
Матеріали для використання у служінні дітяМ та сіМ’яМ

Твоя участь може змінити 

жиТТя диТини 
на краще

Pray Day Learning Book 2012.indd   1 04.10.12   09:13



Зміст:

Про день Молитви за сиріт  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �3
сіМ сПособів доПоМоги дітяМ-сиротаМ  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �4
одна християнська гроМада – одна сіМ’я  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �5
Що Можна зробити до дня Молитви � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �6
твоя Молитва врятує дитину � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7
як Молитися за дітей � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7
як розПочати служіння дітяМ-сиротаМ у Церкві� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �9
ПринЦиПи служіння дітяМ-сиротаМ (Матеріал для доМашніх груП)� � � � � � � � � � � �11
божий дар усиновлення (Матеріал для ПроПовіді)  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �14
урок для дітей Молодшого віку (Матеріал для недільної школи)� � � � � � � � � � � � � �16
урок для дітей старшого віку (Матеріал для недільної школи) � � � � � � � � � � � � � � � � � 17
особисте наставниЦтво для дітей-сиріт � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �18
Щорічна біблійна школа «агаПе» � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �19
уроки саМостійності для Молоді� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20
Подаруй журнал дитині� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21
контакти організаЦій-учасників альянсу в областях україни  � � � � � � � � � � � � � � � � 20
ПідтриМайте ініЦіативу дня Молитви  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 28

Pray Day Learning Book 2012.indd   2 04.10.12   09:13



Матеріали для використання до Дня молитви за сиріт 

3

Що таке день молитви за сиріт?
у цей день Церкви по всій україні приділяють осо-
бливу увагу дітям, які залишилися без піклування 
батьків. Метою дня молитви є нагадати людям про 
боже ставлення до таких дітей і допомогти побачи-
ти шляхи, як їм допомоги. адже лише активною дією 
ми зможемо виконати боже повеління «зглянутися 
над сиротами» (Якова 1:27). день молитви проводить-
ся кожну другу неділю листопада; основні заходи 
відбуваються під час недільної служби.

для чого Потрібен 
день Молитви за сиріт?

Бог називає себе Батьком сиріт і особисто опікуєть-
ся їхньою долею. Він усіх закликає проявити любов до 
кожної такої дитини і зробити все можливе, щоб у неї 
була сім’я (Пс. 68:6). Служіння дітям-сиротам – не про-
сто соціально значима, благодійна справа – це Єванге-
лія в ділах! Це нагадування усім християнам, що вони 
свого часу також були усиновлені в Божу сім’ю, завдяки 
жертві Ісуса Христа.

як відбувається 
день Молитви за сиріт?

Кожна помісна християнська громада самостійно ви-
рішує, які заходи провести на День молитви. Це може 
включати загальну заступницьку молитву за дітей-сиріт, 
свідоцтва, проповіді, уроки недільної школи на дану те-
матику, презентації програм служіння дітям та багато 
іншого. Крім недільного служіння, Церкви можуть про-
водити різноманітні заходи напередодні чи після самого 
Дня молитви, у тому числі концерти, зустрічі домашніх 
груп та груп за інтересами, молитовні служіння, відві-
дування дитячих будинків тощо.

хто організовує 
день Молитви за сиріт?

День молитви за сиріт – ініціатива Альянсу «Україна 
без сиріт», всеукраїнського руху християн, Церков та 
організацій, які працюють в єдності, маючи одну спіль-
ну мету: охопити всіх дітей-сиріт справжньою християн-
ською турботою, дати можливість кожній дитині зроста-
ти в люблячій сім’ї та попередити сирітство в Україні.

Якщо Ви бажаєте стати координатором Дня молитви 
у вашій місцевості або маєте запитання щодо проведен-
ня заходів у вашій Церкві, зверніться до регіонального 
координатора у вашій області.

хто Може брати участь 
у дні Молитви за сиріт?

У Дні молитви може брати участь будь-яка поміс-
на громада, незалежно від її чисельності та фінансових 
можливостей. Крім Церков, до заходів можуть долуча-
тися благодійні та громадські організації, різноманітні 
засоби інформації, представники бізнесу та просто іні-
ціативні люди.

на Що вПливає 
день Молитви за сиріт?

Спільна молитва віруючих та їхні практичні справи 
у служінні дітям-сиротам є головною передумовою того, 
що Україна стане країною без сиріт. День молитви за си-
ріт, без перебільшення, повинен стати визначним днем 
у втіленні цієї благородної справи. Наслідком цієї події 
повинні стати суттєві зміни в житті тисяч обездолених 
дітей, а християни матимуть ще одну можливість на влас-
ному досвіді відчути дію слів Ісуса Христа: «Хто приймає 
таку дитину в Моє Ім’я, той приймає Мене» (Мт. 18:5).
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Сім способів допомоги дітям-сиротам
Кожна людина, незалежно від віку, професії, фінансо-

вого положення чи стану здоров’я може допомогти зне-
доленій дитині та зробити свій внесок у те, щоб Україна 
стала країною без сиріт. Тут описано сім основних спо-
собів допомоги дітям-сиротам, аби Ви могли обрати той, 
який Вам найбільше підходить.

з моменту, коли ви приймете рішення допомогти 
дитині-сироті, ваше життя зміниться назавжди.

1. Моліться за дітей 
Зміни у житті дітей-сиріт із Божою допомогою 

обов’язково стануться, якщо за них будуть цілеспрямо-
вано молитися віруючі люди. Ви можете молитися за-
галом за дітей-сиріт України або дітей певного регіону. 
Це унікальна можливість послужити навіть тим дітям, 
яких Ви ніколи не бачили. Але ще більш важливою є 
молитва за конкретних дітей, з якими Ви знайомі, або 
просто маєте їх фотографію. Нехай молитва за таку ди-
тину стане невід’ємною частиною Вашого молитовного 
часу.

2.  говоріть на захист дітей 
Усе починається зі слова. Розповідайте іншим про 

ситуацію з дітьми-сиротами та їхні потреби. Покажіть, 
які шляхи допомоги дітям є найбільш ефективними 
та поділіться успішними історіями усиновлення. Роз-
повсюджуйте інформацію про служіння та організації, 
які працюють із дітьми. Якою не була б Ваша професія, 
Ви можете стати адвокатом дітей-сиріт. Завдяки Вам ба-
чення служіння дітям «Україна без сиріт» буде поширю-
ватися по всій країні та за її межами.

3.  ПідтриМайте служіння дітяМ 
фінансаМи 
Пожертвування – це практична дія, яка під силу 

кожному, незалежно від його фінансового становища. 
А куди саме жертвувати? Допоможіть фінансами сім’ї, 
яка прийняла у свій дім дитину-сироту. Підтримайте 
коштами служіння дітям, яке є у вашій Церкві і/або ор-
ганізацію, котрій можна довіряти та у діяльності якої є 
гарні результати. Важко переоцінити важливість регу-
лярної підтримки, навіть, якщо мова йде про порівняно 
невелику суму грошей. Ваша «лепта» має значення!

4.  станьте волонтероМ 
у служінні дітяМ 
У кожного з нас є таланти, уміння, досвід та мож-

ливості, якими ми можемо допомагати знедоленим ді-
тям. Відвідайте дітей у дитячому будинку, пограйтеся 
і поспілкуйтеся з ними. Долучіться в якості волонтера 
до існуючого служіння або організації, чи навіть станьте 
ініціатором праці, якщо такої ще немає у вашій Цер-

кві чи оточенні. Подумайте, як Ви можете послужити 
дітям у межах основної діяльності: журналіст – написа-
ти статтю, учитель – стати репетитором, юрист – надати 
консультацію, художник – намалювати картину…

5.  станьте наставникоМ для дитини 
Кожній дитині потрібна людина, якій можна було б 

довіряти і на яку можна покластися. Ви можете ста-
ти першою такою людиною в житті сироти, її старшим 
братом чи сестрою, дядьком або тіткою. Познайомтеся 
та подружіться з дитиною. Моліться за неї і регулярно 
спілкуйтеся з нею, діліться своїм життєвим досвідом. 
Якщо це можливо, відвідуйте її та беріть із собою у по-
їздки, якщо ні – листуйтеся з нею, спілкуйтеся по теле-
фону чи за допомогою інтернету.

6.  візьМіть дитину в сіМ’ю 
на Певний час 
Часто трапляються ситуації, коли потрібні бать-

ки, які були б готові прийняти до себе дитину на де-
який час. Це може бути як кілька днів або тижнів, так 
і не один рік. В Україні є декілька способів, якими це 
можна зробити: опікунство, прийомна сім’я, дитячий 
будинок сімейного типу, а також патронатна сім’я. Це 
дуже велика відповідальність і нелегка праця, тому по-
трібно добре подумати, порадитися та пройти ґрунтовну 
підготовку. Часто трапляється так, що ці люди стають 
батьками дитині на все життя.

7.  усиновіть дитину 
Найбільше, що можна зробити дитині-сироті – це на-

завжди стати її татом або мамою. У такому разі Ви ста-
єте з дитиною рідними, з усіма відповідними правами 
та обов’язками.

Усиновлення – одне з найважливіших рішень у жит-
ті людини і з ним не можна поспішати. Моліться, щоб 
упевнитися, що Ви справді можете це зробити і щоб 
зрозуміти, кого саме Вам потрібно усиновити. Шукайте 
поради та підтримки з боку рідних, друзів, спеціаліс-
тів та Церкви. І якщо Ви вирішите усиновити дитину – 
налаштуйтеся на найбільш неймовірну подорож Вашого 
життя!

Ми, команда альянсу «україна без сиріт», із ра-
дістю допоможемо вам отримати більш деталь-
ну інформацію з напрямку, який вас зацікавив. 
зв’яжіться з нами, якщо ви хочете познайомитися 
з людьми, які вже працюють у цій сфері, дізнати-
ся контакти служінь та організацій, отримати ін-
формаційні та методичні матеріали, взяти участь 
у семінарах та конференціях. Щиро дякуємо вам 
за вашу небайдужість і готовність до співпра-
ці у нашій спільній справі!
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Одна християнська громада – 
одна сім’я 
альянс «україна без сиріт» пропонує Церквам, бла-
годійним організаціям та всім зацікавленим людям 
новий підхід – зміну парадигми – у справі допомоги 
дітям-сиротам. розуміючи всю необхідність допо-
моги інтернатам та дитячим закладам, в яких жи-
вуть діти, потрібно звернути особливу увагу на під-
тримку сімей, які беруть на виховання дітей-сиріт. 
звертаємося з проханням до кожної християнської 
громади в країні розглянути можливість регулярної 
підтримки хоча б однієї такої сім’ї.

яка ситуаЦія з дітьМи-сиротаМи 
в україні?

В Україні проживає 98 000 дітей-сиріт. З них 
63 000 дітей виховуються під опікою, тобто в сім’ях 
рідних і близьких. Ще 10 000 перебувають у прийом-
них сім’ях та дитячих будинках сімейного типу. Решта 
проживають в різноманітних дитячих закладах та ін-
тернатах.

27 000 дітей із загального числа дітей-сиріт потребу-
ють усиновлення, 90 % з них – це діти старшого віку, 
діти з особливими потребами та групи братів і сестер.

250 000 дітей живуть у кризових сім’ях і можуть ста-
ти сиротами.

В Україні 32 000 християнських громад і мільйони ві-
руючих людей.

як найкраЩе доПоМогти 
дитині-сироті?
• Поширений стереотип:

Більшість із нас вважає, що для цього достатньо під-
тримувати матеріально інтернати і дитячі будинки і да-
рувати дітям, які там знаходяться, подарунки. Логіка 
проста – адже сироти живуть в інтернатах. І дійсно, 
поки в цих будинках є хоча б одна дитина, ми повин-
ні зробити все можливе, щоб допомогти їй. Але чи це 
найкращий шлях?

• новий підхід:
Якщо ми хочемо допомогти дитині, яка вже є сиро-

тою або може нею стати, нам потрібно всіляко підтри-
мати сім’ю.

які сіМ’ї Потребують ПідтриМки?
Сім’ї, які приймають дітей-сиріт – усиновителі, 

опікуни, прийомні батьки та батьки-вихователі. Під-
тримавши їх, ми найбільш ефективно допоможемо 
дітям-сиротам і покажемо потенційним батькам, що 
вони не залишаться сам на сам із викликами такого 
батьківства.

Кризові сім’ї – родини, які опинилися в дуже скрут-
ному становищі, де батьки не можуть чи не хочуть вико-
нувати свої обов’язки. Допомігши їм, ми можемо не до-
пустити, щоб дитина стала сиротою.

хіба держава не доПоМагає 
такиМ сіМ’яМ?

Дійсно, державою передбачена фінансова допомога 
для родин, які приймають дітей-сиріт. Для усиновите-
лів це одноразова допомога, як при народженні першої 
дитини. Для опікунів та прийомних батьків – щомісячна 
допомога в розмірі двох прожиткових мінімумів. Крім 
того прийомні батьки ще отримують невелику зарплат-
ню і можуть сподіватися на соціальний супровід. Це все 
добре, але…

Труднощі, з якими має справу кожна така сім’я, є 
надзвичайно серйозними, особливо в разі виховання 
старших дітей, дітей з хворобами або тих, які перенес-
ли емоційні травми! Допомога, на яку можуть розрахо-
вувати родини часто не є адекватною тим проблемам, 
які їм доводиться вирішувати.

як Церква Може ПідтриМати 
таку сіМ’ю?
• духовно: моліться за цю родину, благословляйте батьків 

та дітей, підтримайте батьків у духовному вихованні дітей�

• Емоційно: виявляйте вдячність батькам за їм працю, відві-
дуйте їх, надайте можливість отримати консультування�

• Матеріально: збирайте пожертви на особливі потреби, 
дайте можливість батькам відпочити та обновити сили, на-
давайте регулярну фінансову підтримку�

які будуть результати нашої 
доПоМоги?
• Сім’ї стануть міцнішими: діти не будуть ставати сиротами, 

усиновителі та прийомні батьки перестануть «вигорати»�

• Більше родин захочуть і зможуть узяти дітей-сиріт на ви-
ховання�

• Сімейні цінності в громаді і країні в цілому зміцняться�

як знайти таку сіМ’ю?
скоріше за все, у вашій громаді вже є така сім’я. 
якщо ж ні, зверніться до місцевого Центру соці-
альних служб для дітей, сімей та молоді, служби 
у справах дітей або благодійних організацій, які за-
ймаються цим питанням і вони допоможуть вам 
знайти таку сім’ю.
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Що можна зробити до дня молитви
кожна помісна християнська громада самостій-
но вирішує, які заходи провести в цей день. але ми 
пропонуємо вам скористатись уже готовими ідеями, 
які допоможуть вам у проведенні заходів, присвяче-
них «дню молитви за сиріт».

те, Що Можна зробити в Церкві:
• Покажіть короткий фільм про сиріт під час богослужіння, 

а згодом здійсніть молитву за дітей�

• Підготуйте проповідь про те, як сильно Бог любить сиріт�

• Проведіть урок недільної школи на тему: «Бог любить 
і хоче спасти кожного сироту»�

• У п’ятницю, суботу або неділю ввечері в домашніх групах 
організуйте показ документального або художнього філь-
му про сиріт� Заздалегідь підготуйте запитання для обгово-
рення після перегляду фільму�

• Запросіть на богослужіння представників благодійних ор-
ганізацій або соціальних служб, що опікуються дітьми-си-
ротами, щоб вони повідомили про ситуацію у вашій місце-
вості та розповіли про дієві способи допомоги дітям�

• Під час богослужіння викличте сім’ї, які виховують усинов-
лених чи прийомних дітей� надайте можливість батькам 
поділитись, що для них означають ці діти, а дітям, що для 
них означають батьки� Помоліться всією громадою за них�

• Привезіть дітей-сиріт до церкви� Організуйте для них свят-
кову програму� Влаштуйте ярмарок, на якому діти зможуть 
щось для себе придбати за віртуальні гроші�

• нехай діти на недільній школі приготують своїми руками 
подарунки і подарують сиротам, відвідавши інтернат�

• Організуйте благодійний концерт, а зібрані кошти пере-
дайте на потреби сиріт� Залучіть до концерту талановитих 
дітей-сиріт�

• Постіться – відмовтеся один або більше разів від спожи-
вання їжі на тиждень; присвятіть час молитві за сиріт, а за-
ощаджені гроші віддайте на служіння сиротам�

те, Що Можна зробити для 
ПрийоМних родин:
• Організуйте свято для сімей, котрі взяли сироту�

• Запросіть дітей з прийомних родин на один день до сво-
їх домівок, аби батьки мали змогу провести час наодинці�

• Влаштуйте вечір спілкування з прийомними батьками 
у колі Церкви� Хай вони поділяться своїм досвідом та тур-
ботами у вихованні дітей� Підтримайте їх та надайте необ-
хідну допомогу�

• Зустрічайтеся з родиною для спільної молитви, підтримуй-
те їх у тому, що вони роблять�

• Організуйте групу молитви (вивчення Біблії) для родин 
усиновителів�

те, Що Можна зробити 
у загальносусПільних МісЦях:
• Підготуйте програму за участю дітей, молоді та відвідайте 

інтернат�

• Організуйте спортивні події на базі інтернату�

• домовтесь із керівництвом інтернату, щоб відпустили дітей 
на вихідні і візьміть цих дітей у сім’ї, проведіть з ними час, 
побудуйте дружні стосунки і продовжуйте з ними спілку-
ватись надалі�

• Організуйте лекцію або зустріч з учнями або студентами 
в середній школі або в іншому навчальному закладі, розка-
жіть їм про стан сиріт�

• Проведіть навчання для тих, хто бажає більш активно до-
лучитися до служіння сиротам� Список організацій, що до-
поможуть вам у цьому, дивіться на стор� 20�

• домовтесь із директором учбового закладу про проведен-
ня ярмарку� Зібрані кошти організатори можуть самостійно 
передати на потреби дітей-сиріт�

• Організуйте спільну зустріч для молитви за сиріт служите-
лів різних конфесій у вашій місцевості�

• Приготуйте обід і запросіть кризові сім’ї, познайомтесь 
із ними і почніть будувати дружні стосунки�
І пам’ятаймо, що саме спільна молитва віруючих та 

їхні практичні справи у служінні дітям-сиротам є го-
ловною передумовою того, що Україна стане країною 
без сиріт.

