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Життя без батьків.  
Соціальний гуртожиток «Дім на половині дороги» БФ «Асперн» та ГО «Віра в життя» - це місце, в 

якому тимчасово проживають 12 дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 

до 23 років. Це шанс знайти правильний шлях в доросле життя. Більшість молоді, яка проживає в 

гуртожитку це випускники інтернатів. Маючи низькі навички особистої гігієни, не вміючи приготувати 

їжу, розподіляти власні кошти, їм важко вижити в цьому житті. Освоюючи з наставником програму 

«Самостійна особистість», молоді люди стають впевненішими в собі. І життєве кредо їх змінюється. 

Так і сирота Володимир (ім’я змінено в інтересах хлопця), прийшовши до гуртожитку був зовсім не 

підготовлений до дорослого життя.  Після закінчення школи-інтернату Володимир був поселений в 

гуртожиток, в якому прожив дев’ять років. На той момент хлопець навчався за спеціальністю «Кухар» в 

Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну виробів  із шкіри.  Після завершення 

навчання, юнак не влаштувався за спеціальністю, зате освоїв професію майстра з виготовлення меблів, щоб 

мати кошти для існування та почав працювати за цим напрямком. А свої кулінарні здібності він все одно 

проявляв, особливо під час проведення кулінарних майстер-класів з виготовлення різноманітних страв. Час 

від часу Володимир самостійно приготувавши страви, охоче пригощав всіх.   

За довгий період перебування в соціальному гуртожитку  хлопець почав дбайливо ставитися до себе 

та своїх речей, почав займатись спортом у вільний час та притримуватись здорового харчування,  привчив 

себе поважати старших, частіше прислухався до порад соціальних працівників, навчився заробляти і 

заощаджувати власні кошти. Після завершення часу проживання в соціальному гуртожитку Володимир  

знайшов роботу з постійним доходом. А згодом він отримав власне житло від Київської міської державної 

адміністрації. Сьогодні Володимир підтримує з нами зв’язок, проживаючи у власній квартирі, яку він 

продовжує  облаштовувати. Ми віримо що згодом він створить свою сім’ю і його мрії здійсняться. 

Завдяки такому закладу як соціальний гуртожиток «Дім на половині дороги» більшість дітей з числа 

дітей-сиріт мають шанс отримати безцінну в їхньому житті підтримку. Адже, все те що вони отримують в 

гуртожитку для них могли б зробити рідні батьки. Нажаль так в їхньому житті не сталось.   

Бажаємо всім берегти своє життя, життя своїх близьких та вірити у безцінний дар життя. 

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: 

 
           

 

 

 

                                                            

 
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 

Василю ЛОЗОВОМУ 

Віктору ТРУСУ 

Вінсенту АМУРСЬКОМУ  

Віталію ПАВЛИКУ 

Євгенії КОЛОМІЙЧЕНКО  

Євгенії СПИСОВСЬКІЙ 

Дмитру ЯРЕМЧУКУ 

Кирилу КОНЬКОВУ 

Лесі ГРИЦИШИН 

 

Миколі КАЛАШНИКУ 

Наталії ЄВТУШЕНКО 

Наталії ШИШМАН 

Наталії ЛУК’ЯНЕНКО 

Олексію ШЕВЧУКУ 

 

Петру ЗАХАРЧЕНКУ 

Тетяні КАЛИТИНІЙ 

Тетяні ОЛЕЩЕНКО 

Юрію СУЛИЗІ 

Ярославу ЛАГУТІ 

  

Ви можете стати спонсором друку наступного інформаційного бюлетня «Аспернчик». 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЛАГОДІЙНОЇ  

ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД “АСПЕРН" 

і Громадської організації «Віра в життя» 

 
 

 

 

Випускається з метою, щоб Ваше життя та життя Вашої дитини стало краще . 

Робимо все можливе для цього вже 20 років. 
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Благодійна організація «Фонд «Асперн» Код ЄДРПОУ 21705897 

р/р № UA553808050000000026007427598 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805; 

р/р №UA863218420000026002053032922 в Київському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842. 

Громадська організація «ВІРА В ЖИТТЯ» Код ЄДРПОУ  41094100 

р/р № UA263808050000000026000562557  в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805МФО 

380805.  

Призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність (UAH, USD, EUR) 

        Тел. (044) 332-15-41, (044) 332-15-43 

Більше інформації про діяльність Фонду: aspern.com.ua  facebook.com/aspern.pr     

instagram.com/fondaspern. 

В ЦЬОМУ ВИПУСКУ: 

стр.1. Допомагайте разом з нами. 

стр.2. СООП мотивує до навчання дітей.  

            Важлива підтримка для молоді з особливими потребами. 

стр.3. Важке щастя жінки з дітьми без домівки. 

