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Підтримка найуразливіших дітей та їхніх родин – Високий пріоритет
порядку денного негайного реагування на кризу COVID-19
Італія, Німеччина, Бельгія, та Україна

19 травня 2020 року

Підтримка найуразливіших дітей та їхніх
родин:
Конкретні приклади відповідей на кризу
COVID-19
ПРИВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Доброго дня, а також доброго вечора і доброго ранку від імені ISSA для всіх
вас, хто вирішив сьогодні присвятити частину свого часу нашому вебінару!
Ми так раді бачити таку велику кількість учасників, і ми сподіваємось, що
сьогоднішні презентації, дискусії та приклади дадуть вам корисну
інформацію та роздуми щодо найбільш уразливих дітей та сімей та способів
їх підтримки, особливо під час та після цього дуже складного періоду,
викликаного пандемією COVID 19.
Мене звуть Альоша Рудас, і я програмний фахівець і координатор мережі
РЕЙН в Міжнародній асоціації крок за кроком. Для тих з вас, хто нас не
знає, ISSA є асоціацією з членством, яка охоплює близько 100 організацій,

що працюють в галузі раннього дитинства, в першу чергу в Європі та
Центральній Азії. Наша робота обертається навколо якості, справедливості
та високоякісної робочої сили в послугах раннього дитинства.
Сьогодні я не юуду проводити цей вебінар самостійно, натомість мені
допомагатиме моя коліжанка по програмі-Франческа Коломбо, яка є
старшим керівником програми ISSА.
ЗНАЙОМСТВО
Ми раді представити вам 4 експерток, які погодилися взяти участь у
нашому вебінарі:
Сара Шокри – Програмна фахівчиня, Associazione 21 luglio (Італія)
Олена Глоба, Освітня експертка з раннього та дошкільного розвитку,
Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» (Україна)
Д-р. Шерен Гуевен-Герес – Програмна координаторка, UNICEF
Germany (Німеччина)
Ліве Де Бошер – Директорка Департаменту Раннього Дитинства,
місто Гент (Бельгія)
Панелісти:

Панелісти
та
Модератори

Сара Шокри – Програмна
фахівчиня, Associazione 21 luglio
(Італія)
Олена Глоба, Освітня експертка з
раннього та дошкільного розвитку,
Всеукраїнський фонд «Крок за
кроком» (Україна)
Д-р. Шерен Гуевен-Герес –
Програмна координаторка,
UNICEF Germany (Німеччина)
Ліве Де Бошер – Директорка
Департаменту Раннього Дитинства,
місто Гент (Бельгія)

Модератори:
Альоша Рудас– Програмний
фахівець, ISSA (Нідерланди)
Франческа Коломбо– Старша
програмна фахівчиня, ISSA
(Нідерланди)

Перш ніж продовжити, ми пропонуємо вам поділитися своїми коментарями
та питаннями в розділі «Чат» на панелі праворуч. Ми плануємо провести
коротку сесію питань та відповідей в останній частині нашого вебінару. І
зауважте, що вебінар записаний, і ми поділимося записом з усіма вами, хто
зареєструвався. Ви також можете поділитися ним у своїх мережах.

Facebook: ISSAECD
Twitter: ISSA_ECD
Website: www.issa.nl

1. ОГЛЯД СИТУАЦІЇ

Пандемія COVID-19 та заходи, що вживаються для її пом'якшення,
створили додаткові виклики для вразливих сімей та дітей, оскільки
вторинні загрози, такі як загрози здоров’ю, зростання рівня насильства в
сім'ї у світі до 200%, обмежений доступ до гуманітарної підтримки, стигма
і маргіналізація, є більш помітними серед вже вразливих груп.
Окрім попередньо окреслених викликів, пандемія та пов'язані з цим заходи
спричинили додаткові обмеження та загрози в реалізації програм,
адресованих найбільш вразливим дітям та сім’ям.
Визнаючи важливість боротьби з вторинним впливом COVID-19 на
самопочуття сімей та дітей, це може бути більш руйнівним, ніж сама
хвороба. Цей вебінар прагне поділитися прикладами успішних підходів
щодо підтримки вразливих сімей у чотирьох різних країнах.

Головні виклики:
• Як ми дбаємо про найуразливіших дітей
та їхні родини?
• Чому оцінювання потреб важливе у
забезпеченні підтримки?
Ефективні підходи:
• Що потрібно зробити для забезпечення
ефективності різних утручань?