відео та інші матеріали, які допоможуть вам у про-
веденні «дня молитви», можна отримати на сай-
ті www.densyrot.org.ua, або звернувшись за телефо-
ном +380 63 946 40 38.

Матеріали для використання до дня молитви за сиріт
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Твоя молитва врятує дитину
в україні понад 30 000 християнських громад та 
27 000 дітей-сиріт, які потребують сім’ї. Потрібно 
молитися за дітей-сиріт всієї країни чи за дітей з пев-
ного регіону. та ще важливішою є молитва за кон-
кретну дитину.

У ресурсному пакеті, який ви отримали до Дня Мо-
литви, міститься фото дитини-сироти, за яку ми просимо 
вас щиро молитись. Ви можете розмістити фото дитини 
у приміщенні своєї Церкви, розповсюджувати його серед 
прихожан, знайомих та друзів. Ми впевнені, що кожне 
ваше благословення, кожна ваша заступницька молитва, 
присвячені цій конкретній дитині, обов’язково допомо-
жуть їй потрапити у нову, люблячу та турботливу родину.

Для того, щоб турбота вашої громади ширилась і на ін-
ших сиріт, ми пропонуємо вам ознайомитись із ресурсом, 
який містить анкети цих дітей. У базі даних національ-
ного порталу усиновлення «СИРІТСТВУ – НІ!» знахо-
дяться фото та анкетні дані більш ніж 14 000 дітей-сиріт.

допоможіть своєю 
молитвою здійснен-
ню мрії хоча б однієї 
дитини:
1. Зайдіть на сайт sirotstvy.net;
2. Оберіть фото дитини з будь-якого регіону;
3. Почніть цілеспрямовано молитись за дитину;
4.  Запропонуйте своїм знайомим та друзям зро-

бити те саме;
5. Розкажіть іншим про дітей з sirotstvy.net.

Нехай молитва за цю дитину стане невід’ємною 
частиною вашого молитовного часу.

Ми впевнені, ваші молитви будуть почуті і життя цієї 
дитини обов’язково зміниться на краще.
якщо у вас або ваших знайомих виникнуть запитан-
ня щодо усиновлення дитини із «сирітству – ні!», 
телефонуйте у відповідну служба у справах дітей, 
номер якої вказаний на анкеті.

як молитися за дітей-сиріт
1� Проведіть час у роздумах над ключовими місцями Пи-

сання про дітей-сиріт

якова 1:27 «чиста й непорочна побожність перед бо-
гом і отцем оця: зглянутися над сиротами та вдови-
цями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу».

Псалом 67:6–7 «сиротам батько й вдовицям суддя, – 
то бог у святому мешканні своїм! бог самітних уво-
дить до дому, витягує в’язнів з кайданів, – тільки від-
ступники мешкати будуть у спаленій сонцем землі!»

Повторення закону 10:17–19 «бо господь, бог ваш – 
він бог богів і Пан панів, бог великий, сильний та 
страшний, що не подивиться на обличчя, і підкупу 
не візьме. він чинить суд сироті та вдові, і любить 
приходька, щоб дати йому хліба й одежу. і буде-
те ви любити приходька, бо приходьками були ви 
самі в єгипетськім краї».

Псалом 81:3–4 «розсудіть нужденного та сироту, 
оправдайте убогого та бідаря, порятуйте нужден-
ного та бідака, збережіть з руки несправедливих!»

якова 1:22 «будьте ж виконавцями слова, а не слуха-
чами самими, що себе самих обманюють».

Псалом 9:35, 38–39 «але ти все бачиш, бо спостеріга-
єш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою! на 
тебе слабий опирається, ти сироті помічник. бажання 
понижених чуєш ти, господи, серця їх зміцняєш, їх ви-
слуховує ухо твоє, щоб дати суд сироті та пригніче-
ному, щоб більш не страшив чоловік із землі!»

ісаї 1:17 «навчіться чинити добро, правосуддя жа-
дайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдо-
ву заступайтесь!»

2� Помоліться за дітей, які перебувають у сфері Вашого 
впливу (Ваші діти, племінники, сусідські діти і т� д�)

3� Прочитайте і поміркуйте над розповіддю про те, як мо-
гутній Бог діє через молитву� («Сила молитви»)� Пам’я-
тайте, ми служимо Богові, який не змінюється, і який 
очевидно говорить про те (дивіться вірші вище), що Він 
захисник сиріт� Він чекає, коли ми постанемо перед ним 
у молитві, щоб Він міг зробити могутні справи для захи-
сту сиріт� Це Його воля!

Тепер з великою впевненістю в тому, що Бог почує 
і відповість на ваші молитви, помоліться:

• Щоб Церква знову відкрила для себе біблійне повеління пі-
клуватися про вдів, приходьків і сиріт, особливо про сиріт!

• Щоб Церква виконувала доручення не через почуття про-
вини або механічний послух, але з радістю і від щирого 
серця, що супроводжують служіння тим, про кого Бог пі-
клується�

• Щоб християни усвідомили тяжке становище сиріт в Укра-
їні�

• Щоб це усвідомлення разом з радістю, що приходить від 
виконання Божих наказів, призвело до сильного бажання 
піклуватися про сиріт�

• Щоб знайшлися сім’ї для дітей-сиріт старшого віку, дітей 
з особливими потребами�

• За сім’ї, які прийняли дітей� Щоб таких сімей ставало біль-
ше з кожним днем�

• За тих, хто служить сиротам�

• За випускники інтернатів, їх навчання та влаштування 
в житті�

• Щоб діти-сироти відчули Божу любов і турботу�
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• За наставників, які готові підтримувати дитину і вести її по 
життю�

• За збереження сімей, що опинились в складних життєвих 
умовах�

• За роботу з дітьми в інтернатах та інших дитячих закладах, 
від забезпечення їх необхідними речами до проведення за-
нять з підготовки до самостійного життя�

• Щоб спрямування на служіння сиротам стало об’єднуючим 
моментом для Церков, об’єднуючи їх задля слави Христа�

• Щоб Бог дав мудрість державним службовцям приймати 
правильні рішення і закони�

• За Україну без сиріт, де жодна дитина не залишиться 
без уваги�

• Щоб Альянс «Україна без сиріт» завжди був зосереджений 
на Христі і діяв згідно з Божою волею�

Сила молитви
турбота Про сиріт

«І оце та відвага, що ми маємо до Нього, – що коли 
чого просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. 
А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, 
то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього». 
(1 Івана 5:14–15)

Гарним прикладом є життя та служіння Джорджа 
Мюллера. Це був великий чоловік Божий, який умів 
довіряти Богу. Він жив і ніс служіння близько 200 років 
тому. У той час, коли повсюдно гнобили сиріт, він дбав 
про них. Він забирав їх, годував, забезпечував необхід-
ним, він був причетний до того, що майже три тисячі ді-
тей прийняли Христа через його служіння. Джордж 
ніколи не просив у людей грошей. Замість цього він 
молився за будь-яку потребу. Мюллер вів ретельну до-
кументацію, яка підтверджує те, що тільки молитвами 
він забезпечив шкільною освітою тисячі учнів, роздав 
281 196 Біблії, 1 448 662 Нових Завітів. Цей чоловік, 
у якого не було ніяких ресурсів крім молитви, забез-
печував фінансово служіння у 26 країнах. Але в будь-
який час зустрічається величезна кількість «християн», 
які нічого не знають про молитви, на які відповідає Бог.

«Усе моє життя, – говорив Мюллер, – ніщо інше, як 
лише служіння Богу. Турбота про сиріт була лише за-
собом досягнення цієї мети. Моє серце горіло і облива-
лося кров’ю через цих сиріт, і моїм найгарячішим ба-
жанням було дати їм дах і стіл, але не це було головною 
спонукальною причиною. Я хотів їх виховати хорошими 
людьми, але і це не все. Моє серце прагнуло їх спасін-
ня. Але і це не було моєю головною метою. Моєю метою 
було ПРОСЛАВИТИ БОГА. Увесь світ і Церква 
Божа повинні побачити, що і в наші дні Бог чує молит-
ви, і що Бог такий же у Своїй силі і любові, яким Він 
був завжди, щоб це наочно довести всім, я пожертвував 
усе своє життя».

Чи є у вас приклад того, коли ви отримали відповідь 
на вашу молитву? У більшості людей небагато таких ви-
падків у житті. Їхні молитви просто формальні, їм бра-
кує віри, про яку говориться в Слові Божому. Усі відпо-

віді про те, як йому вдавалося отримувати відповіді на 
молитви є в словах самого Джорджа Мюллера. Коли він 
звертався до служителів і співробітників місії в день 
свого 90-річчя, він сказав про себе: «Я навернувся в ли-
стопаді 1825, але моє серце повністю покаялося лише 
через 4 роки, у липні 1829. Любов до грошей відійшла, 
прихильність до місця відійшла, прагнення кар’єри ві-
дійшла, любов до втіх цього світу відійшла. Бог, і тільки 
один Бог став моєю часткою, у Ньому я знайшов усе, що 
мені було потрібно. Я нічого більше не хотів. І по благо-
даті Божій все це залишилося і зробило мене щасливою 
людиною, надзвичайно щасливою людиною, і допомага-
ло мені піклуватися лише про те, що Боже».

Він любив Господа, шукав та славив свого Христа, 
і те, що він відкривав сиротинцi, не було випадкові-
стю. Він не говорив: «Що мені робити з моїм життям? – 
Знаю! Я відкриватиму притулки для сиріт!» Ні, він шу-
кав Самого Господа, і те, що Джордж робив надалі, було 
відповіддю на пізнання волі Божої щодо його життя.

1 Івана 5:14–15 говорить: «І оце та відвага, що ми ма-
ємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, 
то Він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас, 
чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, 
чого просимо від Нього». Джордж був точно в цен-
трі Божої волі щодо його життя. Коли він молився за 
своїх сиріт він знав, що турбота про них – це заклик 
Бога. Те бажання, що є у вас, можливо бути місіонером, 
роздавати Біблії, розповідати людям про Христа, втіша-
ти тих, хто в потребі, залишати гарний слід у житті ін-
ших – точно може бути Божою волею щодо вашого жит-
тя. Все це було в житті Джорджа. Так він відкрив один 
сирітський притулок, потім ще один, і ще… Він сам мо-
лився про потреби кожної дитини, кожного притулку. 
Люди часто не знають про що молитися, але найчастіше 
потреба очевидна. Чого потребують сироти? Їм потрібна 
їжа, їм потрібно вчитися, їм потрібен одяг тощо. Дуже 
часто бувало так, поки Джордж ще перебував у молитві, 
буквально в ту ж мить лунав стук у двері, і приходила 
відповідь на його прохання.

У Книзі Ісаї 61:10 пророк вигукує: «Я радісно буду втішатися Господом». Радіти – тут слово з івриту, яке Джек 
Хейфорд співвідносить з поняттям «кружляти з радісним виразом на обличчі, або як кінь безтурботно виграє на 
луці». Тут йдеться про пряме протиставлення смутку. Це «всеохоплююча радість, яку не зупинити». Джордж 
Мюллер знайшов її, відмовившись від усього поверхневого і довірившись Богу. Він став «щасливою людиною – 
надзвичайно щасливою людиною». Він знайшов волю Божу і радість у Ньому! Його секрет – серце, повністю 
віддане Христу, відсутність роздратування від того, чого він не мав, абсолютне захоплення від того, що він зміг 
відкрити в Бозі покликання свого життя. І будьте впевнені: якщо він зміг зробити це, то зможете і ви!
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як розпочати служіння 
дітям-сиротам у Церкві
сироти у світі

Виконавчий директор ЮНІСЕФ заявив, що сьогод-
ні ми зіткнулися з найбільшою за всі часи кризою си-
рітства, а відповідь світу на цю кризу зовсім неадеква-
тна. У світі зараз нараховується понад 150 мільйонів 
дітей-сиріт, більшість з яких мешкають у Африці та 
Азії.

Однак ця проблема не настільки далека від нас, адже 
96 000 дітей-сиріт мешкають в Україні. Діти-сироти жи-
вуть у цьому світі без родини і без надії. Якщо пого-
ворити з дітьми, що виховуються у дитячих будинках, 
можна побачити, що дуже часто вони розповідають про 
те, як їм не вистачає родини, і як вони хочуть її мати. 
У них немає підтримки батька, немає любові матері, 
і немає кому супроводжувати їх у їхніх досягненнях 
і поразках. Цим дітям потрібно відчуття стабільної, без-
печної, люблячої родини, і для таких дітей те, щоб їх 
забрали у родину люди, які керуються «духом усинов-
лення» – найголовніша потреба.

серЦе бога до сиріт
«Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем 

оця: зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках 
їхніх, себе берегти чистим від світу» (Якова 1:27).

Більшість християн, які ходять до церкви, вже багато 
разів чули проповіді про те, як треба берегти себе чи-
стим від світу, і про те, як отримати очищення у Христі. 
Однак, порівняно із цим, набагато рідше ми чуємо про-
повіді про необхідність піклування про сиріт. При цьо-
му важливість того, що слід піклуватися про сиріт, вдо-
виць та приходьків згадується у Святому Письмі більш 
ніж 60 разів. Ці люди, напевне, дуже дорогі для Бога, 
якщо Він так часто згадує про них.

У книзі Йова ми бачимо, що для Бога Йов був непо-
рочним та побожним чоловіком лише через те, що він 
запрошував додому сиріт: «Таж від днів молодечих моїх 
виростав він у мене, як в батька…» (Йова 31:18). Йов не 
лише дарував цим сиротам подарунки, або робив по-
жертви на свята. Він приводив їх до себе додому, і був 
їм замість батька.

Реальність полягає в тому, що ми самі не дуже відріз-
няємося від українських дітей-сиріт, які живуть у нашій 
країні. Так, можливо, нас виховали батьки, які любили 
та піклувалися про нас. Але у духовному світі ми були 
сиротами доти, доки Бог не усиновив нас через Свого 
Сина, Ісуса Христа. І завдяки Його надзвичайній лю-
бові ми отримали можливість стати синами та дочками 
Живого Бога: «Так як вибрав у Ньому Він нас перше за-
ложення світу, щоб були перед Ним ми святі й непороч-
ні, у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити 
для Себе Ісусом Христом, за вподобанням волі Своєї» 
(Послання до ефесян 1:4–5).
більшість із нас досі ще не усвідомили заклик бога 
піклуватися про сиріт. живучи в країні з такою ве-
личезною кількістю сиріт, ми пам’ятаємо про їх іс-

нування, але ніколи ще серйозно не замислювалися 
про нашу роль у їхньому житті. але тепер, коли ви 
знаєте, як бог ставиться до цих дітей, ви не можете 
більше ігнорувати ту відповідальність, яка дається 
нам із цим знанням.

Послухайте, Що кажуть саМі діти
Бог закликає нас відвідувати сиріт з певної причини. 

Коли ми бачимо їх на власні очі, вони стають для нас ре-
альними, і ми більше дізнаємося про те, хто вони. Най-
кращий спосіб змусити серце почути цих дітей – відві-
дати їх. Коли ми їх побачимо, познайомимося з кожним, 
як із особистістю, ми переконаємося, що є безліч мож-
ливостей піклуватися про них.

Кожен з нас має унікальний талант, який можна вико-
ристати для того, щоб піклуватися про дітей-сиріт. Роб-
лячи оцінку власних талантів, майте на увазі, що ми від-
різняємося одне від одного, і цей факт є важливим для 
того, щоб вирішити, яку роль ми відіграватимемо в уси-
новленні або піклуванні про сиріт. Роль кожного може 
бути різною, але надзвичайно важливою: «Якою частиною 
тіла ти є?»: «Бо тіло не є один член, а багато. Коли ска-
же нога, що я не від тіла, бо я не рука, – то хіба через це 
не від тіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я 
не око, – то хіба через це не від тіла воно? Коли б оком 
було ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то 
де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі, кожного 
з них, як хотів. Якби всі одним членом були, – то де тіло 
було б?» (Перше послання до коринтян 12:14–19).
усиновлення – це не питання про те, чи можете ви 
мати власних дітей.

Коли виникає питання про усиновлення, багато хто 
думає, що це варіант для родин, які не можуть мати 
власних дітей. Сумно, але таке переконання не врахо-
вує найголовнішого – ставлення до цього Бога. Заклик 
до того, щоб піклуватись про сиріт стосується кожного, 
хто хоче прославляти і служити Богові так, як Він від 
нас чекає і вимагає.