        Життя Матвія – це не поодинокий випадок. 

стр.4. Життя без батьків. 

                         Допомагайте разом з нами. 
Багато хто з Вас може сказати, що не бачить сенсу в існуванні благодійних фондів. Але ми прагнемо розвіяти 

такі думки та розповісти Вам про важливість нашої діяльності, як при нашій підтримці сім’ї долають труднощі і ми 
для багатьох є останньою надією в цьому житті. Ми завжди виконуємо свою роботу професійно. 

20 років Благодійна організація «Фонд «Асперн» та 3 роки Громадська організація «Віра в життя» протягають 

руку допомоги кожному, починаючи з дітей в утробі матері до старшої людини 90+. За роки клопіткої роботи ми 
допомогли понад 11 000 дітей та 3 500 родинам. Це не просто статистика, а за кожною цифрою стоїть історія життя. 

Ми підтримуємо тих, хто прагне змінити своє життя, хто хоче жити краще, хто став заручником ситуації і не знає як 
з неї вийти. Ми не змінюємо свідомість, але ми допомагаємо кожному зрозуміти сенс життя, складаючи для кожного 
індивідуальну програму. Для дорослих і дітей ми використовуємо всі можливі засоби щоб змінилось їхнє життя.  Ми 

добре розуміємо, що асоціальна поведінка батьків (вживання алкоголю) може передатися дитині. І вона може пройти 
схожий шлях, тому ми дбаємо і діємо в інтересах кожної дитини. Для сімейних груп ми проводимо зустрічі 
взаємодопомоги, екскурсії, тощо. В 5 наших закладах одночасно проживає до 40 дітей та 7 мам. Авжеж, наша 

особливість в тому, що ми не тільки охоплюємо велику вікову категорію населення, ми рятуємо життя: догляд та 
підтримка вагітних жінок, мам та дітей – в Центрі мами та дитини; реабілітація дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування, молоді – в Дитячому центрі; вибір професії та навчання - в Центрі інтегрованої освіти; 
щасливе батьківство – в програмі ДАРЕ, тощо.  

Якщо Ви хочете більше дізнатись про діяльність БФ «Асперн» та ГО «Віра в життя» знайдіть нас в соціальних 

мережах aspern.com.ua, facebook.com/aspern.pr, instagram.com/fondaspern. Ви на власні очі можете пересвідчитись в 
важливості нашої роботи та стати частинкою нашої важливої місії. Просимо підтримати нашу діяльність. Адже 

кожний Ваш внесок є важливим для нас . Наші рахунки на 1 сторінці.  
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Дарницька районна у  

м. Києві державна 
адміністрація 

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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адміністрація 
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СООП мотивує до навчання дітей. 

 

Світовий розвиток 21-го століття, в тому числі має на меті забезпечити дітей оволодіти та використати на 
практиці навички, які їм знадобляться щоб стати впевненими та досягнути успіху. У світі, в якому вони можуть 
швидко отримати доступ до величезного обсягу інформації, такі навички допомагають зосередити увагу на тому, як 

виставити пріоритети, як нею ділитися і використовувати з розумом. 
Для покращення послуг у соціальній та освітній сферах з 2017 року Фондом «Асперн»  в рамках регіональної 

програми DARE впроваджується інноваційна методика Само Організаційні Освітні Простори  (СООП). СООП - це 
новітній навчально-розвивальний процес, в якому педагогами створюються умови в дитячому колективі для спільної 
групової роботи. Діти за допомогою інтернет ресурсу разом шукають відповідь на Велике питання. Велике питання 

– це таке питання на, яке інколи, немає однозначної відповіді, а є можливість  дискутувати, аргументувати та оцінити 
можливі варіанти. Прикладами, таких питань є: «Як музика впливає на суспільство?», «Чому люди бояться 

темряви?», «Що таке заздрість?», «Чому люди лінуються?», тощо. Методика СООП, завдяки Великим питанням 
розвиває у дітей:творчість;  критичне мислення; комунікацію; уміння співпрацювати. 

Діти чутливі і вразливі. У віці, коли в особистості тільки формується характер, дитина більше піддається 

сторонньому впливу і саме тут важливо формувати у дитини самостійність. Коли вперше діти присутні на занятті 
СООП вони відчувають невпевненість, але до кінця заняття всі страхи зникають. Тому в Дитячому центрі для дітей, 

яких вилучили з родин та які зазнали батьківської занедбаності, фізичного та психологічного насилля заняття  СООП 
є надзвичайно важливими. Фахівці бачать позитивні зміни в їх психологічному стані та настрої, як поступово вони 
починають вірити в себе. Методика СООП як раз і створює той безпечний освітній простір, в якому кожна дитина 

проявляється, висловлюючи свої думки та  отримує позитивний досвід спілкування. Майже всі діти, які потрапляють 
до центру педагогічно занедбані та не отримали достатньої любові, піклування та турботи в сім’ї. Так сталося  із  9-

річним Данилом (в інтересах дитини ім’я було змінено). У свої 9 років він не знав більшості букв та не вмів читати. 
При цьому він ходив до третього класу, не мав мотивації до навчання та соромився відповідати на уроках. На СООП 
сесіях Данило спочатку спостерігав за іншими дітьми і не включався в заняття, але з часом приєднавшись, почав 

давати ідеї на розкриття Великого питання. А потім він вивчив букви, навчився читати, оволодів знаннями. І для 
нього читання стало одним із улюблених занять. Завдяки навичкам читання Данило пізнає все більше нового. 