Теми

• Чому важливо об’єднувати зусилля у часи
екстреної ситуації?
• Хто має опікуватися питаннями дітей
уразливих груп та їхніх родин?
Подальші виклики:
• Як виглядатиме світ після пандемії
COVID-19 та що очікувати?

2. ГОЛОВНІ ВИКЛИКИ

ІНТЕРАКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ - складання хмари сдів (прохання
учасників перерахувати один головний виклик, з яким стикаються
вразливі діти та їх батьки)
116 слухачів вебінару, 47% взяли участь в опитуванні
«З якими уразливими групами дітей Ви працюєте?»
- Діти з особливими освітніми потребами – 24.07%,13 відповідей
- Родини, які живуть в умовах ексремальної бідності – 40.74%, 22
відповіді
- Мігранти та/або біженці – 18.52%, 10 відповідей
- Роми – 16.67%, 9 відповідей

Почнемо з нашого панеліста та дізнаємось більше про основні виклики, які
криза, внаслідок пандемії COVID-19, та заходи, що вживаються для її

подолання, спричинила для вразливих маленьких дітей та їхніх сімей, та про
те, як працювали міжнародні агенції, організації та міські уряди до
вирішення цих завдань універсальними та цілісними втручаннями.

Головні виклики та ефективні
підходи –
роль міжнародних агенцій,
організацій та місцевого
управління.

САРА ШОКРИ, ІТАЛІЯ

Associazione 21 luglio –
неприбуткова
організація, яка
підтримує окремих
людей та групи в
умовах екстремальної
сегрегації та
дискримінації,
захищаючи їхні права
та просуваючи ідеї
дитячого
благополуччя

Італія:
країна
таборів

Тривалість життя в таборі на 10 років нижча,
порівняно з іншим населенням

7

COVID-19: Що тепер?

Як тільки прем'єр-міністр
оголосив про ізоляцію
(карантинні обмеження та
закриття), Асоціація 21 luglio
провела дослідження для
моніторингу стану ромських
громад, які живуть у
надзвичайних житлових умовах
у Римі

8

Insert picture

Дії для адвокації
Фандрейзинг
#IoRestoNelCampo
#IStayCamp

9

Наша
відповідь

Негайне полегшення ситуації для найбільш
уразливих родин з дітьми від народження до
3 років

10

Наша відповідь
Підтримка дітей та шкіл
шляхом:
l

Медіації

l

Тьюторства

l

«Стіл довідок»

l

l

Зміна дидактичного матеріалу
та методики
Надання планшетів та даних

11

Наша
відповідь
Набір заходів,
розроблених для
дітей і батьків:
l

l

l

Дистанційний
кіно перегляд
(форум)
Розповідання
казок через
телефон
WhatsApp групи

l

Zoom зустрічі

l

Психомоторні/рекреаційні заходи

l

Допомога в економічній підтримці

l

Просування взаємної допомоги

12

ОЛЕНА ГЛОБА, Україна

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОНД «КРОК ЗА
КРОКОМ»

Підтримка найуразливіших дітей та їхніх
родин
Олена Глоба, Україна

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
¡ Працює з 2001 року
¡ Ключова увага на створенні більш інклюзивної освітньої

системи через роботу з педагогами, дітьми та батьками та
через розбудову кращих політик
¡ Працює у партнерстві з низкою міжнародних організацій,

таких як Міжнародна асоціація «Крок за кроком», ЮНІСЕФ,
Міжнародний фонд «Відродження», Фонд Відкритого
Суспільства тощо.

ВИКЛИКИ

¡ Всі освітні заклади зачинені
¡ Відсутні онлайн-інструментів, які пропонуються дітям та

батькам
¡ Недостатні технічні та педагогічні навички, так само, як

інституційна спроможність надавати допомогу та послуги у
нових умовах
¡ Недостатня комунікація/відносини між освітніми

закладами/педагогами/спеціалістами та батьками

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Робота у двох напрямах:
¡ Напрям 1. Підтримка закладів освіти (педагоги, адміністрація, фахівці)

- Онлайн консультації
- Вебінари
- Технічні тренінги щодо використання онлайн-інструментів
¡ Напрям 2. Підтримка батьків

- Онлайн сесії за участі відповідних фахівців (логопед, психолог тощо) –спільно з ЮНІСЕФ
- Регулярні матеріали/розсилки для батьків, поширені через месенджери/соціальні групи
- Технічні тренінги щодо використання онлайн-інструментів
- Сприяння/ підтримка груп батьків через месенджери та соціальні медіа

Спільні вебінари з ЮНІСЕФ

¡ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ

ЩО МИ ЗРОБИЛИ?