заПлануйте служіння в Церкві
Як ми бачили, діти-сироти дуже дорогі для Бога, 

і тому вони мають бути дорогими і для всього Тіла 
Христового. А, як відомо, усі члени Тіла Христового 
становлять Церкву. Тому було б розумно, якби родини 
мали змогу звернутися до Церкви по інформацію про 
усиновлення та служіння дітям-сиротам. Християни по 
всій Україні мають змогу здійснити визначний вплив 
на сиріт, приймаючи їх у власні родини, і таким чином 
подаючи приклад усій нації, демонструючи людям, що 
ми живемо так, як нас закликає жити Христос. Пробле-
му існування в нашій країні більш ніж 100,000 сиріт не 
може вирішити окрема група людей, одна християнсь-
ка громада або одна деномінація. Відповідь на цю про-
блему полягає у тому, щоб величезна кількість вірую-
чих із різних куточків країни вирішила протистояти 
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проблемі сирітства, рятуючи окремі життя. Це – над-
звичайне бачення, яке може прийняти будь-яка помісна 
громада. Отже, час діяти!

Сьогодні уряд України розпочинає програму під-
тримки національного усиновлення. Це унікальна мож-
ливість для членів Тіла Христового продемонструвати 
свою відповідальність щодо цих дітей, і стати лідерами 
у вирішенні кризи сирітства.

із чого Почати?
Зберіть інформацію. Важливо, щоб людина, яка має 

бажання розпочати служіння, була добре проінформова-
ною стосовно основних принципів захисту прав дітей-си-
ріт у своїй державі. Перегляньте закони. Дізнайтесь, 
які служіння вже існують у вашому регіоні. Проаналізуй-
те, яка частина роботи потребує розвитку. Не обов’язково 
ставати експертом з усиновлення перед тим, як розпоча-
ти справу. Однак майте на увазі, що Ви будете тією лю-
диною, до якої звертатимуться по інформацію. Почніть 
зі збору необхідних матеріалів. Якомога більше дізнай-
теся про процес усиновлення і служіння сиротам у сво-
їй області та в Україні. Більшість інформації Ви можете 
отримати в Альянсі «Україна без сиріт». Решту фактів 
необхідно буде дослідити на регіональному рівні.

• Зберіть команду відповідальних людей� не намагайтеся 
зробити все самі – зберіться разом з особами або родина-
ми із вашої Церкви або місцевості, які зацікавлені питання-
ми допомоги сиротам та усиновлення�

• Зберіться разом, почніть з молитви, спілкування та дослі-
дження ситуації�

• Розпочніть регулярні зустрічі, на яких ви зможете отримати 
спільне бачення та розуміння служіння сиротам та усинов-
лення для вашої Церкви�

• Попросіть когось із вашої команди налагодити зв’язки 
із дитячим будинком, що знаходиться неподалік від вашої 
Церкви�

• Поговоріть із директором дитячого будинку про потреби 
дітей та про те, яким чином Церква може допомагати цим 
дітям�

• довідайтеся, чи можливо, щоб діти з найближчого до вас 
дитячого закладу для дітей-сиріт відвідували вашу Церкву�

• Поміркуйте про створення програми наставництва, у якій 
зможуть брати участь члени вашої Церкви, які займати-
муться зі старшими дітьми, подаючи їм правильний при-
клад дорослого життя�

• Спробуйте підняти рівень свідомості у своїй Церкві� якщо 
ви досі цього не зробили, обов’язково поговоріть із лідер-
ським складом вашої громади� Перед тим, як офіційно пре-

зентувати будь-яке нове служіння, важливо з повагою та 
з молитвою спитати поради лідерів Церкви з питань під-
звітності, росту служіння та доступу до членів громади� як 
тільки лідери Церкви познайомилися з вашим баченням, 
настав час виступити перед громадою і підняти рівень їх-
нього усвідомлення цієї проблеми� якщо у вашій громаді є 
групи з вивчення Біблії, можливо, варто підготувати духов-
ну та інформативну презентацію про сиріт та усиновлення 
й провести її у цих групах�

розробіть систеМу ПідтриМки
Щойно у громаді з’являться родини, які вирішать 

усиновити дитину, ви маєте стати для них системою 
підтримки, до якої вони зможуть звернутися по допомо-
гу. Продумайте, як громада може згуртуватися навколо 
цих родин та надати їм фізичну та емоційну допомогу:

• готувати їжу;

• допомагати піклуватися про дітей;

• купувати памперси або дитячі іграшки;

• зустрічатися з родиною для спільної молитви, підтримува-
ти їх у тому, що вони роблять;

• створити групу молитви (вивчення Біблії) для родин усино-
вителів, підтримувати їх у радощах і труднощах�

взаєМодійте з іншиМи
Дізнайтесь, які із сусідніх Церков мають спільне 

з вами бачення та серце. Не змагайтеся між собою. 
Станьте партнерами, які стимулюють одне одного у до-
брій справі.
а тепер прийшов час розпочати! Пам’ятайте, що си-
роти мають особливе місце у серці бога, і коли ми 
будемо вшановувати його через своє служіння, він 
буде працювати серед нас.

Будь ласка повідомте Альянс «Україна без сиріт» про 
розвиток свого служіння, щоб ми мали загальну карти-
ну відносно того, де робота із сиротами в нашій краї-
ні вже відбувається. Також повідомте нам, якщо ви по-
требуєте яких-небудь додаткових ресурсів. Ми будемо 
дуже раді нашій співпраці з вами і очікуємо того дня, 
коли разом побачимо Україну країною, де кожна дитина 
має родину і захисника.

альянс «україна без сиріт»
www.ukrainabezsyrit.org
a/c 185, Kиїв 03055
тел.: 063 946 40 38
E-mail: bezsyrit@gmail.com
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Матеріал для домашніх груп
ПринЦиПи служіння дітяМ–сиротаМ

Цей матеріал допоможе Вам глибше вникнути в таке 
явище як сирітство. Можете використовувати його для 
самостійного вивчення або зберіть малу групу, щоб ра-
зом дослідити питання та ідеї наведені нижче.

розділ 1. сироти
• як Ви думаєте, чому Бога так турбує те, що відбувається 

з мандрівником, вдовою і сиротою?

• Хто сьогодні ці люди?

• які конкретні дії Ви можете зробити, щоб благословити ді-
тей-сиріт?

• Чи легше служити таким же, як ми самі, або тим, хто відріз-
няється від нас? Чому Ви так думаєте?

• яким чином Бог може принести благословення у Ваше 
життя, якщо Ви допомагаєте тим, хто в потребі?

• Спрямовуюче питання: як Ви можете ще більше брати 
участь у житті сиріт вашої громади і всього світу?

1� Справедливість – це те питання, яке Бог знову і знову 
піднімає в Біблії� Мартін Лютер Кінг Молодший зрозу-
мів абсолютну необхідність того, аби Божий народ бо-
ровся за справедливість� Він навіть віддав своє життя 
за неї� Сидячи в тюремній камері в Бірмінгемі, Алабама, 
в 1963 році він написав: «несправедливість, де б вона не 
була, – загроза справедливості, де б то не було� Ми схо-
плені в неминучу сіть обопільності, вбрані єдиним по-
кривалом долі� Що б не впливало на одного прямо, буде 
відображатися на всіх побічно»� ніхто з нас не може 
дозволити несправедливості наблизитися, і сподіває-
мося, що вона пройде повз нас� Ми всі в цьому єдині�
дослідіть Біблію, зробіть вивчення за словом, або те-
матичне дослідження за словами справедливість і не-
справедливість� Використовуйте у вивченні Симфонію� 
Згодом поміркуйте над тим, які відкриття Ви зробили 
і проведіть час у молитві, просячи Бога допомогти Вам 
дізнатися, як стати чемпіоном в «справедливості»�

2� Рік Воррен, пастор Церкви Седлбек в Каліфорнії вірить 
у те, що вся справа християнства зводиться до «ран 
життя», допомагати беззахисним, які втратили надію 
і відчувають біль� «якщо ми цього не робимо, – говорить 
він, – я сумніваюся в нашому християнстві»�
Прямо зараз складіть список «ран життя» у Вашому рід-
ному місті або області� Потім напишіть, що Ви збирає-
теся робити з цим� Складіть план і дотримуйтесь його�

3� якщо Ви знаєте історію сирітства, запишіть її� Можли-
во, Ви батько-одинак� Можливо, Ваші батьки не брали 
жодної емоційної участі у Вашому житті� Краща дорога 
до зцілення – це розповісти свою історію і шукати ро-
зуміння�

4� Проведіть час із кимось із Ваших знайомих, хто відчув 
на собі сирітство, або якусь трагедію� Попросіть їх поді-
литися історією� Запитайте у них, як би їм хотілося, щоб 
хтось тоді допоміг їм� Потім помоліться і прикличте бла-
гословення в їхні життя� Згідно з Писанням, вдячність – 
це ключ до співчутливого серця� наше серце стає чер-

ствим, коли ми виявляємо невдячність, і це відбивається 
на інших сферах нашого життя� Приділіть кілька хвилин 
і розкажіть Богу, за що конкретно Ви Йому вдячні�

5� Використовуйте ці питання для особистих роздумів, або 
для обговорення в малій групі:

• на сьогоднішній день кого з сиріт Ви знаєте?

• як Ви берете участь у житті сиріт?

• Чи відчуваєте Ви благословення Бога на таку участь в їх 
житті?

• на що це було схоже?

• як Ви можете допомогти принести справедливість сиро-
там?

• як Ви можете запропонувати поділитися однією із двох Ва-
ших одежин (Лука 3:11), щоб допомогти нужденним?

розділ 2. як виглядає бог?
• Спрямовуюче питання: якщо Ісус ототожнює себе з «же-

браками», як Ви можете Його знайти?

1� Одного разу мати Тереза сказала: «Умираючі, хворі, ро-
зумово неповноцінні, небажані, нелюбимі – у них Ісус, 
якого ми не бачимо� Поряд із жебраками у мене є мож-
ливість бути з Ісусом 24 години на день� У кожній жер-
тві СнІду є Ісус� Ісус у кожному… інфіковані ВІЛ – це діти 
Бога, створені на щось більше»�
Ваша перша реакція на цю цитату? як вона впливає на 
Вас, на Ваше бачення тих, хто страждає? яку дію вико-
нує ця цитата у Вашому серці?

2� напишіть про подію у Вашому житті, коли Ви бачили 
Бога� Можливо, Ви жертвували своїми фінансами, щоб 
комусь допомогти? Чи були в місіонерській поїздці, яка 
змінила Ваше життя? Опишіть в деталях, що сталося�

3� Після того як Ви закінчите описувати Вашу «зустріч 
із Богом», напишіть про те, що Ви відчували коли це все 
відбувалося, як Ви відчували себе після того� Задумай-
теся, наскільки сильно ця подія змінила Ваше життя?

4� Подумайте, як саме Ви можете послужити «одному 
з найменших цих» (Мт. 25:40, 45). не думайте тільки 
про те, щоб подати вбогому, або про допомогу в міс-
цевому притулку для бездомних� Це добре, якщо Ви це 
робите, тільки не зупиняйтеся на цьому� А якщо почати 
служіння батькам-одинакам у вашій Церкві? А якщо Ви 
допоможете організувати сім'ї у вашій Церкві для спів-
праці із соціальними службами, які займаються тим, що 
підшукують прийомні сім'ї для дітей-сиріт? Подумайте 
про те, щоб зібрати команду у вашій Церкві, щоб послу-
жити сиротам в інших країнах� Усе можливо з Богом! як 
тільки у Вас з'явилося бачення того, що Ви можете зро-
бити, аби щось змінити, запишіть його� нехай цей запис 
буде якнайбільш зрозумілим і лаконічним� А тепер про-
думайте стратегію, щоб зробити це бачення реальністю� 
як Ви це зробите? якого пастора залучите допомогти 
Вам? які сім'ї потрібні в цій команді? яку Ви надрукуєте 
брошуру? Кого Ви залучите? не хвилюйтесь, якщо у Вас 
немає всіх відповідей� Зробіть крок віри, і Бог прийде, 
щоб принести зміни!
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розділ 3. благословення 
усиновлення
• Спрямовуюче питання: як впливає на Ваше розуміння уси-

новлення факт, записаний у Писанні, що Бог нас усиновив?

1� Поспілкуйтеся з кимось, хто усиновив дитину� Поста-
райтеся дізнатися якомога більше про процес усинов-
лення і про реальні труднощі при вихованні усиновленої 
дитини� Потім проведіть час у молитві із цією людиною 
(або з усією його родиною), дякуючи Богові за все, що 
Він зробив, і просячи благословень і мудрості в при-
йдешні роки�

2� Використовуйте ці питання для особистих роздумів, або 
для дискусії в малій групі:

3� як Ви думаєте, чому Бог обрав шлях усиновлення для 
того, щоб взяти нас у Своє Царство? як Ви почуваєтеся, 
знаючи, що Ви усиновлені Богом? Це те, що Ви сприйма-
єте, чи це для Вас неприйнятна концепція? Поясніть: що 
означає вислів, що усиновлення – це «Євангелія, види-
ма для ока»? Опишіть докладно Вашу відповідь� якщо 
у Вас немає покликання усиновити дитину, як Ви може-
те по-іншому брати участь у процесі усиновлення, або 
як Ви можете допомагати іншим людям, у яких є бажан-
ня усиновити?

розділ 4: насіння надії
• Спрямовуюче питання: на нас впливає «насіння», яке по-

сіяли в нас інші люди� як ми можемо бути сіячами в жит-
ті інших, особливо в житті сиріт?

1� Посадити насіння, навіть найменше, – це сильний спосіб 
змінити світ� які історії Ви можете згадати про людей, 
які справили величезний вплив на суспільство? Перелі-
чіть цих людей і коротко опишіть їх історії� Подумайте, 
як можна краще дізнатися про те, яке насіння вони по-
садили, і як те насіння змінило цей світ�

2� Один із найкращих способів, як ми можемо позитивно 
впливати на життя сиріт – це бути до них уважними і тим 
самим впливати на них� Складіть список знайомих Вам 
людей, яких Ви можете залучити до цієї битви за сиріт� 
я знаю сімдесятирічних удів, які надихнули цілі Церкви, 
щоб підтримувати сиротинцi; знаю підлітків, які повели 
за собою тридцятеро людей, щоб провести триденний 
міський дитячий табір; знаю дітей, які самі згуртували 
всю недільну школу, і домоглися щоб у будинку були 
квіти і показ фільму «Ісус»� Використовуйте свій вплив, 
аби щось змінити� Що особисто Ви можете зробити?

3� Використовуйте ці питання для роздумів наодинці, або 
для дискусії в малій групі:

• Хто сіяв у Вас, і це справило на Вас величезний вплив? Що 
вони говорили або робили? які подарунки вони приноси-
ли? як вони з Вами спілкувалися? яке насіння у Вас садили, 
і який плід вони приносять? яке насіння Ви посадили та на 
що воно перетворилося?

якщо у вас є ідеї, можливо, ви або ваші знайомі вже 
роблять щось, чого ми ще не пробували робити. будь 
ласка зайдіть на сторінку www.ukrainabezsyrit.org 
і розкажіть нам вашу історію про те, яке насіння ви 
посадили, та у що вони перетворилися.

розділ 5. старий ворог, страх
• Спрямовуюче питання: як можна подолати бар'єр страху 

у Вашому житті, і робити те, до чого Бог закликає Вас?

1� Ключ до подолання страху – дія та постійне залучення� 
Пам'ятайте, що навіть Ісус не відповідав на всяку потре-
бу, яка траплялась на Його шляху� Він слухав голос Сво-
го Отця, і Він діяв відповідно тому, що Він чув� Запитайте 
Отця, до чого Він закликає Вас у цій області служіння� 
Зупиніться і відкрийте своє серце� Що Вам каже Господь 
щодо Вашої відповідальності на цій ниві� Питання не 
в тому, чи варто нам займатися служінням на ниві сиріт, 
а в тому, яким служінням нам потрібно тут зайнятися�

2� Складіть список тих, хто зможе підтримати Вас у праг-
неннях� Хто приходить Вам на думку? Хто буде Вашою 
опорою? Хто любитиме Вас і в складні часи і в радісні?

3� Запросіть цих людей до себе додому, або призначте 
зустріч у кафе, щоб поділитися своїм баченням� Пока-
жіть їм Ваше серце і Ваше прагнення� Потім запитайте 
чи приєднаються вони і чи підтримають Вас своїм впли-
вом, молитвами, часом або чим-небудь, щоб Ви змогли 
почати те, до чого Вас закликає Бог�

4� Будьте чесні самі із собою, пам'ятаючи про ті сфери Ва-
шого життя, які можуть перешкодити здійсненню Ва-
ших цілей� які у Вас є страхи і побоювання? які пере-
шкоди можуть виникнути на Вашому шляху? які Вам 
потрібні якості, щоб бути успішним у цьому заході? За-
раз проведіть деякий час у молитві щодо кожної із цих 
сфер Вашого життя, і віддайте їх Богу� Попросіть Його 
про допомогу, щоб подолати ці страхи� Зруйнуйте їх 
силу в Ім'я Ісуса і Його владою� як тільки Ви виставили 
ці страхи назовні, вони вже не владні над Вами� Стра-
хи люблять ховатися в темряві� Вони терпіти не можуть 
світла!