СООП це чудовий інструмент групової роботи з дітьми та підлітками, в якому кожному є місце. З цього року 

заняття СООП ми запроваджуємо в школах міста Києва. В Дитячому центрі СООП ми проводимо для всіх бажаючих 
дітей. Якщо Ви хочете щоб ваша дитина була мотивована, ми з радістю включимо її в СООП групу. Телефонуйте за 

номером: +(044) 3321543. Ви також можете підтримати нас і зробити благодійні внески, які будуть використані 

на забезпечення умов реабілітації дітей-сиріт в Дитячому центрі та проведення СООП.  

 
Важлива підтримка для молоді з особливими потребами. 

 

В Центрі інтегративної професійної освіти дітей та молоді Дарницького району м. Києва забезпечується 
допрофесійне навчання дітей та молоді. Тут їх вводять у світ професій, мотивують у виборі професії, допрофесійно 

орієнтують, проводять заняття по соціальній профілактиці, соціальній адаптації. Діти та молодь отримують 
професійні навички за такими напрямками: швейна, перукарська та взуттєва справа; флористика та дизайн; 
комунікативна англійська мова. Готуємось до відкриття майстерні - столярна справи. 

Також до проекту включена соціальна інклюзія дітей з особливими потребами. Юра (ім’я було змінено в 
інтересах дитини) 18 річна молода людина з особливими потребами. Він став одним із тих, хто отримав шанс 

оволодіти знаннями по професіям. Після закінчення  інтернату батьки хлопчика звернулися до фонду за допомогою. 
У зв’язку з фізичним станом Юрія та роботою батьків вони не мали змогу супроводжувати сина на навчання до 
закладів, які територіально знаходяться далі від дому, а БФ «Асперн» був поруч. Це був виклик для нас, але ми змогли 

допомогти хлопчику та батькам, погодившись забрати його на навчання. Хлопчика навчили долати відстань від дому 
до центру де проходило навчання, і він кожного дня долав цей шлях самостійно. Спочатку хлопець не йшов на 
контакт, не розмовляв, ховався. З часом він зрозумів чому відвідує навчання. Навчався він взуттєвій справі. Коли 

Юра почав шити взуття, він не хотів покидати навчання. Хлопчина продовжував 2 роки сам приходити до нас. Він 
знайшов нових друзів, почав розмовляти з працівниками центру, навчився вільно працювати з інструментами. Батьки 

раділи, що син став більше спілкуватись з іншими дітьми і цій радості не було меж. Завдяки навчанню Юра 
самостійно зшив домашні капці для батьків. А по закінченні курсу отримав сертифікат, який став першим в його 
житті і ми віримо, що не останній. «Ми щиро дякуємо фонду за допомогу та навчання» - сказали Юрині тато і мама.  

Доєднайтесь до нас та змінюйте з нами життя дітей на краще. 
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Важке щастя жінки з дітьми без домівки. 

 

      Центр Мами та дитини є безпечний острів для життя мами та дитини. Саме тут  забезпечується соціальна 

підтримка і надається унікальна можливість в умовах цілодобового перебування. Тут можна виховувати власну 
дитину, поступово долати проблеми, здобувати освіту, професію, формувати навички самостійного життя. 

Особливим є індивідуальна та планомірна робота з кожною вагітною жінкою, з кожною мамою та дитиною. Мам 
навчають розуміти цінність життя та відповідальність за себе і свою сім’ю. 
        Історії наших мам різні і кожна з них це нелегка дорога життя. Про одну з таких історій ми хочемо Вам 

розповісти. В Центр мами та дитини звернулась жінка – Марина (ім’я змінено в інтересах жінки) з дітьми.  Вона 
довгий час шукала місце підтримки. Так як декілька років тому у неї були жахливі події життя і вона втрачала надію. 

