


Модальності програми

Програма Спільно – це поєднання послуг для дітей та сімей які вже функціонують в місті із тими, які тимчасово 
припинені, або яких не вистачає для задоволення потреб у навчанні, соціальних сервісах, медичних послуг, 
психологічної допомоги для сімей з дітьми які постраждали від війни та громадах у яких живуть переселенці.

Спільно точки/центри можуть біти мобільними (вуличні тенти) або інтегрованими у місцеві локації, постійно 
діючими або тимчасовими.

Послуги які надаються у Спільно точках:

- Психологічна консультація (психолог, перша психологічна допомога для дітей та дорослих та перенаправлення)

- Медична консультація для дітей та дорослих (сімейний лікар або медсестра, базове консультування, 
перенаправлення)

- Консультування соціального працівника щодо доступних соц.послуг у громаді, перенаправлення для дітей з 
інвалідністю та інших вразливих категорій

- Групові заняття для дітей з соціальним педагогом, волонтерами, розвиваючі та освітні заняття (арт терапія, ігри)

- Консультування щодо програми грошової допомоги ЮНІСЕФ

В залежності від модальності, персонал та експерти які надають послуги у точках можуть бути від ЮНІСЕФ (на 
приклад - мобільні команди психологів, вихователі-педагоги), або направлені від громади (за необхідності можуть 
отримувати додаткову оплату за роботу у точці (на приклад, медичні працівники, соціальні працівники).

До роботи у Спільно точках/центрах можуть бути залучені ВПО медики, соц.працівники, вихователі, педагоги.





Спільно Дитяча Точка – вуличний формат

Дитяча точка у вуличному 
форматі – це простір дружній 
для дитини (тент), в якому 
весь час працюють 
координатори, які надають 
базову інформацію, проводять 
ігри, та ведуть розклад 
активностей. На точці є ігрові 
набори, малювання, засоби 
гігієни, тощо.

На Точці працюють мобільні 
послуги та заходи для дітей 
організовані у партнерстві с 
громадськими організаціями 
та громадою.



Формат інтегрованої Дитячої точки – це 
організований простір дружній до дитини, у 
приміщенні де живуть переселенці, або у 
громадських/ соціальних центрах послуг, або 
іншому існуючому закладі громади (школа, 
бібліотека, будинок творчості, молодіжний 
центр, центр надання соціальних послуг).

Простір обладнаний для гри та розвитку 
дітей, а також для проведення 
індивідуальних консультацій.

Заходи проводяться у партнерстві 
з волонтерськими та громадськими 
організаціями.

Спільно Дитяча Точка – інтегрована у центр переселенців та інші 
соціальні установи



Спільно Дитяча Точка – мобільний формат

Формат мобільної Дитячої точки – це 
регулярні заходи або візити мобільних 
бригад зі спеціалістами до визначених 
локацій.

Мобільні Дитячі точки працюють у 
певні години на базі громадських місць 
та закладів, а також на вокзалах, 
пунктах перетину кордону, тощо.

Заходи проводяться у партнерстві з  
волонтерськими та громадськими 
організаціями.  



Середня кількість відвідувачів – 100 осіб в день, 50% 
з них діти.

ЮНІСЕФ проводить як щоденний, так і додатковий 
моніторинг активностей та послуг. 

Спільно Дитяча точка
приклади



Спеціальна активація у Всесвітній тиждень 
імунізації – консультування щодо 
вакцинації та щеплення від COVID-19 

За три дні 200 батьків отримали 
консультації та 80 із них записалися на 
щеплення у місцевих медичних закладах. 

12 осіб отримали щеплення протягом 
«годин вакцинації»

Спільно Дитяча точка
приклади



Спільно Дитяча точка
приклади
Спеціалісти, які працюють на Спільно Дитячих точках, допомагають ЮНІСЕФ 
слідкувати за інформаційними запитами батьків, а також дезінформацією 
щодо освіти, здоров'я та інших тем.

Через спеціальний додаток вони завантажують питання та дезінформацію, 
яку чують під час спілкування з батьками, у базу даних. ЮНІСЕФ використовує 
ці данні для поведінкового аналізу та розробки інформаційних повідомлень 
та матеріалів.

ЮНІСЕФ також регулярно слідкує за якістю надання послуг на Спільно 
Дитячих точках, у тому числі за допомогою незалежних спостережень та 
"таємних клієнтів".



• ГО Українська освітня платформа
• ГО Клуб Добродіїв

• ГО Волонтер
• Український Католицький Університет
• МБФ «Українська фундація громадського здоров'я»

• Львівська міська рада
• Ужгородська міська рада

• Івано-Франківська міська рада

• Вінницька міська рада
• Тернопільська міська рада
• З фокусом уваги на дітях з інвалідністю/порушеннями розвитку: 

Реабілітаційний центр "Джерело" (м.Львів); Тернопільський обласний 
реабілітаційний центр; Рівненська обласна дитяча лікарня; Коломийський 
центр надання соціальних послуг; Луцький центр соціальних послугю

Спільно партнери- хто вже з нами