5� Чим Ви можете пожертвувати прямо зараз, щоб подо-
лати страх, як жертва Богові, про що написано в Рим. 
12. Прочитайте цей розділ, зверніть увагу на вірші 1 і 2. 
Можливо, відмовитися від їжі на якийсь час і постувати? 
Можливо, зробити грошове пожертвування (дар в орга-
нізацію, яка допомагає нужденним)? Можливо, погово-
ріть з вашим пастором про можливість почати служіння, 
навіть, якщо відчуваєте, що це не у Ваших силах? Від-
дайте жертву Богу і зробіть це зараз!

розділ 6. всі Ми були 
духовниМи сиротаМи
• Спрямовуюче питання: яка зміна з’являється у Вашому 

підході до служіння, коли Ви думаєте про той факт, що 
всі ми свого часу були духовними сиротами?

1� Генрі нувен написав книгу, яка називається «Поране-
ний цілитель»� У цій книзі він роздумує про те, що всі ми 
поранені людьми і обставинами� Ключ до зцілення – це 
зцілювати життя інших нашими ранами� Придивіться до 
ран минулого, викладаючи їх на папері, або обговорю-
ючи їх з люблячими Вас людьми� І йдіть вперед, складіть 
план того, як Ви можете зцілятися самі і допомагати зці-
лятися іншим людям за допомогою своїх ран�

2� Багато хто з нас проводить більшу частину свого часу 
в приземлених реаліях� Щось із цього нам дійсно необ-
хідно, а щось є просто перешкодою� Складіть список 
того, що, можливо, краде час у Вашому житті� Скільки 
годин на тиждень Ви проводите за цими заняттями? 
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А зараз складіть план, як перевести ті змарновані годи-
ни в якісний час, який зарахується у вічності�

3� Одне з першочергових завдань у нашому християн-
ському житті – це відсортувати голоси цього світу, 
які нашіптують нам у вуха� Ці голоси намагаються роз-
повісти нам, хто ми є насправді, що нам треба робити, 
чого боятися� Викрийте ці брехливі голоси� Помоліть-
ся про те, щоб позбавити їх влади над Вашим життям� 
Що говорить про Вас голос Вашого справжнього Отця? 
Слухайте Божий голос і записуйте те, що Він говорить 
Вам про Ваше майбутнє, про Ваші дари і про Ваше по-
кликання� Виділіть час для роздумів над тим, що Ви чує-
те від Бога через Писання� Ви виявите, що такий досвід 
розвиває навички� Зробіть таку практику частиною Ва-
шого молитовного часу�

4� Поміркуйте, якою буде Ваша спадщина в Царстві Бога� 
Мт. 25 говорить, що всі ми будемо поставлені на небе-
сах, щоб отримати нагороду� «я голодував був – і ви на-
годували мене, прагнув – і ви напоїли мене…» Хто буде 
там з тих, хто скаже Вам спасибі за те, що Ви нагодували 
його, одягли і напоїли� Подумайте над серйозністю цієї 
істини і обговоріть, як можна зробити служіння бідним 
пріоритетом�

для Подальших дій
• Спрямовуюче питання: як Ви можете здійснити принцип 

служіння сиротам в повсякденному житті?

1� 1� У Вашій родині або з друзями, прийміть рішення бути 
діючою Церквою� Ось кілька прикладів:

• Влаштуйте день народження як вечірку на честь сиріт�
Коли моєму синові виповнилося 7 років, до нього прийшли 
друзі з подарунками, які ми вирішили віддати групі сиріт� 
Ми попередньо пояснили батькам, навіщо ми це робимо 

і проінструктували їх� Усі подарунки відправили нужден-
ним дітям і подбали, щоб вони були доставлені за призна-
ченням� Це був реальний приклад того, як виявляти любов 
до сиріт�

• Замість походу на вечерю до ресторану, зробіть пожертву 
фонду, який допомагає дітям-сиротам� Ось наприклад: ми 
не замислюємося над тим, щоб витратити 15 гривень на 
смачну шоколадку або щось у цьому роді, а у багатьох аф-
риканських країнах за 15 гривень можна нагодувати 5 осіб� 
невеликі жертви з нашого боку допоможуть багато чого 
досягти�

• Зв'яжіться з місцевою організацією, що працює з сирота-
ми всередині країни, або на міжнародному рівні� Запитайте 
у них, в якому проекті Ви могли б взяти участь�

2� Едмунд Бурке, британський філософ і державний діяч, 
одного разу висловив таку ідею: «Зло у світі – це коли 
хороші люди бачать несправедливість і нічого не роб-
лять»� Хороші і люблячі люди чують плач сироти, стогін 
вдови, голод жебрака і закривають свої серця� Вони по-
водяться так, ніби нічого не відбувається і це їх не стосу-
ється� Чи мовчали Ви коли-небудь, бачачи, як перемагає 
зло? дослідіть Ваше серце� Тепер пообіцяйте собі, що 
подібного ніколи більше не станеться� Стратегія подо-
лання бездіяльності – це дія! З якими потребами Ви мо-
жете зіткнутися? Подумайте, хто у Вашій громаді зна-
ходиться в потребі, допоможіть і будьте каталізатором 
змін�

3� Бог любить і піклується про тих, хто страждає� Візьміть 
для перегляду відеоматеріали, розміщені на сайті www�
densyrot�org�ua, щоб запалитися бажанням допомогти 
людям, яких Бог носить у своєму серці� Подивіться, по-
тім подумайте про те, що це значить для Вас�
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Матеріал для проповіді
божий дар усиновлення

Якби у вас була можливість переглянути бібліогра-
фію до сьогоднішньої проповіді, то ви б уже помітили, 
що мова буде йти про усиновлення. Що приходить пер-
шим вам на думку, коли ви чуєте слово «усиновлення»? 
Добре, якщо перше, про що ви подумаєте – це факт 
Божого усиновлення нас. Якщо це саме так і є, тоді це 
змінить ваш погляд на турботу про сиріт, і на служіння 
усиновлення дітей у нашому житті. Чому? Давайте роз-
глянемо це питання. Прочитайте 5 текстів про усинов-
лення, які слідують нижче і помоліться.

«Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взя-
ли ви Духа синівства, що через Нього кличемо: «Авва, 
Отче!» (Рим. 8:15).

«…Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток 
Духа, і ми самі в собі зідхаємо, очікуючи синівства, від-
куплення нашого тіла» (Рим. 8:23).

«…вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і сла-
ва, і заповіти, і законодавство, і Богослужба, і обітниці» 
(Рим. 9:4).

«Так і ми, – поки дітьми були, то були поневоле-
ні стихіями світу. Як настало ж виповнення часу, Бог 
послав Свого Сина, що родився від жони, та став під 
Законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення 
ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця 
Духа Сина Свого, що викликує: «Авва, Отче!» Тому ти 
вже не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий 
через Христа» (Гал. 4:3–7).

«Призначивши наперед, щоб нас усиновити для Себе 
Ісусом Христом, за вподобанням волі Своєї» (Еф. 1:5).

1. Що таке усиновлення?
A� Багато хто думає, що усиновлення – це щось далеке� Але 

наш символ віри говорить про усиновлення� наприклад:
Вестмінстерський катехізис задається питанням: «Що 
таке усиновлення?» «Усиновлення – це прояв Божої 
благодаті, по якій ми прийняті в число синів і маємо при-
вілеї синів Божих»� як і в нашому земному усиновлен-
ні – Бог приймає у Свою сім’ю тих, хто не був Його, але 
за законом Він приймає їх як Свого Сина� Це коли нас 
приймають у нову родину і не згадують про нашу при-
належність до колишньої родини� Бог повністю змінює 
нашу природу і те, що ми отримаємо в результаті� І ми 
більше не діти гніву, а діти милості� І ми вже не у свар-
ці з Богом, ми сидимо за Його столом� нам вже не по-
трібно чіплятися за якісь матеріальні цінності і прив’я-
зуватися до речей� Бог дає нам спадщину з Ісусом на 
небесах�

B� Це вершина спокутування, щось інше, ніж виправдан-
ня� Виправдання – це юридичний термін, де суддя ого-
лошує, що ми виконали всі свої зобов’язання, і живемо 
за законом, який ґрунтується на справах інших� Суддя 
Бог оголошує нас правими перед Собою� А зараз уявіть, 
що той самий суддя йде в іншу кімнату, де підписують-
ся інші юридичні документи, і потім забирає того самого 
звинуваченого додому, щоб він був його сином� Виправ-
дання – це всього лише юридичний термін, але усинов-

лення – це сімейний термін� Це Бог дає нам повне право 
та привілей бути Його дітьми�
застосування: Коли ви розумієте Божий дар нашо-
го усиновлення (вводить нас у Свою сім’ю), змінюєть-
ся ваш погляд на земне усиновлення� якщо ми в першу 
чергу будемо думати про те, що Бог нас усиновив, тут 
ми чуємо слово «усиновлення», тоді ми зможемо здійс-
нити це на практиці� Усиновлення дітей християнськи-
ми сім’ями – це результат роздумів над Божою роботою 
усиновлення� Усиновлення нашими сім’ями сиріт – це чу-
дова ілюстрація того, як Бог вводить нас у Свою родину�

C� Біблійна ілюстрація Ізраїлю� Щоб побачити, наскільки це 
важливо Богові, ми повинні подивитися на дітей Ізраї-
лю� У списку важливих настанов, даних Ізраїлю в Рим� 
9:4, першим йде усиновлення� на що це схоже? У кни-
зі Вихід ми знаходимо дітей Ізраїлю в рабстві в Єгипті� 
Вони там перебували 400 років� Але що робить Бог? Він 
посилає Мойсея до фараона зі словами: «Відпусти мій 
народ, щоб вони поклонились Мені»� Потім Бог посилає 
кари на єгиптян і фараон відпускає їх, вони проходять 
через Червоне море� Фараон женеться за ними, і вій-
сько фараона потоплене� Пізніше в Старому Завіті про-
рок Осія зазначає це в 11:1 «…як Ізраїль був хлопцем, 
я його покохав, і з Єгипту покликав я сина Свого»� Це 
і є усиновлення� до виходу з Єгипту Ізраїль був у раб-
стві фараона і був змушений робити все, що скаже фара-
он� А тепер вони могли вільно поклонятися Богу� Більше 
їх не примушували робити цеглу без соломи�

2.  навіЩо усиновлення 
Потрібно наМ?

A� буття 5:1–2 «…Того дня, як створив Бог людину, Він її 
вчинив на подобу Божу� Чоловіком і жінкою Він їх ство-
рив, і поблагословив їх� І того дня, як були вони створе-
ні, назвав Він їхнє ймення: Людина»� Ми втратили наше 
синівство в саду� нас вигнали з дому, і тепер ми діти гні-
ву� Це впливає на все творіння, воно стогне в муках по-
логів�

B� Ми по суті своїй – діти гніву� І покарання – відчуження 
від Бога, і ми ті, кому належить приймати на себе гнів, 
покарання і лють�
Ілюстрація: Рассел Мур і усиновлення його синів� доктор 
Рассел Мур, пастор Церкви, усиновив двох дітей з іншої 
країни� Він розповідає, що коли всі папери були підпи-
сані, і він забрав їх і відвіз, в дорозі його сини згадува-
ли інтернат і плакали за тією щурячої норою, не знаючи 
життя, любові і достатку, які їх чекали� Такі наші серця 
по суті� Ми чіпляємося за щурячу нору в цьому житті� 
Ми прив’язані до «єгиптів» цього світу�

3. як Ми стаєМо усиновлениМи?
A� Це вибір Отця�

У першому столітті, за часів греків, батьки усиновлюва-
ли дітей в юності, коли діти вже довели, що вони гід-
ні носити ім’я сім’ї� У Бога все не так� Він обрав Своїх 
дітей до створення світу� Отець знає наперед� Він заз-
далегідь приймає рішення підняти нас з нашого стану 
безнадійності і помістити нас у свою родину� Це дуже 
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важливо для нього� Усиновлення більше, ніж просто 
творення� Фактично це так важливо для нього, що (Еф. 
1:4–14) Він вибирає Собі саме таку хвалу� Він настільки 
переймається цим, що Він послав Свого Сина, щоб Ісус 
був зневажений, задля того, щоб ми могли стати части-
ною Його сім’ї� Сенс спокутної місії Бога в тому, щоб 
усиновити собі людей, щоб це стало хвалою Його Славі�

B� Це – житло духа�

• дух дає нам відчуття нашого усиновлення, нашого синів-
ства� Усиновлення так важливо, що дух називається духом 
усиновлення�

• дух переконує нас в тому, що ми усиновлені� Він є при-
чиною нашого зітхання з усім Творінням (Рим. 8:22–23)� 
І саме тому, що ми зітхаємо, ми отримуємо переконан-
ня того, що ми сини� Ми зітхаємо від бажання бути звіль-
неними від цього пропащого світу� Ми зітхаємо за домом 
нашого Отця і за тим, щоб бути об’єднаними під началом 
Христа, і щоб усе було так, як і було задумано� дух усинов-
лення – це аванс майбутньої нагороди, яку нам треба отри-
мати: оновлене творіння�

C� Це – по заслузі Сина�

• Ісус був посланий згідно із законом, щоб спокутувати тих, 
хто під законом� Ісус виконав усі вимоги закону Божого, 
щоб звільнити нас від тягаря вимог закону і від покарання�

•  Євр. 2:17 – мусив бути Він у всьому подібний братам�
•  Рим. 8:29 – Бо кого Він передбачив, тих і призначив, 

щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був 
перворідним поміж багатьма братами (свідоцтво про 
народження вільної людини)�

• Ісус кликав «Авва, Отче» в саду – це «Авва, Отче» не ле-
мент дитини, яка просить печива зовсім не вчасно� Це во-
лання про порятунок� У 26 розділі Матвія Ісус говорить: 
«Отче Мій, коли можна, нехай обмине ця чаша Мене»� Від-
повідь Отця бачимо у другій половині дня� Його відповідь: 
«ні� Ти повинен випити цю чашу сповна і бути відкинутий, 
залишеним, щоб мої люди могли бути моїми синами і доч-
ками»�

• Ісус улюблений Син – у 3 розділі Луки зазначено, що при 
хрещенні дух у вигляді голуба спочиває на ньому� Чути 
голос Отця, який промовив: «Ти Син Мій Улюблений, що я 
вподобав Тебе»� Тут ми чуємо підтвердження Його синів-
ства� У 4 розділі Луки Ісуса дух веде Ісуса в пустиню, щоб 
Йому бути випробовуваним від диявола� У двох випробу-
ваннях із трьох диявол піддає сумніву синівство Ісуса, ка-
жучи: «якщо ти Син Божий…» Ісус долає сатану і перевер-
шує його, припиняючи спокуси словами Писання� Бачите, 
що тут відбувається? Там, де Адам, син Бога, не впорався 
зі спокусою, коли у нього запитували: «А чи справді сказав 
Бог?», Ісус прямо відповідає� Бог просто сказав: «Це Син 

мій улюблений», а коли синівство Ісуса піддається сатаною 
сумніву, Ісус відповідає словом Свого Отця� Там, де Адам 
втратив синівство, Ісус повертає його нам тим, що проти-
стоїть спокусі за нас�

4. і Що теПер?
A� Це впливає на нашу особисту молитву і на наш гріх�

деякі з нас все ще дивляться на Бога, як старший брат 
у 15 розділі Луки дивився на свого батька� Ми думаємо, 
що ми для нього раби, і Він нам щось винен� Через це 
ми маємо перешкоди в молитві� Або ми приходимо до 
Бога і думаємо, що ми недостатньо покаялися, або не-
достатньо очистилися, і ми підходимо боязко, або не 
приходимо до нього взагалі� Ви коли-небудь спостері-
гали, як дитина спілкується зі своїм батьком, коли про-
сить молока о 9 вечора� Ми не сприймаємо любов Отця 
небесного, як само собою зрозуміле� Тому я надихаю вас 
починати з маленьких кроків насамперед у вашому мо-
литовному житті� я не закликаю вас прокидатися о 4:30 
ранку і проводити в молитві по 4 години� Просто коли 
наближаєтеся до нього в молитві, пам’ятайте, що Бог – 
ваш Отець�

B� Брати і сестри�
Ось чому ми так непросто ставимося одне до одного 
в Церкві� Ми не просто примиряємося з людьми, які нас 
дратують� Ми любимо і служимо їм у Церкві, тому що 
ми всі брати і сестри� ніхто з нас не вище іншого� ніхто 
з нас не заслужив бути прийнятим в сім’ю� Ми прощаємо 
і зносимо, тому що ми всі з однієї сім’ї� Бог любить Своїх 
дітей, і ми також�

C� Вертикальне усиновлення надає мотивацію до горизон-
тального усиновлення�
Коли ми всиновлюємо, ми поступаємо так само, як наш 
Отець� як сказав один письменник, «усиновлення – це 
не вимушена дія внаслідок безпліддя, це велике пов-
новаження (обов’язок) вірності»� Хтось із вас серйозно 
замислюється про усиновлення, а комусь ще варто за-
мислитися� Усиновлення багато про що говорить цьому 
світові, і являє світу Євангелію в дії� Бог не закликає всіх 
християн усиновляти, але Він закликає кожну Церкву пі-
клуватися про сиріт якимось чином�

бог обирає нас у свою родину. його син заробив це 
право для нас. дух переконує наші серця в тому, що 
ми діти бога. отець дає нам все, що ми можемо по-
требувати і чого можемо тільки захотіти, і дає нам 
причину обійняти його.

