЦОВУ 
Георгію ШТОКАРТУ 

Іоану НАВОЗЕНКУ 
Дмитру ЯРЕМЧУКУ 
Кирилу КОНЬКОВУ 
Миколі КАЛАШНИКУ 

Назарію ЯРЕМЧУКУ  
Наталії ЄВТУШЕНКО 

Наталії ЛУК’ЯНЕНКО 
Олексію ШЕВЧУКУ 
Олегу ЛОПОНОГОВУ 
Тетяні КАЛИТИНІЙ 

Хельзі ТІППЕЛЬ 
Юрію СУЛИЗІ 
 

Ви можете стати спонсором друку наступного інформаційного бюлетня «Аспернчик». 
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Випускається з метою, щоб Ваше життя та життя Вашої дитини стало краще . 

Робимо все можливе для цього вже 20 років. 
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Центр мами та дитини, як один з основних напрямків 
збереження материнства. 

Перейнявшись проблемами соціального сирітства, дитячої бездоглядності та переривання вагітності, 

в Благодійному Фонді «Асперн» було прийняте рішення створити проект, який допоможе вагітній жінці 

або мамі з дитиною подолати життєві труднощі та зберегти вагітність і 

материнство без шкоди для обох. Тому в 2013 році  в м. Києві в одному з 

найбільш заселених районів столиці був створений «Центр мами та дитини». 

Центр мами та дитини - це тимчасове комфортне житло для вагітних, 

одиноких матерів з дітьми, жінок, які постраждали від різних форм насильства 

(фізичного, психологічного, фінансового, духовного) або з інших причин 

залишились без підтримки близьких. Центр - це прекрасне місце, щоб зберегти 

материнство та бути з дитиною,  зберегти жіночу мудрість і відчути життєву 

силу! Крім даху на головою, з жінками працюють фахівці, які пропонують унікальні, персоналізовані 

методики з формування у жінок умінь та навичок у догляді за собою і дитиною та самостійного ведення 

господарства (приготування їжі, житлом, одягом, взуттям, предметами домашнього вжитку, користування 

побутовою технікою, планування сімейного бюджету). Невід’ємною складовою у роботі з жінками є 

групові заняття, спрямовані на покращення соціальних навичок спілкування та уміння правильно 

виходити з різних ситуацій, що виникають у повсякденному житті. Персонал фонду завжди дбає, щоб 

досвід був максимально позитивним. При потребі надаються консультації з питань захисту прав та 

інтересів, психологічні консультації, транспортні послуги. Таким чином все, це діє заради підтримки 

материнства. Завдячуючи проекту «Центр мами та дитини»,  жінки мають змогу подолати тимчасові 

життєві труднощі, знайти роботу, нове житло, влаштувати дитину до дитячого садочка, закінчити чи 

почати здобувати освіту, влаштувати своє життя.     
Якщо Ви маєте можливість фінансово підтримати жінок та дітей просимо допомогти, перерахувавши кошти.              
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Шлях родини на зустріч світлому майбутньому. 
 

 «Шостий рік як ми з неповнолітньою донькою проживаємо 

в Києві», - каже мама. У зв’язку з військовими діями в Україні, ми 

були вимушені  починати своє життя  спочатку. Проживаючи в 

Луганську, ми знаходилися в самому центрі бойових дій, де 

більшість часу знаходились в бомбосховищах через сильні 

обстріли. В зв’язку з обстрілами, дворічна донька почала заїкатися, 

погано спати і боятися гучних звуків. Я змушена була звернутися в 

МНС України за допомогою, після чого нас привезли в село 

Львівської області, виділивши будинок без води і опалення. Все 

було добре, але з настанням холодів донька сильно захворіла, а 

найближчий лікар перебував за 40 км від нашого села, і допомогти нам, на жаль, не змогли. Піклуючись 

про здоров᾽я  дитини, я прийняла рішення їхати в зовсім незнайоме нам місто Київ. Одразу по приїзду 

звернулися в лікарню, де доньці  поставили діагноз: двобічна пневмонія і ускладнений отит, крім інших 

захворювань. Через пережитий стрес і погані умови, перші три роки в Києві ми постійно хворіли і лежали 

в лікарнях. І коли ми знову опинилися  на вулиці, в мене опустилися руки, втомившись від постійних 

переїздів, відсутності підтримки. БФ «Асперн» став для мене в той час саме тією опорою та підтримкою, 

якої так не вистачало.  Ми отримали кімнату для тимчасового проживання, кімната повністю оснащена 

для якісного та гідного життя. За такий довгий час ми нарешті отримали увагу та тепло. Центр мами та 

дитини - це затишне місце для жінок, які люблять життя.. Вперше за багато років ми відчули себе як 

вдома. Безмежно вдячні всім працівникам фонду за наданий притулок і хороші умови проживання, за 

теплоту, турботу і увагу за те, що повернули віру в майбутнє». Ось така історія однієї з мам, яка прийшла 

до нас за допомогою. Жінка надалі проживає в центрі матері та дитини і отримує всі послуги центру. 

Якщо Ви маєте можливість фінансово підтримати проживання мам з дітьми, просимо 

перерахувати кошти на один з рахунків наших організацій, які розміщені на 1 сторінці.  

 
Подорож в життя мами та дитини. 

