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Завдяки Вашій підтримці
допомогу в першій половині 2020 року отримали:









місце проживання, харчування та індивідуальний супровід 29 дітей і молодих людей;
професійні навички 81 дитина і молода людина;
отримали комплекс послуг 16 одиноких матерів з 49 дітьми;
підтримку і цілодобове проживання 4 матері і 3 дитини;
сімейне середовище 6 дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування;
знання на тренінгах 24 батьків та родичів дітей;
продуктові набори 70 сімей, в яких проживає 255 дітей;
одноразову допомогу 37 сімей, в яких проживає 61 дитина.
Всього з 1 січня по 30 червня 2020 року отримали підтримку та допомогу 679 осіб з
них: 172 дорослих та 507 дітей.
Незважаючи на всі неприємності, які коронавірус приніс всім нам, ми намагаємось
продовжувати надавати допомогу мешканцям Дарницького району м. Києва спільно з
Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією заради покращення рівня
життя мешканців району.
Допомагайте разом з нами!
І Ваш внесок обов’язково повернеться до Вас
саме тоді, коли це буде Вам дуже потрібно.

ДЯКУЄМО ВСІМ ХТО НАС ПІДТРИМУЄ:

Випускається з метою, щоб Ваше життя та життя Вашої дитини стало краще .
Робимо все можливе для цього вже 20 років.
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Дитині потрібна родина.

Дарницька районна
у
м. Києві державна
адміністрація

Університет менеджменту освіти НАПНУ, 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
Василю ЛОЗОВОМУ
Віктору ТРУСУ
Вінсенту АМУРСЬКОМУ
Віталію ПАВЛИКУ
Євгенії КОЛОМІЙЧЕНКО

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЛАГОДІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД “АСПЕРН"
і Громадської організації «Віра в життя»

Євгенії СПИСОВСЬКІЙ
Дмитру ЯРЕМЧУКУ
Кирилу КОНЬКОВУ
Лесі ГРИЦИШИН
Миколі КАЛАШНИКУ
Наталії ЄВТУШЕНКО

Наталії ШИШМАН
Наталії ЛУК’ЯНЕНКО
Олексію ШЕВЧУКУ
Сімейній парі:
Руслану ТКАЧУКУ та
Аллі ШВЕЦЬ