давайте ПоМолиМося!
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Матеріал для недільної школи
урок для дітей Молодшого віку

теМа: «бог – батько сироті».
Місце Писання: (5 М. 24:17–22), книга Естер (вибірково)�
головна думка: Бог любить і піклується про сиріт�
Мета: донести до дітей істину про те, що Бог по-особливому 
піклується про сиріт і закликає людей турбуватися про них� 
Спонукати дітей внести свою часточку в піклування про сиріт�
біблійний вірш: «Господь сироту підтримує» (Пс.145:9).

Підготовка до уроку
• Зустріч дітей� Привітання (1–2 хв�)

Зустрічайте дітей, радісно вітаючи кожного. Скажіть 
дитині, що Ви чекали на неї, що дуже раді бачити її на 
занятті. Зверніть увагу на зовнішність кожної дитини, 
поцікавтеся в них, хто подбав про те, щоб вони були так 
одягнені, нагодовані, доглянуті, охайні. Підведіть підсу-
мок про Божу турботу і турботу батьків про них.

• Спів (3–5 хв�)
Заспівайте пісню «Бог до мене добрий», або іншу ві-

дому діткам пісню про доброту, любов чи опіку Господа. 
Нехай пісня стане вам гарним вступом до молитви по-
дяки Богові.

• Молитва (2–3 хв�)
Запитайте дітей за кого, або за що вони хотіли б по-

дякувати Господу Ісусу Христу. Станьте в коло, щоб 
кожна дитина, яка не соромиться молитися вголос, ска-
зала одне речення. Учіть дітей звертатися до Бога свої-
ми, а не завченими словами.

• Захоплення уваги (1–2 хв�)
Після молитви приведіть дітей у художній куточок. 

(Якщо ваша класна кімната не обладнана ігровими ку-
точками для дошкільнят, використовуйте подані ідеї, 
пам’ятаючи, що дошкільнятам потрібна часта зміна ді-
яльності, не тримайте їх весь урок за партами).

– Сьогодні ми вирушимо в гості до одні-
єї дівчинки. Звати її Маринка. Проживає вона 
в домі у свого родича. Дівчинка не має тата 
і мами. Її батьки померли. Вона – сирота. Сиро-
тами називають дітей, які не мають батьків. У на-
шій країні такі дітки проживають в дитячих бу-
динках. Вони не знають, що таке батьківська 
турбота і любов. Діти-сироти не слухають казо-
чок, які читає мама на ніч, не відчувають мамину 
руку, яка гладить по голівці, не відчувають, коли 
татко міцно обіймає. Але Бог по-особливому пі-
клується про дітей-сиріт. Маринка відчула Божу 
турботу на собі в тому, що вона живе в сім’ї свого 
дядька, де її люблять і піклуються про неї. Ми пі-
демо до неї в гості.

Що ми можемо взяти із собою в подарунок для 
Маринки?

Найкращий подарунок, це той, який виготов-
лений з любов’ю своїми руками.
• Творча діяльність (10 хв�) (художній куточок)

Запитайте дітей, що б вони хотіли приготувати для 
Маринки. Заздалегідь підготуйте кілька видів твор-
чості: намалювати квіточку чи якийсь фрукт, зробити 

просту аплікацію. Під час творчості наголошуйте, що 
Бог любить і піклується про сиріт, і що Бог закликає 
людей піклуватися про сиріт. По закінченню роботи пе-
рейдіть із дітьми в домашній куточок. (Підготуйте ляль-
ку-дівчинку, відтворіть ігровий момент приходу в гості. 
Познайомтеся. Нехай діти подарують їй свої подарунки. 
Запросіть Маринку послухати з ними біблійну історію).

• Біблійний урок� (7–10 хв�, книжковий куточок)�
Зупиніться біля столика, на якому розгорнута дитяча 

Біблія чи розкладені малюнки, які ілюструють історію 
про царицю Естер.

– Ви бачите цю прекрасну царицю? Її звати 
Естер. Як могло так статися, що проста дівчина 
з чужого народу стала дружиною царя великої 
держави?

Про життя цієї жінки ми читаємо в Біблії. Бі-
блія – це правдива книга, яку називають Словом 
Божим. Все, що в ній написане є правда, яку слід 
знати кожному. Із цієї книги ми дізнаємося про те, 
як Бог любить людей, як піклується про них, як 
захищає від біди.

Життя цієї молодої жінки було нелегким. Коли 
вона була ще малою дівчинкою в неї померли бать-
ки. Дівчинка стала сиротою, без тата та мами. Та 
вона не залишилася сама. Бог любив і піклувався 
про сироту Естер. Її взяв жити до себе родич, зва-
ли його Мордехай. Він виховував Естер як свою 
дочку. Дівчинка росла слухняною Мордехаєві. 
Коли цар тієї країни вирішив одружитися і виби-
рав собі царицю, з усіх дівчат, яких привели до 
нього, найбільше йому сподобалася Естер. Про це 
попіклувався сам Бог. Естер стала царицею, щоб 
урятувати від біди свій народ, який жив у тій кра-
їні.

Бог любить і піклується про сиріт, тому Він 
хоче, щоб люди піклувалися про сиріт і бідних 
людей. Бог дав ізраїльському народу важливий 
наказ.

Покажіть дітям малюнки поля зі снопами, оливковий 
сад, виноградник.

– Бог сказав: «Коли будеш жати жниво своє на 
своїм полі, (імітуйте рухи женця, нехай діти пов-
торюють за вами) і забудеш на полі снопа, не вер-
нешся взяти його, він буде приходькові, сироті та 
вдові, щоб поблагословив тебе Господь, Бог твій, 
у всьому, що ти робиш своїми руками. Колоски 
з зерном, які випадали з-під рук женців, не мож-
на було піднімати, їх можуть визбирати сироти 
та бідні люди. Коли будеш оббивати оливку свою 
(відтворіть рух, наче оббиваєте плоди з дерева), не 
будеш збивати всі до одної, залишай на дереві тро-
хи плодів: їх зірвуть бідні люди. Коли будеш зби-
рати виноград свого виноградника («зривайте» 
з дітьми разом грона і складайте в уявний кошик), 
не будеш збирати за собою те що залишилося не-
зірваним. Залишені плоди винограду належать 
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бідним та сиротам. І будеш пам’ятати, – каже Го-
сподь, – що був час, коли ти був бідним рабом 
в єгипетськім краї, тому я наказую тобі робити цю 
річ». Господь дав такі накази, щоб бідні мали їжу.

У наш час люди не жнуть руками дозрілу пше-
ницю, ми не садимо оливкові сади та великі вино-
градники. Але в нашій країні є сироти і інші бід-
ні люди, які потребують турботи та любові.

Що ми можемо зробити для них? Кого провіда-
ти? Який гостинець чи подарунок принести?

Бог по-особливому піклується про сиріт і за-
кликає людей турбуватися про них. (Спонукайте ді-
тей внести свою часточку в піклування про сиріт. Мож-
ливо, це будуть подаруночки, іграшки на Різдво чи інше 
свято, які б діти могли самі приготувати).

• Вивчення біблійного вірша (5–7 хв�)
«Господь сироту підтримує» (Пс.145:9).

Пропонуємо вам вивчити біблійний вірш з дітками за 
допомогою рухів.

«Господь» – підніміть руку над головою, вказуючи 
вгору.

«Сироту» – покажіть один палець.
«Підтримує» – обхопіть себе руками, наче хочете об-

няти.

запитайте дітей, як вони розуміють кожне слово вір-
ша. Поясніть, що означає «підтримує». розкажіть 
вірш самі, покажіть рухи. вивчайте цей вірш поки 
дітки не запам’ятають. але робіть це цікавим спосо-
бом. запропонуйте повторити цей вірш тих, кого, на-
приклад, зранку розбудив хтось з батьків, хто при-
їхав у недільну школу на машині, хто має сестричку 
чи братика, хто любить морозиво і т. п.

урок для дітей старшого віку

теМа: «бог – батько сироті. 
бог турбується Про сиріт»
головна думка: Бог по-особливому піклується про сиріт�
Цілі уроку: Показати особливу Божу турботу про сиріт� По-
казати, що щедрість і турбота про інших зворушує серце Бога� 
Закликати проявляти Божу любов і турбуватись про сиріт� 
Спонукати дітей вносити свою частку в піклування про сиріт�
біблійний текст: Івана 6:1–14, Марка 6:34–44.
золотий вірш: «Сиротам батько й вдовицям суддя, – то Бог 
у святому мешканні Своїм!» (Псалом 67:6).

хід заняття
Спів та молитва на сьогодні нехай будуть направлен-

ні за змістом на подяку Богові за Його опіку, турботу, 
за батьків, учителів, інших людей, які дбають про них. 
Видозмінюйте з підлітками види молитов (для прикла-
ду: молитва в колі, кожен говорить по одному реченню 
і лише в кінці хтось один скаже «амінь»).

• Привітання� Зачіпка/Криголам
Вихованцям зав’язують очі і дають у руки кілька мо-

нет різної вартості, але у всіх повинна бути однакова 
сума. Влаштуйте обмін грошима. Нехай діти виміняють 
свої монети на аналогічні у друзів. Номінали монет ви-
значають на дотик. У кінці гри всі пробують наосліп по-
рахувати у кого яка сума. Хто відгадає або той, хто буде 
найближчий до правильної відповіді, виграє.

Ми зараз дізнаємось про те, як один (можливо наш 
одноліток) наосліп віддав те, що у нього було.

заПитання до обговорення
• для чого кожному з нас Бог дав батьків? (турбота, вони 

турбуються про нас)�

• як батьки проявляють свою турботу? (одяг, їжа, тепло, лю-
бов, відносини, виховання)�

• Чи просимо ми їх про це, чи вони самі проявляють турботу?
Давайте разом прочитаємо один текст з Біблії. Івана 

6:1–14.

• Що особливого на вашу думку зробив цей хлопчик?

• які кроки він зробив і чи довго думав над цим? (побачив 
потребу, побачив у собі відповідь на цю потребу, прийняв 
рішення задовольнити потребу)�

• Коли ми щось даємо чи допомагаємо, то чи повинні чогось 
чекати натомість? якщо так, то чого? (коли ми робимо щось 
добре, то не обов’язково будемо мати подяку за це� Але 
наша добра справа дуже приємна Богові)�

• який урок для нас у вчинку цього хлопчика (кожен з нас 
повинен бути уважним до потреб інших і поспішити прийти 
на допомогу, навіть, коли можливості обмежені)�

• якщо про нас турбуються батьки і рідні, то хто турбується 
про сиріт, в яких з різних причин часто немає поруч ні бать-
ків, ні родини? (Бог покладає це на нас� Якова 1:27)

• як Бог вчить турбуватись про сиріт? (Повторення Закону 
10:17–19)

Практичне закріплення: давайте разом подумаємо, як ми 
можемо допомагати сиротам в їхньому житті? (це можна писа-
ти на великому аркуші паперу, тоді учням це буде легше сфор-
мулювати і запам’ятати)�

• дружба, спілкування, можна познайомитись з прийомними 
сім’ями, які прийняли сиріт, і подружитись із ними�

• Можна молитись за дитину з інтернату, разом цікавитись 
про її життя, вітати з днем народження�

• Можна приготувати подарунки своїми руками і подарувати 
дітям-сиротам, відвідавши інтернат�

розбір біблійного вірша для 
заПаМ’ятовування

«Сиротам батько й вдовицям суддя, – то Бог у свято-
му мешканні Своїм!» (Пс. 67:6).

Напишіть цей вірш на великому листку, без посилан-
ня, пропускаючи букви через одну, залишайте для них 
прочерки. Дайте завдання на швидкість спробувати під-
літкам вставити пропущенні букви, записавши цей вірш 
у себе в зошит.

запитайте учнів, як вони розуміють зміст цього вір-
ша. в якому значенні вони розуміють слово «суддя». 
Підведіть підсумок, закріплюючи їх знання про біб-
лійну істину цього уроку та її застосування.

Молитва
Помоліться за дітей-сиріт.
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Особисте наставництво 
для дітей-сиріт
найкращим способом допомоги дітям-сиротам, ви-
хованцям інтернатів та дітям, що потрапили у склад-
ні життєві обставини, є особисте наставництво.

Наставник – це дбайливий дорослий друг, який стає 
для дитини чи підлітка значимою людиною, що хоче 
і може присвячувати дитині свій час, знання та сили. 
Ставши наставником, Ви побачите позитивний вплив 
на життя дитини та дізнаєтеся багато нового про себе, 
оскільки наставництво – це процес взаємного навчання 
та зростання.

Наставником може стати людина, старша вісімнадця-
ти років, яка має бажання допомагати іншим, є відкри-
тою, щирою, володіє терпінням і бажанням слухати, має 
досвід у різних сферах людської діяльності, уміє плану-
вати час і ставити життєві цілі, навчається та здатна на-
вчити іншого, а, головне, любить дітей. Наставник по-
винен уміти уважно та активно слухати дитину, з якою 
спілкується. У багатьох випадках Ви можете залиши-
тись єдиною людиною, якій дитина буде довіряти свої 
переживання та проблеми. Цим дітям потрібні люди, 
котрі скажуть, що надія є завжди, допоможуть їм розви-
нути інтерес до навколишнього світу, які сприятимуть 
формуванню у дитини розуміння «доброго» і «злого», 
допоможуть їй знайти позитивні моменти в житті, ста-
нуть для неї позитивним прикладом.

існує декілька форМ наставниЦтва:
• індивідуальне наставництво, яке передбачає взаємини од-

ного дорослого з однією дитиною, з якою він повинен зу-
стрічатися як мінімум чотири години у місяць строком не 
менше року;

• наставництво у групі, яке передбачає взаємодію як одного 
дорослого з групою дітей, так і декількох дорослих, працю-
ючих із невеликою групою дітей� наставник виконує функ-
ції лідера і бере на себе обов’язок регулярно зустрічатися 
зі своєю групою на більш тривалий період часу;

• наставництво за допомогою електронної пошти, яке об’єд-
нує одного дорослого та одну дитину, які спілкуються за 
допомогою мережі інтернет як мінімум раз на тиждень про-
тягом півроку і довше�

Ставши наставником, Ви можете допомагати дітям 
навчатись у школі, виконувати домашні завдання та 
вдосконалювати знання; організовувати та проводити 
різноманітні гуртки; формувати навички самостійного 
життя, підвищувати самооцінку своїх вихованців; на-
повнювати вільний час дитини сенсом; допомагати дітям 
розвивати їх комунікативні здібності, а також навчати 
формуванню взаємин із різними людьми. Ваше спілку-
вання з дитиною сприятиме вмінню дитини контролю-
вати свої емоції та спілкуватися з незнайомими людьми, 
а також розвивати вміння вирішувати конфлікти.

Якщо Ви приймете труднощі, а разом з ними і вина-
городи у вигляді позитивних результатів наставництва, 
то в повній мірі зможете відчути всі переваги цього про-
цесу і для дитини, і для себе. Для дитини-сироти на-
вички і знання більш досвідченої людини можуть бути 
дуже важливими при виборі успішного життєвого шля-
ху, наприклад, допомогти у закінченні школи, у пошуку 
роботи, у вирішенні проблем з наркотиками, сприятиме 
рішенню про створення сім’ї та багато іншого.

Підсумовуючи, варто зазначити, що наставником 
може бути як окрема людина для конкретної дитини, 
так і Церква для цілої групи дітей-сиріт.

Більше інформації про наставництво та професій-
ні тренінги для наставників Ви можете дізнатись на 
сайті проекту «Одна Надія».

Мго «одна надія»
вул. тропініна 8, м. київ
україна, 04107
тел.: +38 044 359–08–00
www.onehope.com.ua
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Школа «Агапе»
навчання вчителів є важливою невід’ємною части-
ною роботи місії «агапе». людина, яка бажає слу-
жити дітям-сиротам, має глибоко знати внутрішній 
світ цих дітей. адже вони більш уразливі, складно 
запам’ятовують нову інформацію, тому потребують 
особливого підходу та уваги. для того, щоб допо-
могти їм подолати всі комплекси і компенсувати не-
доліки, потрібні спеціальні знання. із цією метою 
і організована наша біблійна школа.

наше завдання

Завоювати якомога більше дітей для Ісуса. Жити за 
принципом: «Я не можу змінити весь світ, але придбати 
одну дитину для Господа – мій обов’язок».

наша стратегія
Місією «Агапе» розроблені спеціальні програми бі-

блійних уроків для дітей дитячих будинків, інтернатів 
і училищ. Це програма «Сонечко» для малюків, скла-
дається з 68 уроків, «Уроки життя» для дітей шкільно-
го віку, включає 306 уроків і «Про головне» для підліт-
ків – 68 занять. Наше стратегічне призначення полягає 
в тому, щоб поширити ідею проведення таких уроків 
в інтернатах і училищах по всій Україні. Найбільш 
ефективно ми можемо робити це, піднявши професій-
ний рівень, кваліфікацію дитячих служителів, шляхом 
навчання в школі «Агапе».

наша Мета
«Ми не робимо школу заради школи, ми робимо школу зара-
ди мети� І мета полягає в тому, щоб випускники школи мог-
ли проводити в дитячих будинках біблійні уроки� я вірю, що 
біблійна школа – не просто місце, де ти можеш отримати не-
обхідні знання, але найважливіше – це утвердитися у своєму 
покликанні служити дітям, іти і не сумніватися, що Бог буде 
допомагати тобі� Головне – щоб ти був покликаний� Тоді ти ста-
єш не просто слухачем, але виконавцем, готовим нести Божу 
любов дітям-сиротам у будь-який час і в будь-якому місці…»

Олександр Федорчук, керівник місії.