1) Персонал садочку взяв участь у тренінгах з організації дистанційного навчання
(онлайн інструменти, платформи, програми). ВФ «Крок за кроком» допомагав
обирати інструменти для роботи та проводити тренінги
2) Вихователі створили власний веб-сайт та завантажили навчальні матеріали
https://dssvitl.wixsite.com/svetlachok/ne-sumuj-na-karantini
3) ВФ «Крок за кроком» допоміг з розробленням інструкції для батьків
(матеріали, рекомендації)
4) Вихователі сприяли тісній комунікації між дітьми/батьками та їх
одногрупниками/однолітками. ВФ «Крок за кроком» поширював обговорення
ідей та хороших практик серед інших вихователів та спеціалістів (фахівців)
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ШЕРЕН ГУЕВЕН-ГУРЕС, НІМЕЧЧИНА

Підтримка найбільш уразливих
дітей та їхніх родин
Конкретні приклади відповідей на
кризу COVID-19

Д-р. Шерен Гуевен-Гурес
Німецький Національний Комітет ЮНІСЕФ
Вебінар Міжнародної асоціації «Крок за кроком»
19.05.2020

UNICEF

Огляд ситуації

Які головні виклики?
Чого не вистачає?
• Відсутність каналів допомоги найбільш уразливим дітям
• Відсутність даних, заснованих на доказах
• Немає уваги уряду щодо участі дітей та сімейної
політики
• Прогалини в заходах щодо захисту дітей
• Доступ до освіти (дошкільна, початкова тощо)
• Ризик бідності дітей (через зростання рівня безробіття)
• Відсутність пріоритетності мережі ментального здоров’я
та служби психологічної підтримки для дітей та молоді
• Відсутність фокусу на дітях біженців та мігрантів

UNICEF

Глобальний Порядок денний
ЮНІСЕФ
1

Підтримувати здоров’я дітей

2

Забезпечити найуразливіших дітей водою, засобами гігієни та санітарії
(WASH)

3

Підтримувати навчання дітей

4

Допомагати родинам у догляді та потребах їхній дітей

5

Захищати дітей від насильства, експлуатації та зловживань

6

Вживати цілеспрямованих заходів щодо захисту дітей біженців,
мігрантів та внутрішньо переміщених родин, а також родин, які
перебувають у зонах військових конфліктів та зонах, що потребують
гуманітарної допомоги

UNICEF

Які основні виклики постають перед дитиною
мігрантів/біженців у поселенні біженців під час
пандемії Covid-19?
Відсутність
навчання та Wi-Fi
(у більшості
випадків)

Відсутність
дитячого
майданчика

Відсутність
заходів
(запропоновані
волонтерами)

Невизначеність із
заявами на
притулок

Відсутність
доведених даних

Відсутність
приватності
(Конструкційні
обмеження–
житлові умови)

Рамадан

Обмежені або
відсутні
соціальноюридичні
консультації
UNICEF

Ефективні підходи. Як визначити
пріоритети?
Швидке оцінювання потреб з нашими колишніми
партнерами:
• Міністерство Внутрішніх Справ, Центри Прийому
Біженців, Постачальники послуг для дітей мігрантів
та біженців
• Міністерство освіти, школи, педагоги та батьки
• Різноманітні медіа канали

UNICEF

Пріоритети
• Підтримувати навчання дітей (відповідно до Порядку денного, п.3)
Збір усіх можливих навчальних матеріалів та надання доступу педагогам,
учням та батькам
https://www.unicef.de/informieren/schulen/unterrichtsmaterial/-/zuhause-lernen/214626

UNICEF

Пріоритети
Вживати цілеспрямованих заходів щодо захисту дітей біженців,
мігрантів та внутрішньо переміщених родин (Відповідно до Порядку
денного, п.6)
Сприяти пожертвуванню іграшок, ігор та навчальних матеріалів для вибраних
центрів для біженців, які повідомили про гостру потребу, у двох федеральних
землях (Баден-Вюртемберг та Баварія) -за підтримки IKEA (110.000€).

