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Щодо державного фінансування програми
психологічної та фізичної реабілітації дітей
загиблих і важкопоранених воїнів АТО
«Покоління Майбутнього»

Шановний Андрію Олексійовичу!

Усі країни світу, що воюють, стикаються з проблемою психологічної реабілітації військовослужбовців та їхніх
дітей, особливо, коли це родина загиблого. У США усвідомили необхідність такої реабілітації ще 50 років тому і
створили при US Department of Veterans Affairs (Департамент Ветеранських Справ) програму «Bereavement counseling»
(Консультування  тяжких  втрат),  яка  надає  кваліфіковану  допомогу  в  подоланні  стресу,  викликаному  загибеллю
близької людини. 80% цієї допомоги здійснюється урядом через громадські організації. 

Війна  на  сході  стала  психотравмівним  фактором  для  багатьох  людей,  зокрема  для  дітей.  Коли  людина
переживає втрату, її світ змінюється назавжди. Із часом виникає т. зв. посттравматичний синдром (ПТСР) – важкий
психічний  стан,  різновид тривожного  розладу,  при  якому  спостерігається  низка  характерних  симптомів:  часте,
повторне нагадування; уявлення і  переживання травматичних, стресових ситуацій;  психопатологічних переживань.
Супутніми симптомами є порушення пам’яті, постійне напруження, серцебиття, постійне відчуття тривоги.

Діти, батьки яких загинули в АТО, зазнали горя і потребують особливої уваги та реабілітації.  Якщо дитині
вчасно не допомогти впоратися з проблемою, в майбутньому можуть виникнути найрізноманітніші форми психічного
розладу,  що  впливатимуть  на  подальше  життя  людини.  Серед  негативних  симптомів  ми  можемо  спостерігати
схильність до депресії, хронічне безсоння, соціальну дезадаптацію, проблеми під час контактування, проблеми у сім'ї
тощо. А головне, такі діти виявляють схильність до суїциду, агресії, крадіжок. 

Різниця у реабілітації дитини й дорослого дуже велика. Дитяча психіка ніжна, пластична, а тому потребує
постійної  турботи  та  захисту.  Наші  діти  –  це  майбутнє  української  нації.  Саме  тому психологи  разом  із  нашою
командою розробили програму реабілітації для дітей, чиї батьки загинули в АТО. 

У програмі використовують всесвітньо визнані методики:

 Eye Movement Desensitization and Reprocessing (систематична десенсибілізація через зорове спостереження);

 Cognitive-Behavioral Therapy (когнітивна-поведінкова терапія);

 Play Therapy (ігрова терапія);

 Art Therapy (арт-терапія).
У березні-квітні 2016 року в рамках пілотної програми, організованої на пожертви приватних осіб і громадських

організацій зі штатів Нью Йорк і Нью Джерсі (США) під патронатом Social Development Institute Inc. на базі санаторію
«Червона калина» (с. Жобрин, Рівненська обл.), відбулась двотижнева реабілітація 50 неповнолітніх дітей загиблих і
важкопоранених воїнів АТО. Програма дала хороші результати в подоланні ПТСР і відновленні емоційної стабільності
дітей зазначеної категорії. Результати програми були висвітлені в центральних, загальнодержавних і регіональних ЗМІ.

Члени  оргкомітету  програми  «Покоління  Майбутнього»  у  співпраці  з  Міжнародним  Благодійним  Фондом
«Відродження»  Києво-Могилянської  Академії  мають  на  меті  постійний  характер  програми  і  сталі  джерела  її
фінансування.

У зв'язку з вищевикладеним і  зважаючи на зростаючі потреби у психологічній і фізичній реабілітації  дітей
загиблих і важкопоранених воїнів України просимо Вас провести державне фінансування і виділити кошти в розмірі
1 751 900 (один мільйон сімсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот) гривень.  Зазначена сума вказана з розрахунку вартості
річної програми, яка складається з  двох 15-денних термінів реабілітації  50 дітей, роботи 5 педагогів, психологів і
керівника програми. Загалом програма розрахована на реабілітацію 100 (ста) дітей щорічно.

Сподіваємося, що Мінсоцполітики і Ви особисто, як його очільник, не проігноруєте цю важливу проблему і
ми разом зробимо все можливе, щоб ці діти стали повноцінними, свідомими громадянами України.

З повагою,

керівник програми «Покоління Майбутнього» Л. Б. Кадуріна
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