Біблійна школа місії підготувала для служіння Богу 
220 служителя, які трудяться на ниві Божій у багатьох 
областях України: Миколаївській, Херсонській, Сум-
ській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Хмельниць-
кій та Рівненській, а також у дитячих будинках Росії. 

Учителі щодня проводять біблійні уроки в 38 інтерна-
тах, охоплюючи в цілому близько 5 000 дітей-сиріт і ді-
тей, позбавлених батьківської опіки.

ПрограМа навчання школи «агаПе»
• вікова психологія і дефектологія

• педагогіка і дидактика

• стилі викладання

• історія Церкви й біблійна антропологія

• правові аспекти усиновлення

• принципи лідерства (у служінні)

• прикладна творчість і ефективність застосування 
ігор на уроках

• курс «Розбите серце»

• «Уроки самостійності для молоді»

• «7 законів учня»

• «Підліткове служіння»

• «Мистецтво спілкування» і багато іншого�

уМови навчання
• навчання складається з 5 сесій

• Термін навчання – 1 рік

• Місце навчання – Київський Біблійний інститут (КБІ)

• Перша сесія починається в другій половині червня�

як ПотраПити до числа студентів?
Запрошуються брати і сестри, які мають величез-

не бажання служити дітям-сиротам або вже трудяться 
в інтернатах від своїх Церков, і хочуть отримати додат-
кові знання. Ми з радістю готові допомогти Вам у цьо-
му. Ми сподіваємося, що це стане прекрасною підмогою 
в нашій спільній справі.

Абітурієнт повинен бути членом Церкви і працюва-
ти з дітьми в будь-якій галузі (недільна, загальноосвіт-
ня школа, школа-інтернат, дитячий будинок, санаторій).

Якщо Ви зацікавилися біблійною школою місії «Ага-
пе» і хочете стати її учасником, звертайтеся в офіс місії 
за більш детальною інформацією.

Чекаємо на Вас у нашій біблійній школі!
73039, м. херсон, 
вул. 49-ї гв. дивізії, 35 а, а/с 206
тел.: +380 66  224 68 33; 
+380 552 44 38 53
E-mail: agapeukr@mail.ru
www.agapeua.com
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Уроки самостійності для молоді
якщо ви зацікавлені у допомозі дітям-сиротам та ді-
тям, позбавленим батьківського піклування, які до-
сягли підліткового віку, ми рекомендуємо вам відві-
дати курси «уроки самостійності для молоді».

Курси викладаються на основі християнського світо-
гляду та цінностей. Вони забезпечують підлітків прак-
тичними знаннями, інструментами та навичками, 
які необхідні для успішної інтеграції у суспільство після 
виходу з інтернатного закладу. Програма курсу «Уроки 
самостійності для молоді» складається з трьох частин, 
поділених на десять тем.

Розповсюдження програми відбувається за допомо-
гою тренінгів, які мають на меті допомогти майбутнім 
викладачам та наставникам зрозуміти основні мето-
дичні принципи курсу та оснастити їх для більш ефек-
тивної роботи із цільовою групою. Для програми були 
розроблені окремі посібники для вчителя та студента. 
Посібник для студента дає можливість кожному підліт-
ку усвідомити свою значущість у цьому світі і вчить са-
мостійно робити правильний вибір у житті.

у Першій частині курсу 
розглядається три теМи:
• Особистість (хто я, яка моя цінність і як мені розвивати 

кожну зі сторін моєї особистості);

• навички спілкування (як спілкуватися з оточуючими мене 
людьми, як вирішувати конфлікти, як знаходити і зберігати 
друзів, правила доброго тону);

• Здоров’я і гігієна (як правильно харчуватися, як доглядати 
за своїм тілом і вирішувати виникаючі проблеми; шкідли-
ві звички)�

у другій частині буде розглянуто 
настуПні теМи:
• Любов і секс (роль поваги у взаєминах, відносини хло-

пець-дівчина, Боже призначення сексуальних відносин 
і наслідки їх неправильного будування);

• дар шлюбу (що враховувати перед тим, як погодитися 
вступити в шлюб, як виражати свою любов і як вирішувати 
конфлікти у шлюбі);

• Виховання дітей (потреби дітей, позитивне виховання ді-
тей, вплив способу життя батьків на здоров’я їх майбутніх 
дітей)�

третя частина Присвячена такиМ 
теМаМ:
• домоведення (купівля і приготування їжі, прибирання вдо-

ма, догляд за одягом і взуттям, основи гостинності);

• як розпоряджатися грошима і часом (скільки коштує жит-
тя, як складати бюджет, як планувати свій час);

• Трудові навички (як вибрати професію, як знайти роботу 
і зберегти її, як не потрапити в мережі работоргівлі);

• Закон і право (всесвітні права людини, права дітей-сиріт, 
призначення закону і наслідки його порушення)�

якщо ви маєте бажання отримати інформацію за 
програмою курсу «уроки самостійності для молоді», 
звертайтеся за контактним номером (044) 529-34 74, 
або пишіть на електронну пошту adoptua@ukr.net. 
більше інформації на сайті www.adoptua.com.

Програма реалізовується асоціацією милосердя 
«еммануїл».

Контакти організацій-учасників Альянсу в областях України
Область

Назва ОргаНізації, 
церкви

телефОН, факс адреса E-mail сайт діяльНість

Вінницька обл�
Структурний підрозділ ди-
тячої установи «Світанок»

(097) 293-6433
(067) 282-9737 

м� Вінниця, пров� Піонерський, 
15, 21012

inna�gudyma@mail�ru, 
sergiybogachuk@rambler�ru

Робота з підлітками та молоддю групи ризику: притулок, адаптація до самостійного життя, 
духовна реабілітація

Вінницька обл� МБФ «Світло Миру» (04350) 32-115
Томашпільський р-н�, смт� Вап-
нярка, вул� дзержинського, 36, 
24240

vapnyarka@yahoo�com Відкриття дитячих центрів та будинків сімейного типу

Волинська обл�
БФ «Майбутнє дітям Ук-
раїни»

(098) 057-6385
м� Камінь Каширський, вул� Ко-
вельська, 23, 44500

vitali�sus@gmail�com www�mdukraine�com допомога сиротам, заохочення християн до праці із сиротами, допомога при утворенні дБСТ

дніпропетровська обл� ГО «жіночий світ» (098) 211-4267
м� Кривий Ріг, вул� Глезоса, 14, 
50007

lena�blinova�1968@mail�ru
Робота в соціальному гуртожитку та з випускниками дитячих будинків� Проведення діяльності жіночого 
клубу «Свято сім’ї»� Школа підготовки «дошлюбні стосунки», «У шлюбі назавжди»

дніпропетровська обл�
‘Захист прав суспільства 
проти бесчинства та амо-
ральності Кривого Рогу»

(098) 217-7560 
(056) 401-1831 

м� Кривий Ріг, вул� Тарасової, 46, 
50007

Проведення профілактичних заходів в учбових закладах щодо негативних явищ серед молоді� Центри 
реабілітації для алко- і наркозалежних

дніпропетровська обл�
Центр соціальної опіки 
дитини «дитячий Сілоам» 
при МВФ «Отчий дім»

(066) 667-4460 
(099) 771-1847 

м� жовті води, вул� Будьонного, 
34, кв� 76, 52209

valentina_hor@ukr�net

духовна, душевна, матеріальна і соціальна допомога дітям, які стали жертвою байдужості і злочинності 
батьків і отримали важкий життєвий досвід, а також дітям і сім’ям, які потрапили у важкі життєві ситуації�
Виховання дітей на засадах християнської етики і моралі� допомога у розвитку індивідуальних здібностей, 
в інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку дітей� Організація оздоровлення та відпочинку дітей

дніпропетровська обл�

Громадська організація 
«Рідний дім нікопольщи-
ни» дніпропетровської 
області

(096) 313-0172 
(093) 577-2897 

нікопольський р-н�, с� Шолохово, 
вул� Ворошилова, 31, 53254

markov@rdim�in�ua  www�rdim�in�ua
надання допомоги членам організації в прийнятті і реалізації рішень, направлених на піклування про 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та створення умов для їхнього довготривалого 
успішного розвитку

дніпропетровська обл�
Благодійна організація 
«Здорова нація»

(098) 217-7560, 
(095) 690-9866 

м� Марганець, вул� Чкалова, 76, 
34000

z�naciya@meta�ua допомога батькам у створенні прийомної родини/дБСТ та супровід і підтримка у вихованні дітей-сиріт
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Подаруй журнал дитині!
видавництво «смирна» вже протягом восьми років 
видає журнал «живе джерельце», метою якого є 
формування дитячого світогляду, що ґрунтується на 
християнських цінностях.
журнал має 32 сторінки, з яких 16 – повнокольорові, 
а інші 16 – однокольорові. журнал виходить росій-
ською та українською мовами 6 разів на рік.

Видавництво «Смирна» вже протягом семи років 
надсилає до кожного інтернату та дитячого будинку по 
одному примірнику. Але цього дуже мало. Завдяки до-
помозі багатьох християн у минулі роки нам вдалося 
помітно зрушити цю проблему з місця. Наша спільна 
праця зробила неймовірне, оскільки вже протягом п’яти 
років один журнал припадає у середньому на 50 дітей.

Це чудо зробив Бог через ваші відкриті серця до 
жертовного служіння. Але й цього не вистачає. Ми мо-
лимось Господеві, щоб кожна дитина могла отримувати 
журнал.

Перерахувавши всього 66 гривень, 
ви зМожете:
• подарувати одній дитині передплату на рік (а це шість чу-

дових журналів);

• щоразу при отриманні журналу дарувати радість дітям;

• разом із нами змінювати світогляд дітей та закладати в їхні 
уражені гріхом та життєвими негараздами серденька зер-
нята доброти, милосердя й вічності;

• через журнал познайомити дітей із найкращим другом – 
Ісусом, який ніколи їх не зрадить та може змінити їхнє жит-
тя, дати справжню надію та щасливе майбутнє;

• розширити межі Царства Божого в дитячих серцях�

Прислухайтесь до голосу божого 
та зробіть так, як він Підказує 
ваМ. нехай госПодь рясно 
Поблагословить вас, ваші родини 
та ваше служіння.

кошти на передплату журналу ви можете перераху-
вати поштовим або елетронним переказом на адре-
су: туз Микола Михайлович, а/с 2155, м. черка-
си, 18020, україна.
тел.: (0472) 73 87 52; 43 01 15; (050) 464 73 55
E-mail: books@smirna.org
www.smirna.org

ПередПлатні індекси у каталозі 
Періодичних видань «укрПошти»
• журналів «живе джерельце» – 89755

• «живой родничок» – 98536

якщо ви візьмете участь у нашому спільному слу-
жінні дітям, ми обов’язково вишлемо вам детальний 
звіт про отримання та використання коштів.

Контакти організацій-учасників Альянсу в областях України
Область

Назва ОргаНізації, 
церкви

телефОН, факс адреса E-mail сайт діяльНість

Вінницька обл�
Структурний підрозділ ди-
тячої установи «Світанок»

(097) 293-6433
(067) 282-9737 

м� Вінниця, пров� Піонерський, 
15, 21012

inna�gudyma@mail�ru, 
sergiybogachuk@rambler�ru

Робота з підлітками та молоддю групи ризику: притулок, адаптація до самостійного життя, 
духовна реабілітація

Вінницька обл� МБФ «Світло Миру» (04350) 32-115
Томашпільський р-н�, смт� Вап-
нярка, вул� дзержинського, 36, 
24240

vapnyarka@yahoo�com Відкриття дитячих центрів та будинків сімейного типу

Волинська обл�
БФ «Майбутнє дітям Ук-
раїни»

(098) 057-6385
м� Камінь Каширський, вул� Ко-
вельська, 23, 44500

vitali�sus@gmail�com www�mdukraine�com допомога сиротам, заохочення християн до праці із сиротами, допомога при утворенні дБСТ

дніпропетровська обл� ГО «жіночий світ» (098) 211-4267
м� Кривий Ріг, вул� Глезоса, 14, 
50007

lena�blinova�1968@mail�ru
Робота в соціальному гуртожитку та з випускниками дитячих будинків� Проведення діяльності жіночого 
клубу «Свято сім’ї»� Школа підготовки «дошлюбні стосунки», «У шлюбі назавжди»

дніпропетровська обл�
‘Захист прав суспільства 
проти бесчинства та амо-
ральності Кривого Рогу»

(098) 217-7560 
(056) 401-1831 

м� Кривий Ріг, вул� Тарасової, 46, 
50007

Проведення профілактичних заходів в учбових закладах щодо негативних явищ серед молоді� Центри 
реабілітації для алко- і наркозалежних

дніпропетровська обл�
Центр соціальної опіки 
дитини «дитячий Сілоам» 
при МВФ «Отчий дім»

(066) 667-4460 
(099) 771-1847 

м� жовті води, вул� Будьонного, 
34, кв� 76, 52209

valentina_hor@ukr�net

духовна, душевна, матеріальна і соціальна допомога дітям, які стали жертвою байдужості і злочинності 
батьків і отримали важкий життєвий досвід, а також дітям і сім’ям, які потрапили у важкі життєві ситуації�
Виховання дітей на засадах християнської етики і моралі� допомога у розвитку індивідуальних здібностей, 
в інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку дітей� Організація оздоровлення та відпочинку дітей

дніпропетровська обл�

Громадська організація 
«Рідний дім нікопольщи-
ни» дніпропетровської 
області

(096) 313-0172 
(093) 577-2897 

нікопольський р-н�, с� Шолохово, 
вул� Ворошилова, 31, 53254

markov@rdim�in�ua  www�rdim�in�ua
надання допомоги членам організації в прийнятті і реалізації рішень, направлених на піклування про 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та створення умов для їхнього довготривалого 
успішного розвитку

дніпропетровська обл�
Благодійна організація 
«Здорова нація»

(098) 217-7560, 
(095) 690-9866 

м� Марганець, вул� Чкалова, 76, 
34000

z�naciya@meta�ua допомога батькам у створенні прийомної родини/дБСТ та супровід і підтримка у вихованні дітей-сиріт
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Область
Назва ОргаНізації, 
церкви

телефОН, факс адреса E-mail сайт діяльНість

донецька обл�
Маріупольський БФ «Пі-
лігрим»

(0629) 56-60 94 
(067) 625-79 30

м� Маріуполь, пров�Трамвайний, 
10-а, 87548

fund�pilgrim@gmail�com
boravlov@gmail�com

www�republicpiligrim�org

найбільший реабілітаційний проект на території України для дорослих та підлітків, які мають наркотичну 
залежність� Благодійна діяльність фонду стосується людей, які перебувають у в’язницях і туберкульозних 
лікарнях� Ведеться активна робота з дітьми-інвалідами, а також з глухонімими людьми� При фонді діє адап-
таційний центр, що допомагає людям, які пройшли реабілітацію або повернулися з місць позбавлення волі, 
увійти в життя, відновити документи, працевлаштуватися і отримати тимчасове житло

донецька обл�
БО «Маріупольська Асоці-
ація Милосердя»

(097) 270-3087 
м� Маріуполь, вул� Зелінського, 
110, кв�4, 87548

tokmanenko_g@mail�ru
Робота направлена на подолання соціального сирітства та забезпечення кожній дитині нашої країни ї ї базо-
вого права – права на життя і виховання в сім’ї, шляхом профілактичної соціальної роботи із сім’єю та допо-
моги дітям, що вже знаходяться у закладах

донецька обл�
Благодійна організація 
«Центр соціальної опіки 
дитини «Оновлення»

(0629) 22-30 55
(067) 102-84 62 

 м� Маріуполь, вул� Трудова, 21, 
87522

renewal_08@mail�ru
nadezdakonovalenko@gmail�com,

дитячий Центр соціальної опіки дитини «Оновлення» є недержавною благодійною організацією� Заснова-
ний для допомоги дітям вулиці та дітям групи ризику, щоб дати їм новий будинок і відновити фізичне, інте-
лектуальне і духовне здоров’я� Основне завдання Центру, щоб кожна дитина індивідуально досягла повно-
цінного, незалежного і наповненого радістю життя

донецька обл� БФ «Спасіння»
(095) 572-2768
(06264) 5-53 47

м� Краматорськ, вул� дворцова, 
54, 84331

mercy2@list�ru

надання допомоги малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення� діяльність фонду 
здійснюється за такими напрямками: допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклу-
вання; допомога сім’ям, які взяли дітей; допомога дітям-інвалідам (онкохворим); просвітницька і капелан-
ська діяльність з молоддю в навчальних закладах міста; робота з батьками

донецька обл�
Проект національного уси-
новлення «Ти будеш знай-
дений»

(095) 257-05 48 
(067) 771-58 29 

м� Слав’янськ, вул� Одеська, 30, 
84122

adaption@ukr�net www�adaption�tv
‘Ти будеш знайдений» – це проект національного усиновлення� Ми допомагаємо сім’ям у питаннях збору 
документів, пошуку дитини, супровід прийомних сімей та усиновителів, проведення тренінгів та семінарів 
для прийомних батьків та бажаючих взяти дитину в сім’ю

донецька обл�
донецький регіональний 
БФ «Возлюби»