UNICEF

Пріоритети (продовження)
• Інформувати та підтримувати родини для забезпечення
потреб для їхніх дітей (пункти №1, №4, №5)
- Поширювати ´Кращі поради батькам під час Covid-19´
(публікації ВООЗ, ЮНІСЕФ, USAID тощо)

• Фото документація на тему ´Як це для дитини – жити у поселенні
біженців під час COVID-19?´ (у процесі)

UNICEF

ЛІВЕ ДЕ БОШЕР, БЕЛЬГІЯ

Підтримка найуразливіших дітей та їхніх родин
Головні пріоритети порядку денного по
негайній відповіді кризі COVID-19

Ліве Де Бошер, Директорка Департаменту
раннього дитинства, місто Гент, Бельгія

19 травня 2020

ВИКЛИК 1

Безпечне середовище та
спілкування

Для дітей

бульки контактів

Для батьків

прозоре спілкування та інформація для
подолання страху

Для персоналу

щоденні запитання та
відповіді

ВИКЛИК 2

Робота з найуразливішими
родинами

ЗВИЧАЙНИЙ СТАН
40% вразливих родин
COVID період
Відвідування знизилося на 10%
Працівники готові до роботи
à Перепідготовка персоналу
Продовжувати підтримувати теплі контакти з родинами
Співпраця з соціальними робітниками для залучення
вразливих родин до центрів по догляду за дітьми

ВИКЛИК 3

Організувати інтегровані послуги

Координовані та організовані
послуги догляду за дітьми по
всьому місту
Унікальний ширший радіус дій допоміг
зробити можливим вищий рівень інклюзії
Співпраця з соціальними робітниками
допомогла залучити велику кількість дітей із
уразливих умов
Запропонувати безоплатний догляд за
дітьми – рішення, яке прийняла влада

Ефективні підходи
Приклад МелоРеноПі
Співпраця між
організацією Мелопі та
центру біженців Рено
під час Великодневої
перерви

Догляд за дітьми протягом
двох тижнів Великодневої
перерви

o

Для 20 дітей із родин
біженців, які проживають у
Рено

o

o

Вік від 5 до 12 років

Нещодавно прибули до
міста Гент з Афганістану,
Сальвадору, Ерітреї,
Сомалі, Іраку, Сирії,
Палестіни

o

Виклики
° Пандемія Covid-19 : спеціальні заходи
3 бульки контактів
Відсутність доступу батьків до будівлі
° Поринання у нове: перше знайомство
родин із центрами догляду за дітьми,
нова локація та нова команда
працівників по догляду за дітьми
° Велика кількість різних рідних мов

o

o

o

° Ґрунт для потенційно травматичного
досвіду

3 бульки контактів
• Різновікові групи
• Брати та сестри разом
• Діти показали нам
важливість дружби

Відсутність доступу для батьків
• Порівняно з тим, як ми працюємо
зазвичай
• Щоденні розмови з батьками надворі
• Педагогічна документація як
інструмент розбудови довіри

Поринання у нове: перше знайомство з
центрами по догляду за дітьми, нове місце та
нова команда
• Тісна співпраця з центром для
біженців Рено
• Розбиваючи лід теплими
привітаннями

o

o

Інформаційна робота: збір родин,
супровід їх до нового місця (і приємна
бесіда під час прогулянки )
Значна увага на необхідність більше
дізнатися один про одного та забезпечити
для дітей відчуття захисту

Велика кількість різних рідних мов
• Повага до рідної мови
• Дитячий догляд робітниками,
які говорять голландською
мовою

Ґрунт для потенційно травматичного
досвіду
• Пріоритети – благополуччя та захист
• Щоденне обговорення та оцінювання окремих
ситуацій
• Тісна співпраця з Рено

Неочікувані результати
• Можливість легкого переходу
від центру догляду за дітьми
до школи
• Покращилися розуміння та
говоріння голландською
мовою
• Основа для структурної
співпраці з центром біженців
Рено

3. ПОДАЛЬШІ ВИКЛИКИ

В останній частині ми бихотіли розібратися та вивчити більше, які ще
залишаються проблеми для підтримки (найбільш) вразливих дітей та їхніх
сімей та що потрібно для подолання цих проблем?
Коротше кажучи - що буде завтра, коли закінчиться пандемія COVID19, і як ми готові до нового майбутнього (маючи на увазі найбільш
вразливих дітей та їх батьків)?
Чи може кожен із вас перелічити найважливіші проблеми, які
необхідно вирішити найближчим часом?

