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НАША МЕТА - ПІДНЯТИ В УКРАЇНІ СТАНДАРТИ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ ДО РІВНЯ КЕРІВНИХ 
ВКАЗІВОК КОНВЕНЦІЇ ООН ПРО ПРАВА ДИТИНИ

Асоціація CHILD.UA об’єднує 
міжнародні благодійні та 
громадські організаціі, що 
допомагають дітям, які 
опинилися у важких життєвих 
обставинах. 
ОрОрганізація підтримує проекти 
членів Асоціації та реалізує 
власні програми. Наша 
діяльність - це, перш за все, 
соціалізація та психологічна 
реабілітація дітей, їх 
культурний та творчій 
ророзвиток, а також гуманітарна 
допомога.

Ми допомагаємо дітям, 
позбавленим батьківської 
опіки, діткам з прийомних 
сімей, шкіл-інтернатів та 
дитячих будинків сімейного 
типу, а також дітям- 
переселенцям, надаючи їм 
моможливості та навички для 
створення кращого 
майбутнього. 

Партнерами Асоціації стали 
провідні компанії та медіа, а 
також міжнародні організаці та 
меценати з різних країн.

30 
благодійних 
заходів на рік

200 
залучених
волонтерів

30003000 
дітей щороку 
охоплено допомогою

НАЗУСТРІЧ МРІЇ

З З 2007 року ми проводимо 
Міжнародний благодїйний 
фестиваль для підтримки 
творчо обдарованих дітей, які 
виховуються у дитячих 
будинках та інтернатних 
закладах. Тьюторами проекту, 
в яв якості волонтерів, стали 
відомі українські музиканти та 
вокалісти. Вони допомагають 
дітям повірити в себе та 
здійснити мрію - виступити на 
великій сцені разом із їх 
кумирами. За 12 років у 
кконкурсному відборі та 
фестивалі взяли участь понад 
5 000 дітей. Учасники 
фестивалю отримують квиток у 
майбутнє та будують успішну 
кар’єру в творчій сфері.

Розвиток творчо обдарованих 
дітей та молоді

Соціалізація та психологічна 
реабілітація дітей 

Формування культури 
толерантного ставлення до 
людей з аутизмом

GALAXY CAMP 

Перший в Перший в Україні інклюзивний  
творчии табір, в якому 
застосовуються інноваційні 
методики соціальної та 
психологічної реабілітації 
дітей, що опинилися у 
складних життєвих 
обобставинах. У таборі беруть 
участь вихованці дитячих 
будинків та шкіл-інтернатів, а 
також діти зі звичайних сімей, 
діти з вадами слуху. Проект 
створює дружнє творче 
середовище, де діти не 
вівідчувають відмінностей. 
З учасниками працюють 
досвідчені психологи та 
педагоги, а також професійні 
актори, музиканти, вокалісти, 
хореографи та спортсмени.

AUTISM AWARENESS UKRAINE

Програма підвиПрограма підвищення 
обізнаності з питань аутизму 
спрямована на формування в 
суспільстві культури 
толерантного ставлення до 
людей із розладами 
аутистичного спектру (РАС). 
Для піДля підтримки батьків та 
фахівців, які працюють з дітьми з 
РАС, ми створили сайт autism.ua, 
що містить корисні матеріали та 
новини, а також можливість 
пошуку спеціалізованих послуг, 
отримання безкоштовних 
конконсультацій експертів та 
тестування. Ми проводимо 
кампанії соціальної реклами та 
медіа-проекти, організовуємо 
навчальні заходи для вчителів, 
батьків та представників 
громадських закладів.