(063) 494-1722
(063) 338-189 

м� донецьк, вул� Петровського, 
113-Б, кв�9, 83117

uamission2006@yahoo�com www�uamission�at�ua
Робота з дітьми-сиротами і дітьми групи ризику� Служіння для християнської молоді� «добрий дім» – центр 
для випускників шкіл-інтернатів� Молодіжні клуби� «Синергія» – спільнота педагогів-християн

донецька обл� БО «нЕСТОР»
(099) 419-75 64
(067) 772-34 06 

м� дружківка, вул� Енгельса, 114, 
84200

nestor�vse@gmail�com
galina-18@rambler�ru

www�f-nestor�org
надання гуманітарної допомоги, проведення соціальних програм для дітей з кризових та малозабезпече-
них сімей, підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

донецька обл�
Слов’янський Благодійний 
Фонд соціальної опіки ди-
тини «Вітрила надії»

(06262) 7-47 14
(095) 384-17 16 

м� Слов’янськ, вул� Серафимови-
ча, 62а

a_samoilenko@hotmail�com
natusenka007@mail�ru

www�parusa-nadezhdy�com

Ми працюємо з дітьми від 3 до 18 років з проблемних, кризових і зруйнованих родин (малозабезпечені, ба-
гатодітні, неповні сім’ї; сім’ї з алко- та наркозалежними батьками; сім’ї, де замість батьків вихованням дітей 
займаються родичі)� Будучи реабілітаційним центром для дітей, ми, у свою чергу, підтримуємо батьків у 
важкий життєвий момент, відновлюючи біологічне начало сім’ї

житомирська обл�
Благодійна організація 
«Відкрите серце»

(067) 410-3305 
Бердичівський р-н�, с� Озадівка, 
вул� Будівельників, 2, 13360

openheart65@mail�ru www�zhitomir�ufcu�com�ua
Поліпшення матеріального становища та сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, 
інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні 
або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів

Закарпатська обл�
Міжрайонна громадська 
організація «неємія»

(0312) 64-44 28
(050) 675-14 90 

м� Ужгород, вул� Верховинська 
36, 88017

nehemiah@mail�uzhgorod�ua

Організація відпочинку, семінарів та тренінгів для подружніх пар, прийомних сімей, опікунів, соціальних 
працівників; організація та проведення дитячих, молодіжних та сімейних таборів відпочинку; організація 
шкіл та програм з дошкільної та позашкільної освіти; проведення семінарів з християнської духовної тема-
тики; надання благодійної допомоги та соціальних послуг

Закарпатська обл�
Благодійний фонд «новий 
початок»

(03131) 3-76 21
(050) 210-91 96 

м� Мукачево, вул� Великогірна, 
24/в, 89600

new�beginning�ukraine@gmail�com
www�nbukraine� 
wordpress�com

Робота з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування в інтернатах, пост-інтернатна 
соціалізація та адаптація випускників інтернатів, робота з пропаганди та підтримки сімейних форм вихо-
вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав, основна форма роботи з соціальними сиротами 
(з дітьми в неблагополучних сім’ях) – гейткіпінгу (превентивна практика на рівні міської громади вилучення 
дитини з біологічної сім’ї – робота з сім’єю (допомога сім’ї по виходу з кризової ситуації)

Закарпатська обл�
Громадська організація 
«Асоціація «Закарпаття 
без сиріт»»

(050) 675-14 90 
(095) 004-37 55 

м� Ужгород, вул� Верховинська, 
36, 88017

olena�zheleznyak@yandex�ru
zk�bezsyrit@gmail�com

Сприяння неурядовим, державним та іншим організаціям у допомозі дітям та сім’ям, у захисті їх законних 
соціальних, економічних, культурних, духовних та інших спільних інтересів� Асоціація сприяє організаційно-
му, матеріальному, технічному забезпеченню, фінансовій підтримці, захисту прав та законних інтересів: ді-
тей, що знаходяться в кризових ситуаціях; прийомних сімей; дитячих будинків сімейного типу; багатодітних 
сімей; сімей, що перебувають в кризових умовах; сімей, що усиновили, взяли під опіку/піклування дитину

Закарпатська обл�
дитяча громадська орга-
нізація «Закарпатський 
промінчик»

(066) 209-2787
Перечинський р-н�, с� новосели-
ця, 81, 89211

kulak�helga@gmail�com
Робота організації направлена на підвищення рівня духовного, соціального та культурного розвитку дити-
ни, формування правильних духовних та моральних цінностей у дітей

Закарпатська обл�
ВМБФ «доркас Ейд Інтер-
нешнл»

(0312) 67-19 74
Ужгородський р-н�, с� Сюрте, 
вул� Церковна, 5, 89432

office@transcarpathia�dorcas�org www�dorcas�net

Християнська організація, створена для допомоги бідним і пригнобленим, незалежно від їх раси, релігії, 
статі чи політичних переконань� доркас Ейд Інтернешнл працює в усьому світі, надаючи соціальне забез-
печення, розвиток і гуманітарну допомогу через для більш ніж 100 проектів у більш ніж 20 країнах Східної 
Європи, колишнього Радянського Союзу, Близького Сходу, Східної та Південної Африки�Здійснює свою ді-
яльність у партнерстві з місцевими Церквами і християнськими організаціями, надихаючи їх і даючи їм мож-
ливість поділитися любов’ю до Христа через практичні справи

Закарпатська обл�
Благодійний фонд «Оби-
тель надії»

(050) 609-48 38 
(066) 750-49 53 

Закарпатська обл�, м� Ужгород, 
пров� Криничний, 12, 88000

obitel�nadii@gmail�com
надання необхідної допомоги дорослим та дітям з вадами фізичного та розумового розвитку (інтернати та 
люди, що проживають вдома), відвідування одиноких та людей похилого віку, яким важко себе забезпечу-
вати, допомога онко-хворим людям, які не отримують допомоги

Закарпатська обл�

Обласний центр соціаль-
но-психологічної реабі-
літації дітей та молоді з 
функціональними обме-
женнями

(0313) 14-99 12
м� Мукачево, вул� духновича, 87, 
89600

ocsprdmfo@gmail�com допомога дітям та молоді з функціональними обмеженнями

Закарпатська обл�
Благодійний фонд «Проєк-
та ТАЧ»

(0312) 61-44 56 
(050) 695-75 88

м� Ужгород, пр� Свободи, 2/51, 
88018

bathorifam@gmail�com

Основною метою діяльності фонда є мобілізація широкої громадськості для надання матеріальної, фінансо-
вої, соціальної допомоги та благодійна діяльність для дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківської опіки, 
дітей з обмеженими можливостями, ромських дітей в інтересах суспільства; сприяння та об’єднання зусиль 
окремих громадян, трудових колективів, державних структур і громадських організацій у наданні допомоги

Закарпатська обл�
Благодійний фонд «Об-
нова»

(050) 993-56 91 
м� Ужгород, вул� Висока, 25, 
88000

zk�bezsyrit@gmail�com Соціальна програма для дітей із сімей, що знаходяться в кризових умовах

Запоріжжя
Благодійна організація 
«Храм»

(061) 270-4460; 
(066) 470-0335

м� Запоріжжя, вул� О� Матросова, 
8а, оф�101, 69057

hram�zp@gmail�com
manuylo@rambler�ru

www�hramzp�com
Сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей, допомога вже існуючим сім’ям та дитячим будинкам сі-
мейного типу� Профілактичні лекції у навчальних закладах, підготовка випускників інтернатів до самостій-
ного життя
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Робота направлена на подолання соціального сирітства та забезпечення кожній дитині нашої країни ї ї базо-
вого права – права на життя і виховання в сім’ї, шляхом профілактичної соціальної роботи із сім’єю та допо-
моги дітям, що вже знаходяться у закладах

донецька обл�
Благодійна організація 
«Центр соціальної опіки 
дитини «Оновлення»

(0629) 22-30 55
(067) 102-84 62 

 м� Маріуполь, вул� Трудова, 21, 
87522

renewal_08@mail�ru
nadezdakonovalenko@gmail�com,

дитячий Центр соціальної опіки дитини «Оновлення» є недержавною благодійною організацією� Заснова-
ний для допомоги дітям вулиці та дітям групи ризику, щоб дати їм новий будинок і відновити фізичне, інте-
лектуальне і духовне здоров’я� Основне завдання Центру, щоб кожна дитина індивідуально досягла повно-
цінного, незалежного і наповненого радістю життя

донецька обл� БФ «Спасіння»
(095) 572-2768
(06264) 5-53 47

м� Краматорськ, вул� дворцова, 
54, 84331

mercy2@list�ru

надання допомоги малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення� діяльність фонду 
здійснюється за такими напрямками: допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклу-
вання; допомога сім’ям, які взяли дітей; допомога дітям-інвалідам (онкохворим); просвітницька і капелан-
ська діяльність з молоддю в навчальних закладах міста; робота з батьками

донецька обл�
Проект національного уси-
новлення «Ти будеш знай-
дений»

(095) 257-05 48 
(067) 771-58 29 

м� Слав’янськ, вул� Одеська, 30, 
84122

adaption@ukr�net www�adaption�tv
‘Ти будеш знайдений» – це проект національного усиновлення� Ми допомагаємо сім’ям у питаннях збору 
документів, пошуку дитини, супровід прийомних сімей та усиновителів, проведення тренінгів та семінарів 
для прийомних батьків та бажаючих взяти дитину в сім’ю

донецька обл�
донецький регіональний 
БФ «Возлюби»

(063) 494-1722
(063) 338-189 

м� донецьк, вул� Петровського, 
113-Б, кв�9, 83117

uamission2006@yahoo�com www�uamission�at�ua
Робота з дітьми-сиротами і дітьми групи ризику� Служіння для християнської молоді� «добрий дім» – центр 
для випускників шкіл-інтернатів� Молодіжні клуби� «Синергія» – спільнота педагогів-християн

донецька обл� БО «нЕСТОР»
(099) 419-75 64
(067) 772-34 06 

м� дружківка, вул� Енгельса, 114, 
84200

nestor�vse@gmail�com
galina-18@rambler�ru

www�f-nestor�org
надання гуманітарної допомоги, проведення соціальних програм для дітей з кризових та малозабезпече-
них сімей, підтримка прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

донецька обл�
Слов’янський Благодійний 
Фонд соціальної опіки ди-
тини «Вітрила надії»

(06262) 7-47 14
(095) 384-17 16 

м� Слов’янськ, вул� Серафимови-
ча, 62а

a_samoilenko@hotmail�com
natusenka007@mail�ru

www�parusa-nadezhdy�com

Ми працюємо з дітьми від 3 до 18 років з проблемних, кризових і зруйнованих родин (малозабезпечені, ба-
гатодітні, неповні сім’ї; сім’ї з алко- та наркозалежними батьками; сім’ї, де замість батьків вихованням дітей 
займаються родичі)� Будучи реабілітаційним центром для дітей, ми, у свою чергу, підтримуємо батьків у 
важкий життєвий момент, відновлюючи біологічне начало сім’ї

житомирська обл�
Благодійна організація 
«Відкрите серце»

(067) 410-3305 
Бердичівський р-н�, с� Озадівка, 
вул� Будівельників, 2, 13360

openheart65@mail�ru www�zhitomir�ufcu�com�ua
Поліпшення матеріального становища та сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, 
інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги особам, які через свої фізичні 
або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів

Закарпатська обл�
Міжрайонна громадська 
організація «неємія»

(0312) 64-44 28
(050) 675-14 90 

м� Ужгород, вул� Верховинська 
36, 88017

nehemiah@mail�uzhgorod�ua

Організація відпочинку, семінарів та тренінгів для подружніх пар, прийомних сімей, опікунів, соціальних 
працівників; організація та проведення дитячих, молодіжних та сімейних таборів відпочинку; організація 
шкіл та програм з дошкільної та позашкільної освіти; проведення семінарів з християнської духовної тема-
тики; надання благодійної допомоги та соціальних послуг

Закарпатська обл�
Благодійний фонд «новий 
початок»

(03131) 3-76 21
(050) 210-91 96 

м� Мукачево, вул� Великогірна, 
24/в, 89600

new�beginning�ukraine@gmail�com
www�nbukraine� 
wordpress�com

Робота з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування в інтернатах, пост-інтернатна 
соціалізація та адаптація випускників інтернатів, робота з пропаганди та підтримки сімейних форм вихо-
вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківських прав, основна форма роботи з соціальними сиротами 
(з дітьми в неблагополучних сім’ях) – гейткіпінгу (превентивна практика на рівні міської громади вилучення 
дитини з біологічної сім’ї – робота з сім’єю (допомога сім’ї по виходу з кризової ситуації)

Закарпатська обл�
Громадська організація 
«Асоціація «Закарпаття 
без сиріт»»

(050) 675-14 90 
(095) 004-37 55 

м� Ужгород, вул� Верховинська, 
36, 88017

olena�zheleznyak@yandex�ru
zk�bezsyrit@gmail�com

Сприяння неурядовим, державним та іншим організаціям у допомозі дітям та сім’ям, у захисті їх законних 
соціальних, економічних, культурних, духовних та інших спільних інтересів� Асоціація сприяє організаційно-
му, матеріальному, технічному забезпеченню, фінансовій підтримці, захисту прав та законних інтересів: ді-
тей, що знаходяться в кризових ситуаціях; прийомних сімей; дитячих будинків сімейного типу; багатодітних 
сімей; сімей, що перебувають в кризових умовах; сімей, що усиновили, взяли під опіку/піклування дитину

Закарпатська обл�
дитяча громадська орга-
нізація «Закарпатський 
промінчик»

(066) 209-2787
Перечинський р-н�, с� новосели-
ця, 81, 89211

kulak�helga@gmail�com
Робота організації направлена на підвищення рівня духовного, соціального та культурного розвитку дити-
ни, формування правильних духовних та моральних цінностей у дітей

Закарпатська обл�
ВМБФ «доркас Ейд Інтер-
нешнл»

(0312) 67-19 74
Ужгородський р-н�, с� Сюрте, 
вул� Церковна, 5, 89432

office@transcarpathia�dorcas�org www�dorcas�net

Християнська організація, створена для допомоги бідним і пригнобленим, незалежно від їх раси, релігії, 
статі чи політичних переконань� доркас Ейд Інтернешнл працює в усьому світі, надаючи соціальне забез-
печення, розвиток і гуманітарну допомогу через для більш ніж 100 проектів у більш ніж 20 країнах Східної 
Європи, колишнього Радянського Союзу, Близького Сходу, Східної та Південної Африки�Здійснює свою ді-
яльність у партнерстві з місцевими Церквами і християнськими організаціями, надихаючи їх і даючи їм мож-
ливість поділитися любов’ю до Христа через практичні справи

Закарпатська обл�
Благодійний фонд «Оби-
тель надії»

(050) 609-48 38 
(066) 750-49 53 

Закарпатська обл�, м� Ужгород, 
пров� Криничний, 12, 88000

obitel�nadii@gmail�com
надання необхідної допомоги дорослим та дітям з вадами фізичного та розумового розвитку (інтернати та 
люди, що проживають вдома), відвідування одиноких та людей похилого віку, яким важко себе забезпечу-
вати, допомога онко-хворим людям, які не отримують допомоги

Закарпатська обл�

Обласний центр соціаль-
но-психологічної реабі-
літації дітей та молоді з 
функціональними обме-
женнями

(0313) 14-99 12
м� Мукачево, вул� духновича, 87, 
89600

ocsprdmfo@gmail�com допомога дітям та молоді з функціональними обмеженнями

Закарпатська обл�
Благодійний фонд «Проєк-
та ТАЧ»

(0312) 61-44 56 
(050) 695-75 88

м� Ужгород, пр� Свободи, 2/51, 
88018

bathorifam@gmail�com

Основною метою діяльності фонда є мобілізація широкої громадськості для надання матеріальної, фінансо-
вої, соціальної допомоги та благодійна діяльність для дітей-сиріт, дітей, які позбавлені батьківської опіки, 
дітей з обмеженими можливостями, ромських дітей в інтересах суспільства; сприяння та об’єднання зусиль 
окремих громадян, трудових колективів, державних структур і громадських організацій у наданні допомоги

Закарпатська обл�
Благодійний фонд «Об-
нова»

(050) 993-56 91 
м� Ужгород, вул� Висока, 25, 
88000

zk�bezsyrit@gmail�com Соціальна програма для дітей із сімей, що знаходяться в кризових умовах

Запоріжжя
Благодійна організація 
«Храм»

(061) 270-4460; 
(066) 470-0335

м� Запоріжжя, вул� О� Матросова, 
8а, оф�101, 69057

hram�zp@gmail�com
manuylo@rambler�ru

www�hramzp�com
Сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей, допомога вже існуючим сім’ям та дитячим будинкам сі-
мейного типу� Профілактичні лекції у навчальних закладах, підготовка випускників інтернатів до самостій-
ного життя
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Область
Назва ОргаНізації, 
церкви

телефОН, факс адреса E-mail сайт діяльНість

Запорізька обл� БО «жива мрія» (067) 700-60 05
м� Мелітополь, пр� Б� Хмельниць-
кого, 61/16, 72309

mobila_2005@mail�ru
Робота з дітьми міського інтернату (240 осіб); секції по спорту, танцям, флорболу, у планах – гурток «Оч�умелые 
ручки» і клуб для «леді»� Мета проектів – допомогти дітям зрозуміти, що вони талановиті, вродливі, люблені���

Київ Асоціація милосердя «Ем-
мануїл»