Подальші виклики,
пріоритети та
наступні кроки

САРА ШОКРИ, ІТАЛІЯ
Подальші
виклики
Зростання
нерівностей
Крихкість внутрішніх
форм
взаємодопомоги

Insert picture

Доступ до
безпечного житла
Страх та
дискримінація
Юридична
невидимість
безробітних
неіталійських
громадян

Натисність сюди для перегляду нашого відео

Донори
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ОЛЕНА ГЛОБА, УКРАЇНА

ПОДАЛЬШІ ВИКЛИКИ

1. Бюджетні обмеження через економічні ефекти пандемії, які можуть негативно
вплинути на послуги та підтримку уразливих сімей
2. Навички та доступ до технологій потребують подальшого покращення
3. Багато заходів потребують фізичної присутності
4. Навички педагогів та інституційна спроможність залишаються недостатніми
5. Батьки продовжують відчувати економічний та особистий стреси від пандемії
6. Потреба у більш системному дослідженні, як онлайн інструменти можуть бути
використані для допомоги найбільш уразливим дітям та їхнім родинам

ШЕРЕН ГУЕВЕН-ГУРЕС, НІМЕЧЧИНА

Подальші виклики:
Великий марафон
• Обґрунтована політика щодо забезпечення значимої участі дітей-біженців та
мігрантів під час готовності, запобігання та реагування на COVID-19
• Підтримка та адвокація безпечних житлових умов для дотримання соціальної
дистанції
• Забезпечення продовження навчання, особливо для найуразливіших груп
• Звести до мінімуму економічні наслідки, що сприяють бідності, шляхом
розширення політики соціального захисту

UNICEF

ЛІВЕ ДЕ БОШЕР, БЕЛЬГІЯ

Подальші виклики

Безпека як перший пріоритет у нових
реаліях
Як щодо того, щоб зробити центри дитячого догляду та
розвитку дружнім другим домом?
Як щодо відкриття дверей?
Як щодо зв’язку з сусідами?
Як щодо зв’язку між батьками?
Як щодо зв’язку між дітьми?

Нова група вразливих родин
Батьки, які працюють, але довгий час не мають роботи
Вже вищі рівні бідності
Наприклад, у Генті більше 80% родин звертаються за
соціальною допомогою

Додаткові зусилля персоналу, які необхідні для
створення нових реалій
•

Посилюються нові виклики: постійне
професійне навчання, участь та співпраця

Цифрова нова реальність
•

•

•

… але важко застосовувати до
раннього дитячого розвитку та
догляду

Працівники сектору дитячого
розвитку та догляду – герої сьогодення …
•

… а як щодо винагороди завтра ?
Kies 'Invoegen › Koptekst en voettekst' deze voettekst aan te passen.

4. ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

“Дякуємо за
всі ваші
запитання!”

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Шановні панелісти, дуже дякую за ваш внесок, час та співпрацю. Було
чистим задоволенням дізнатися більше про вашу дивовижну роботу з
підтримки маленьких дітей та їхніх сімей, особливо тих, хто походить з
найбільш уразливих груп. Ваша робота високо оцінена!
Шановні учасники, дякуємо, що обрали ISSA вебінар та вклали свій час у
професійне зростання, ми сподіваємось, що сьогоднішні приклади
відповіли принаймні на декілька, якщо не на всі ваші запитання чи дилеми.
Ми сподіваємось, що виправдали ваші очікування!
Закриймо цей вебінар наступною цитатою:
«Якщо ми сьогодні всі об'єднаємо свої зусилля, відповідаючи на потреби
найуразливіших дітей та їхніх сімей, то найближчим часом ми побудуємо
більш інклюзивне та справедливе суспільство!»

“Якщо ми сьогодні всі
об'єднаємо свої
зусилля, відповідаючи
на потреби
найуразливіших дітей
та їхніх сімей, то
найближчим часом ми
побудуємо більш
інклюзивне та
справедливе
суспільство ”

Від імені Міжнародної асоціації "Крок за кроком" ми бажаємо вам
приємного дня та загальних успіхів у вашому професійному житті.
Будьте в безпеці та здорові!

ДЯКУЄМО ЗА
ВАШУ УЧАСТЬ!
Давайте продовжимо
обговорення…
Facebook: ISSAECD
Twitter: ISSA_ECD
Website: www.issa.nl
Будь ласка, надсилайте Ваші
питання та коментарі щодо
вебінару на адресу arudas@issa.nl
або fcolombo@issa.nl