 

Жінки, які пережили глибокий  біль, розповідають про своє життя з тривогою. Так одна з наших 

мам ділиться своєю історією: «Після вдалого закінчення університету імені Т.Г. Шевченка, знайшла 

хорошу роботу, створила власну сім’ю, яка здавалася мені щасливою. Все змінилося, коли я втратила 

роботу, а з нею і фінансову стабільність. Чоловік почав проявляти агресію та насилля по відношенню до 

мене під час моєї  вагітності. Я вимушена була терпіти йогу знущання, тому що нікуди було йти. З часом 

з’явився на світ наш син і я думала, що ставлення зміниться. Але знущання продовжувались поки синові 

виповнилось  1,5 роки. Обставини змусили мене шукати притулку в закладах соціального захисту. Так 

доля познайомила мене з працівниками Благодійного фонду «Асперн». Мені запропонували тимчасовий 

притулок в Центрі мами та дитини. В центрі я отримала консультації кваліфікованих соціальних 

працівників, психолога, комплексну допомогу і змогла повірити у власні сили. Саме тут я отримала 

можливість відвідувати освітні програми для матусь, тренінги, групи взаємодопомоги. Дякуючи 

підтримці БФ «Асперн», я навчилася справлятися з життєвими труднощами та вірити в краще майбутнє 

моєї родини. Важливо, коли захист, тепло, доброта – все під одним дахом!»   

Сьогодні жінка разом з сином проживають на орендованій квартирі. Жінка працює та отримує 

освіту соціального працівника і хоче в майбутньому також допомагати іншим долати життєві труднощі.    

Якщо Ви маєте можливість фінансово підтримати проживання мам з дітьми просимо 

перерахувати кошти на один з рахунків наших організацій, які розміщені на 1 сторінці. 
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Соціально-інноваційні методики:  

програма «Бебі-сітінг (мама-мамі)». 
 

Благодійна організація «Фонд «Асперн» постійно в пошуках та впровадженні нових форм, соціально-

інноваційних методик для підтримки вагітних жінок та мам з дітьми.  

Широкий спектр послуг Центру мами та дитини включає в себе як догляд за мамою та дитиною, так і 

соціалізацію в суспільство. Підпрограма «Бебі-сітінг» - це співпраця мам між собою, розвиток у мам 

відповідальності, громадської свідомості. Мами, які тимчасово проживають в центрі, можуть допомагати 

одна одній в догляді за дітьми, що спонукає їх до порозуміння. Жінки, отримуючи допомогу, навчаються 

бути небайдужими, чуйними. Фахівці фонду допомагають мамам якомога найкраще налагоджувати 

стосунки між собою! 

«Завдяки такій взаємній допомозі між матерями, у нас з’являється можливість 

підробітку або можливість вирішити інші питання, коли за дитиною можуть 

приглянути. Всім нам потрібна підтримка та розуміння», - каже одна з мам.  

В загальному Центр мами та дитини підтримує здоров'я, безпеку та добробут усіх 

мам та дітей. Тому працівники фонду надають послуги, допомагаючи мамам та дітям 

вирішувати фізичні, емоційні та соціальні проблеми спільно. 

Якщо Ви вагітні, у вас виникають занепокоєння чи інші труднощі і Ви потребуєте 

допомоги або Ви маєте бажання допомогти, звертайтесь за телефоном: (044)-332-15-43. Ми завжди готові 

відповісти на Ваші питання та обговорити можливості співпраці.  

Центр мами та дитини значною мірою став можливим завдяки Вашій щедрості. 

 

Дитинство в БФ «Асперн» та ГО «Віра в життя». 
 

     Дитинство в наших організаціях - це постійна турбота за кожну дитину. Однією з наших цінностей є 

прозора взаємодія заради дітей. Ми завжди пам’ятаємо, що діти 

розраховують на нас. В наших організаціях діє одна з найбільших 

самостійних систем в сфері захисту дітей міста Києва, яка поєднує в собі 

1 реаблітаційний центр, 1 соціальний гуртожиток та 1 центр інтегрованої 

освіти, 3 центри мами та дитини і 1 будинок сімейного типу. Єдина 

комплексна система в місті, яка надає підтримку дітям до народження і 

аж до повноліття. Щодня діти пізнають світ, разом з фахівцями вони 

відкривають його різнобарвні кольори. Якщо дитина знаходиться біля 

мами,  ми спостерігаємо почуття захищенності та радості. Якщо ж у 

дитини немає батьків, то наші фахівці повністю їх замінюють: навчають, 

годують, вдягають, возять до школи, ходять на батьківські збори, тощо. 

    Працівники сумлінно працюють і вважають, що діти є 

найдивовижнішими людьми на землі, і це змушує робити все можливе, 

щоб дотримуватися привілею піклуватися про них. 

    Наші фахівці завжди раді поділитись досвідом в роботі з дітьми.  

    Найкращі поради від них для батьків:  

 дитина потребує вашого турботливого ставлення; 

 дитина любить вас такими, які ви є; 

 дитина вам довіряє; 

 дитина хоче, щоб її вчили спокійно, з терпінням. 

     Будьте відкриті до дитини, і вона поверне вам турботливе ставлення, коли виросте. 

 

    Якщо у Вас є ідеї, Ви хочете стати корисним в сфері дитинства, можете підтримати фінансово або  

у Вас є запитання просимо телефонуйте нам за номером: (044) - 332 15 43.  
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