А починалось все так. Вагітна жінка з дитиною на руках залишилась без даху над головою. Чоловік був 
мобілізований, з часом він зник. А свекруха, з якою вона проживала, не сприйняла Марину як рідну доньку і вигнала 
їх на вулицю. Перебуваючи в тяжкому матеріальному та психологічному стані, жінка в інтернеті познайомилась з 

громадянкою іншої країни, яка запропонувала їй роботу домогосподаркою з хорошими умовами (безкоштовним 
проживанням та харчуванням), але за межами України. На той час для Марини це був єдиний шанс. І авжеж вона 
відразу погодилась та залишила країну. Там вона передчасно народила хлопчика. Під приводом оформлення 

документів на легальне перебування, задля отримання допомоги на дітей у жінки забрали паспорт та свідоцтво про 
народження. Пройшов час, а документи не віддавали, виходити за межі прибудинкової території не дозволили, 

обіцяної заробітної плати не виплачували. Згодом вона зрозуміла, що потрапила в капкан. Вона була одна, але не 
втратила надію. Скориставшись відсутністю в дома господарки, жінка звертається до сусідки та попросиля у неї 
допомогу. Сусіди викликали поліцію, яка допомогла забрати документи та повернутися жінці в Україну. 

        По приїзду до Києва жінці з дітьми нікуди було йти. Але на початку вона знайшла притулок в державному 
центрі. По закінченні терміну отримала місце в центрі мами та дитини БФ «Асперн». Тут жінка отримала 

довгострокову підтримку та змогла більше приділяти уваги здоров’ю, вихованню та розвитку власних дітей. З часом 
вона вирішила пройти курси перепідготовки, та отримала нову спеціальність. Влаштувалась  на роботу. За час 
перебування Марина приймала активну участь в роботі фонду, проводила майстер-класи з виготовлення сувенірної 

продукції. Завдяки підтримці з боку фахівців центру мами та дитини, жінка подолала життєві труднощі, знайшла 
роботу. Вона і досі не забуває нас та приходить у гості. Наразі старший хлопчик навчається в загальноосвітній школі 

та відвідує гуртки, а молодший ходить до дитячого садку. «Я дуже вдячна БФ «Асперн» за надану підтримку у важкий 
для мене період життя» - каже жінка.  Якщо Ви можете допомогти вагітним жінкам та мамам з дітьми просимо 

жертвувати на наші розрахункові рахунки. Реквізити на сторінці 1. 

  

Життя Матвія – це не поодинокий випадок. 
 

Матвія (ім’я дитини було змінене) в 13 років вилучили з родини та направила в Дитячий центр. Він був 
наляканий, з синцем під оком та зовсім не йшов на контакт, відмовлявся розкладати свої речі та приймати душ, давив 

сльози. Після тривалих спроб фахівці центру дізнались, що він піддавався фізичному та психологічному насиллю зі 
сторони маминого співмешканця. Хлопчик не одноразово бачив як над матір’ю знущався (бив) її чоловік, не 

одноразово серце маленького хлопчика стискалось від безсилля. Найважчою втратою стала смерть рідної бабусі, яка 
постійно була поряд. Після її смерті Матвій відмовився ходити до школи та взагалі майже не виходив на вулицю. 
Декілька місяців він був у важкому емоційному стані. Коли він потрапив до центру, педагогам та психологу 

знадобилось багато часу, щоб встановити довірливі відносини з дитиною. З часом  він побачив, що в Дитячому центрі 
про нього піклуються. Хлопчик поринув в світ турботи та підтримки, який нагадував йому життя з бабусею. З часом 

Матвій почав розкриватися, довіряти, подружився з іншими дітьми, які проживають в центрі, став більш спокійним 
та врівноваженим, почав ходити до школи (це було для хлопця найважливішою подією), покращив навчання. І саме 
головне Матвій почав посміхатися, радіти, довіряти. З часом почав ділитися з соціальними педагогами своїми 

почуттями, розповідав як пройшов день, про свої мрії та чим хоче займатися в майбутньому.   
Мама хлопчика продовжувала влаштовувати особисте життя та не цікавилась життям власного сина. Завдяки 

об’єднаній роботі Дитячого центру та рідних, фахівці змогли повернути маму до дитини. І з часом мама змогла 
відкрити брудні підвали її життя, проаналізувати і зрозуміти, що все ж таки син найважливіша для неї людина. 
Ближча ніж інші чоловіки, які тимчасово ставали співмешканцями. Вона отримувала психологічну підтримку, поради 

щодо виховання сина у фахівців, виправила недоліки, які були виявлені Службою у справах дітей та сім'ї та за деякий 
час змогла забрати сина додому. Хлопчик і надалі продовжує підтримувати зв’язок з нами, вважаючи Дитячий центр 
другою домівкою. Адже саме в центрі він зміг повірити в себе, відчути любов та знайшов багато нових друзів. Ми не 

залишаємо родину і надалі, розуміючи що наша підтримка для них важлива. 

               Будьте не байдужі. Доєднайтесь до нас та змінюйте разом з нами життя ближніх на краще. 
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