Петру ЗАХАРЧЕНКУ
Тетяні КАЛИТИНІЙ
Тетяні ОЛЕЩЕНКО
Юрію СУЛИЗІ
Ярославу ЛАГУТІ

Інформаційний бюлетень «Аспернчик» - Редактор Віра КОШІЛЬ
Видавник - Благодійна організація Фонд «Асперн» та ГО «Віра в життя»
Помічники редактора: Надія КУЦЬ, Тетяна КЛІМОВИЧ , Юлія РОМАНЕНКО, Ганна СТЕЦЕНКО, тел.: (044)332 15 43.
Набір, верстка – Катерина БАЗІЛЬЧУК , Андрій РАДУЛОВ.
Інформаційний бюлетень розповсюджується безкоштовно
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Кожній дитині потрібна родина. Це дуже відчувають діти та добре розуміють
дорослі. Але все частіше трапляються далеко не райдужні картини життя, коли дітей
вилучають і розміщують у тимчасові сім’ї або соціальні заклади. Яка б біологічна родина
не була, дитина хоче жити з батьками. І навіть якщо діти добре живуть в соціальному
закладі, вони все ж таки прагнуть повернутись додому. Так і наші діти. Пройшовши
реабілітацію в центрі, вони з особливим нетерпінням чекають того моменту коли
повернуться в сім’ю або в їх життя прийдуть відповідальні дорослі і приймуть в сім’ю.
З січня по червень 2020 року 5 дітей, які цілодобово проходили реабілітацію,
дочекалися такого дня. За нашою традицією в день передачі дитини в родину, ми
організовуємо справжнє свято. Психолог центру проводить гру "Коло друзів", в якій
дитині, яка йде в сім’ю кожний говорить побажання та дарує маленький подарунок про
себе на згадку (листівку, малюнок). Потім разом з батьками діти залишають на згадку
про себе малюнок, а навзаєм отримує фото-колаж "Моє життя в центрі", всі куштують
солодощі і весело спілкуються. Благодійна організація "Фонд "Асперн" та Громадська
організація "Віра в життя" роблять все можливе, щоб наші діти були щасливі сьогодні.
Ви можете вже зараз підтримати життя дітей, перерахувавши кошти на один із
наших рахунків, які знаходяться на титульній сторінці цього бюлетеня.
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Позитивне батьківство в рамках регіональної
програми DARE.
Поведінка батьків формує дитину.
Взаємодія дитини з батьками є першим досвідом взаємодії з навколишнім світом. Цей
досвід закріплюється і формує певні моделі поведінки з людьми. Так і в сім'ях з покоління
в покоління передаються навички спілкування та взаємодії з іншими. Батьками створюється
певна атмосфера в родині, де з перших днів життя малюка відбувається становлення його
особистості. Контакти з дорослими вирішальним чином визначають напрямок і темп
розвитку дитини.
Між поведінкою батьків і поведінкою дітей простежується певний зв'язок«прийняття і любов» породжують в дитині відчуття безпеки і сприяють гармонійному
розвитку її як особистості і навпаки «явне неприйняття» призводить до агресивності
та позитивно-емоційного дефіциту.
Щоб уникнути можливих поведінкових проблем варто дотримуватись простих правил:
 говорити з любов’ю і проявляти любов до дитини, не соромитись своїх почуттів;
 обіймайти свою дитину не менше 4 разів на день, а краще - 8. Обійми - знаки любові,
вони живлять дитину емоційно, допомагаючи їй психологічно розвиватися;
 спробуйте, щоб Ваша любов не обернулась вседозволеністю, установіть чіткі рамки і
заборони, дотримуйтесь їх самі, а дитині дозвольте діяти в цих рамках вільно;
 якомога частіше звертайтеся до дитини на ім'я або сімейне ім'я, яке їй подобається.
Щодо вчинків: навчіться оцінювати вчинок, а не дитину. На жаль, саме тут ховається
найпоширеніша і найсерйозніша помилка. «Ти поганий» (оцінка особистості) звучить
замість доречного в цій ситуації «твій вчинок поганий» (оцінка вчинку). Необхідно
конкретно пояснити, в чому полягає помилка, чому дитина зробила щось неправильно.
Ні в якому разі не можна порівнювати свою дитину з іншими дітьми, це призводить до
заниженої самооцінки, невпевненості в собі, тривожність, тощо. Порівнювати дитину
можна тільки з нею самою, її вчинками і хвалити за поліпшення її власних результатів. Якщо
у вчорашньому домашньому завданні вона зробила 3 помилки, а в сьогоднішньому - 2, це
потрібно відзначити як реальний успіх, який повинен бути оцінений щиро і без іронії.
Якщо у Вас виникають запитання, щодо виховання дітей і Вам потрібна наша допомога
звертайтесь до нас. І ми зможемо разом з Вами знайти правильне рішення у Вашій ситуації.
Якщо Ви бажаєте підтримати методичну роботу наших спеціалістів просимо
робити благодійні внески на рахунок Громадської організації «ВІРА В ЖИТТЯ».
Код ЄДРПОУ 41094100 р/р № UA263808050000000026000562557 в АТ «Райффайзен
Банк Аваль», МФО 380805МФО 380805.
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Ознаки щасливої сім’ї.
Батьки завжди прагнуть дати дитині все найкраще і
створити комфортні умови для її виховання та розвитку.
При цьому багато батьків забувають, що запорукою щастя
малюка є щаслива сім'я, в якій панує гармонія і любов.
По-справжньому щасливою можна назвати сім'ю, в
якій всі члени підтримують та турбуються один про одного,
спільно проживають радісні й сумні події.
Щаслива родина живе сьогоднішнім днем та будує
плани на майбутнє. Звичайно, погляди можуть бути
різними, але щасливі сім'ї мають спільну мету – міцна та
дружна сім’я за будь-яких обставин. В такій родині панує
любов, мир та злагода. А в повсякденному житті
розподіляються обов'язки між кожним членом сім’ї.
Дитину привчають допомагати батькам.
А ще, міцна сім'я – це повага один до одного,
відпочинок та спільне дозвілля разом, спілкування в колі
сім’ї. Але є й години коли можна почитати книгу,
зустрітися з друзями. Головне – вчитись приймати один одного.
У щасливих сім'ях немає правильної і неправильної думки. Рішення приймаються
спільно, а якщо погляди подружжя не збігаються, то вони обговорюють ситуацію, можна й
вибачитись і знайти правильний вихід. Дитина навчається через приклад батьків вирішувати
життєві проблеми та труднощі.
В більшості щасливих сімей є власні сімейні традиції, які роблять її міцнішою і
навчають підростаюче покоління жити правильно.
Сім'я – важлива для кожної людини, а особливо для дитини. Від атмосфери, яка панує
в сім'ї, залежить розвиток дитини як особистості. У щасливих сім'ях виростають впевнені в
собі і щасливі діти. Вони вміють любити, володіють високими моральними якостями. Хоча
діти, які проживають в наших соціальних закладах не мають досвіду позитивного
батьківського піклування. Проте ми робимо все можливе, щоб вони стали щасливішими,
розділяємо з ними свою любов, вчимо їх жити як в сім’ї, шанобливо ставитись до дорослих
і берегти кожну хвилину життя. Адже наша мета: здорові діти в щасливих сім’ях.
Якщо Ви можете підтримати дітей, які проживають в наших закладах просимо
робити благодійні внески на один з наших рахунків.
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