(044) 529-34 74
м� Київ, вул� Велика Васильків-
ська, 131-а, 03150

giftofadoption@cbn-cis�org
adoptua@ukr�net

www�adoptua�com
www�emmanuil�tv

Виробництво християнської теле-, відеопродукції; телефонна лінія довіри; медичний центр; позашкільний 
учбовий центр для підлітків груп ризику; підготовка наставників для роботи з випускниками шкіл-інтерна-
тів; розповсюдження ідеї усиновлення

Київ
МГО «Одна надія», со-
ціальний проект «Одна 
надія»

(044) 359-08 00 м� Київ, вул� Тропініна, 8, 04108
info@onehope�com�ua
onehopekiev@gmail�com

www�onehope�com�ua
Пошук, навчання та супровід наставників для дітей-сиріт� Мета Проекту – підготовка до самостійного жит-
тя дітей-сиріт, які знаходяться в інтернатах та дитячих будинках, через наставництво

Київ
ФОП доломан О�О� 
Фітнес-клуб для жінок 
FitCurves

(067) 612-51 33 м� Київ, вул�Боженка, 86-Л, 03150
dity_zhinky_simya@mail�ru
vmeste-meridian@mail�ru

www�fitcurves�com�ua
надання фізично-оздоровчих послуг, пропаганда здорового способу життя, створення клубів жінок; дитя-
чий будинок «Колиска дитячої надії»

Київ МБФ «У колі друзів»
(044) 360-07 24
(096) 801-11 15

м� Київ, вул� Кіквідзе, 13, кв� 36, 
01103

office@cofriends�org�ua
stsysuk@gmail�com

www�cofriends�org�ua

Розробка і здійснення програм підтримки і допомоги дітям-сиротам і тим, хто потребує соціальної допомоги� 
Організація відпочинку й реабілітації для дітей-сиріт, підлітків та молоді� Організація і проведення лекцій, 
виступів, тренінгів, семінарів і конференцій по роботі з дітьми та молоддю групи ризику� Організація і про-
ведення християнських таборів� допомога в організації дитячих будинків сімейного типу (дБСТ)� Консульта-
тивна допомога (психологічна та юридична) і супровід випускників інтернатів і прийомних батьків� Сприяння 
в підвищенні рівня освіти дітям-сиротам і випускникам інтернатів� Розробка та друк методичних матеріалів

Київ
Центр соціальної реабілі-
тації «Ковчег» ВГБФ «Бать-
ківська турбота»

(044) 431-83 76
(050) 383-25 23

м� Київ, вул� Гамарника, 40, 04075
kovchegdeti@gmail�com
LudmilaArk@ukr�net
zuzhanna@ukr�net

надання реабілітації, захисту та допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 
і таким, що потрапили в складні життєві ситуації та існує за рахунок благодійних пожертвувань

Київ
МБО «Служба порятунку 
дітей»

(044) 434-22 54 
(063) 688-58 22 

м� Київ, вул� Порика, 13-а, 
04208

ninyliaz@ukr�net www�childrescue�org�ua Захист прав та інтересів безпритульних, бездоглядних дітей, дітей-сиріт, дітей з кризових родин

Київ ВКПЦ «нове життя»
(044) 516-84 07
(044) 516-84 86

м� Київ, вул� Мільчакова, 5-А, 
02002

office@newlife�kiev�ua www�nlc�kiev�ua
Культурно-просвітницька діяльність спрямована на духовне відродження українського народу� Просвіт-
ницька та профілактична робота серед дітей, підлітків та молоді

Київ
Благодійна організація 
«Адольфі»

(050) 311-90 24
м� Київ, пр� Правди, 98, кв� 20, 
04208

svetlanakachalovskaja@gmail�com
надання благодійної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, інвалідам� 
Створення дитячих будинків сімейного типу

Київ
Всеукраїнський Громад-
ський Благодійний фонд 
«Струмок»

(044) 246-63 65 
(067) 174-63 38

м� Київ, вул� Саксаганського, 27б, 
кв� 37, 01033

LLambsua@gmail�com www�strumok�org�ua
Фонд займається допомогою дітям-сиротам, яка включає: проведення літніх і зимових таборів на території 
інтернатів; спілкування з дітьми через листування і по телефону; волонтери забирають деяких дітей на ка-
нікули або в сім’ї; гуманітарна допомога; різна допомога деяким дБСТ та прийомним сім’ям

Київ
МБО «Служба порятунку 
дітей» (денний центр)

(044) 434-22 54
(063) 688-58 22 

м� Київ, вул� Порика, 13-а Ninyliaz@ukr�net Профілактика сирітства через роботу з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах

Київська обл�
ГО «Центр соціального за-
хисту та адаптації особи-
стості «дім життя»

(050) 410-53 40 м� Бровари, вул� Кірова, 90 ulandra79@gmail�com www�dlife�org�ua

Цілодобовий догляд за дітьми, які опинилися без батьківського піклування, у лікарні (діти, від яких відмовилися 
у пологовому будинку, вилучені діти, діти, які з соц� причин не можуть бути певний час повернуті батькам та ін�)� 
Піклуємося мамами з новонародженими дітьми, які з різних причин не можуть повернутися додому, але бажають 
зберегти сім’ю� Забезпечуємо їхні потреби, створюємо належні умови для проживання і розвитку дитини (в умовах 
лікарні)� допомога дітям, які з різних причин не можуть тимчасово проживати в родині, батьки яких проходять реа-
білітацію і подібне, аби дитина на цей час не перебувала в дитячому закладі, а проживала в родинному середовищі

Київська обл� БО «ЦСВ «Моя сім’я»
(044) 239-13 34
(093) 396-39 79 

Києво-Святошинський р-н�, 
с� Петрівське, вул� Петровського, 
118, 08141

rayashel@yahoo�com
anka3975@yahoo�com
irinakozireva@ukr�net

www�my-family�org�ua
Соціальний захист та реабілітація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потра-
пили у важкі обставини, із застосуванням сімейних форм виховання; надання допомоги тим, хто її потребує

Київська обл�
Центр соціальної опіки 
дитини при МБФ «Отчий 
дім»

(044) 583-08 56
(093) 396-39 92

Києво-Святошинський р-н�, 
с� Петрівське, вул� Петровського, 
118, 08141

demeduk_l@i�ua www�otchiy-dim�org Реабілітація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Київська обл�
МБО «Посланець Миру»

(093) 396-3972 
(093) 396-3967

Києво-Святошинський р-н�, 
с� Петрівське, вул� Петровського, 
118, 08141

poslanez_mury@ukr�net www�ildcua�org
Головна мета фонду – донести до сердець людей Божий мир, шляхом надання благодійної, соціальної, пси-
хологічної, юридичної допомоги дітям-інвалідам, дітям-сиротам, одиноким матерям, вдовам, пенсіонерам 
та родинам, які опинились у складних життєвих обставинах

Київська обл�
МГО «Міжнародний центр 
розвитку і лідерства»

(044) 254-49 69 
(093) 352-59 59

м� Київ, вул� Гусовського, 12/7, 
01011

info@ildcua�org
training@ildcua�org

З 2007 р� – тренінги на замовлення державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини і дер-
жавної соціальної служби для працівників місцевих служб у справах дітей та центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, а також для працівників громадських організацій� надає консультацій для керівників, 
менеджерів та працівників системи захисту дітей� Ми фокусуємо свою увагу на розвитку сильних програм, 
які забезпечать постійність, безпеку та благополуччя дітей

Київська обл�
Міжнародна Благодійна 
Фундація «Отчий дім»

(044) 239-13 34
(063) 597-70 44 

Києво-Святошинський р-н�, 
с� Петрівське, вул� Петровського, 
118, 08142

otchiydim@gmail�com
nadytim@gmail�com 

www�otchiy-dim�org

Благодійна нерелігійна і неполітична організація, яка працює на засадах християнської моралі й етики� 
допомога безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування� Проекти 
підтримки дітей з особливими потребами, випускників дитбудинків та інтернатів, кризових сімей, самотніх 
людей похилого віку, вагітних жінок, що опинились у складних життєвих умовах� Комплекс центрів та орга-
нізацій, який працює над реформуванням мережі соціальних послуг� Ми бачимо Україну країною, де кожна 
дитина, яка потрапила у непрості життєві обставини, може отримати вчасну професійну допомогу

Луганська обл� МБО «Батьківське серце» (099) 465-2098
Луганська обл�, м� Рубіжне, 
вул� Леніна 5, 93010

tanyasushina@mail�ru допомога сім’ям, що усиновили або хочуть усиновити дитину

Львів ВГХПО «нова надія»
(032) 252-90 19 
(097) 034-42 24 

м� Львів, а/с 6922, 79058 
newhope@newhopeua�org
oksana�savka@newhopeua�org

www�newhopeua�org
www�mynewhope�org�ua

Служіння дітям, молоді та сім’ям шляхом мобілізації місцевих Церков; підготовка лекторів та робота у навчальних 
закладах з профілактичними темами та програмою «жодних вибачень»; підготовка спеціалістів дошлюбних кон-
сультацій; біблійні інтернет-курси для дорослих та дітей; видавнича діяльність та книжковий інтернет-магазин

Львів
ВГО «Асоціація – Моя ро-
дина»

(032) 243-02 08; 
(067) 933-76 39 

м� Львів, а/с 10735, 79037
iar_natali@ukr�net
gomoyarodyna@gmail�com

www�moya-rodyna�org�ua

Захист інтересів батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів та уси-
новителів, сприяння формуванню ефективної соціальної політики української держави щодо вищезгаданих 
осіб� надання підтримки своїм членам; сприяння у створенні прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 
типу та усиновленню, вирішення питань, пов’язаних з процесом їхнього творення та діяльністю; пропагу-
вання ідеї прийомного батьківства в суспільстві; сприяння створенню ефективних механізмів соціального 
захисту дітей-сиріт; привертання уваги суспільства до проблем виховання дітей у сім’ї, а також до долі ви-
хованців шкіл-інтернатів; співпраця з благодійними організаціями України та інших держав
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Область
Назва ОргаНізації, 
церкви

телефОН, факс адреса E-mail сайт діяльНість

Запорізька обл� БО «жива мрія» (067) 700-60 05
м� Мелітополь, пр� Б� Хмельниць-
кого, 61/16, 72309

mobila_2005@mail�ru
Робота з дітьми міського інтернату (240 осіб); секції по спорту, танцям, флорболу, у планах – гурток «Оч�умелые 
ручки» і клуб для «леді»� Мета проектів – допомогти дітям зрозуміти, що вони талановиті, вродливі, люблені���

Київ Асоціація милосердя «Ем-
мануїл»

(044) 529-34 74
м� Київ, вул� Велика Васильків-
ська, 131-а, 03150

giftofadoption@cbn-cis�org
adoptua@ukr�net

www�adoptua�com
www�emmanuil�tv

Виробництво християнської теле-, відеопродукції; телефонна лінія довіри; медичний центр; позашкільний 
учбовий центр для підлітків груп ризику; підготовка наставників для роботи з випускниками шкіл-інтерна-
тів; розповсюдження ідеї усиновлення

Київ
МГО «Одна надія», со-
ціальний проект «Одна 
надія»

(044) 359-08 00 м� Київ, вул� Тропініна, 8, 04108
info@onehope�com�ua
onehopekiev@gmail�com

www�onehope�com�ua
Пошук, навчання та супровід наставників для дітей-сиріт� Мета Проекту – підготовка до самостійного жит-
тя дітей-сиріт, які знаходяться в інтернатах та дитячих будинках, через наставництво

Київ
ФОП доломан О�О� 
Фітнес-клуб для жінок 
FitCurves

(067) 612-51 33 м� Київ, вул�Боженка, 86-Л, 03150
dity_zhinky_simya@mail�ru
vmeste-meridian@mail�ru

www�fitcurves�com�ua
надання фізично-оздоровчих послуг, пропаганда здорового способу життя, створення клубів жінок; дитя-
чий будинок «Колиска дитячої надії»

Київ МБФ «У колі друзів»
(044) 360-07 24
(096) 801-11 15

м� Київ, вул� Кіквідзе, 13, кв� 36, 
01103

office@cofriends�org�ua
stsysuk@gmail�com

www�cofriends�org�ua

Розробка і здійснення програм підтримки і допомоги дітям-сиротам і тим, хто потребує соціальної допомоги� 
Організація відпочинку й реабілітації для дітей-сиріт, підлітків та молоді� Організація і проведення лекцій, 
виступів, тренінгів, семінарів і конференцій по роботі з дітьми та молоддю групи ризику� Організація і про-
ведення християнських таборів� допомога в організації дитячих будинків сімейного типу (дБСТ)� Консульта-
тивна допомога (психологічна та юридична) і супровід випускників інтернатів і прийомних батьків� Сприяння 
в підвищенні рівня освіти дітям-сиротам і випускникам інтернатів� Розробка та друк методичних матеріалів

Київ
Центр соціальної реабілі-
тації «Ковчег» ВГБФ «Бать-
ківська турбота»

(044) 431-83 76
(050) 383-25 23

м� Київ, вул� Гамарника, 40, 04075
kovchegdeti@gmail�com
LudmilaArk@ukr�net
zuzhanna@ukr�net

надання реабілітації, захисту та допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 
і таким, що потрапили в складні життєві ситуації та існує за рахунок благодійних пожертвувань

Київ
МБО «Служба порятунку 
дітей»

(044) 434-22 54 
(063) 688-58 22 

м� Київ, вул� Порика, 13-а, 
04208

ninyliaz@ukr�net www�childrescue�org�ua Захист прав та інтересів безпритульних, бездоглядних дітей, дітей-сиріт, дітей з кризових родин

Київ ВКПЦ «нове життя»
(044) 516-84 07
(044) 516-84 86

м� Київ, вул� Мільчакова, 5-А, 
02002

office@newlife�kiev�ua www�nlc�kiev�ua
Культурно-просвітницька діяльність спрямована на духовне відродження українського народу� Просвіт-
ницька та профілактична робота серед дітей, підлітків та молоді

Київ
Благодійна організація 
«Адольфі»

(050) 311-90 24
м� Київ, пр� Правди, 98, кв� 20, 
04208

svetlanakachalovskaja@gmail�com
надання благодійної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, інвалідам� 
Створення дитячих будинків сімейного типу

Київ
Всеукраїнський Громад-
ський Благодійний фонд 
«Струмок»

(044) 246-63 65 
(067) 174-63 38

м� Київ, вул� Саксаганського, 27б, 
кв� 37, 01033

LLambsua@gmail�com www�strumok�org�ua
Фонд займається допомогою дітям-сиротам, яка включає: проведення літніх і зимових таборів на території 
інтернатів; спілкування з дітьми через листування і по телефону; волонтери забирають деяких дітей на ка-
нікули або в сім’ї; гуманітарна допомога; різна допомога деяким дБСТ та прийомним сім’ям

Київ
МБО «Служба порятунку 
дітей» (денний центр)

(044) 434-22 54
(063) 688-58 22 

м� Київ, вул� Порика, 13-а Ninyliaz@ukr�net Профілактика сирітства через роботу з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах

Київська обл�
ГО «Центр соціального за-
хисту та адаптації особи-
стості «дім життя»

(050) 410-53 40 м� Бровари, вул� Кірова, 90 ulandra79@gmail�com www�dlife�org�ua

Цілодобовий догляд за дітьми, які опинилися без батьківського піклування, у лікарні (діти, від яких відмовилися 
у пологовому будинку, вилучені діти, діти, які з соц� причин не можуть бути певний час повернуті батькам та ін�)� 
Піклуємося мамами з новонародженими дітьми, які з різних причин не можуть повернутися додому, але бажають 
зберегти сім’ю� Забезпечуємо їхні потреби, створюємо належні умови для проживання і розвитку дитини (в умовах 
лікарні)� допомога дітям, які з різних причин не можуть тимчасово проживати в родині, батьки яких проходять реа-
білітацію і подібне, аби дитина на цей час не перебувала в дитячому закладі, а проживала в родинному середовищі

Київська обл� БО «ЦСВ «Моя сім’я»
(044) 239-13 34
(093) 396-39 79 

Києво-Святошинський р-н�, 
с� Петрівське, вул� Петровського, 
118, 08141

rayashel@yahoo�com
anka3975@yahoo�com
irinakozireva@ukr�net

www�my-family�org�ua
Соціальний захист та реабілітація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потра-
пили у важкі обставини, із застосуванням сімейних форм виховання; надання допомоги тим, хто її потребує

Київська обл�
Центр соціальної опіки 
дитини при МБФ «Отчий 
дім»

(044) 583-08 56
(093) 396-39 92

Києво-Святошинський р-н�, 
с� Петрівське, вул� Петровського, 
118, 08141

demeduk_l@i�ua www�otchiy-dim�org Реабілітація дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Київська обл�
МБО «Посланець Миру»

(093) 396-3972 
(093) 396-3967

Києво-Святошинський р-н�, 
с� Петрівське, вул� Петровського, 
118, 08141

poslanez_mury@ukr�net www�ildcua�org
Головна мета фонду – донести до сердець людей Божий мир, шляхом надання благодійної, соціальної, пси-
хологічної, юридичної допомоги дітям-інвалідам, дітям-сиротам, одиноким матерям, вдовам, пенсіонерам 
та родинам, які опинились у складних життєвих обставинах

Київська обл�
МГО «Міжнародний центр 
розвитку і лідерства»

(044) 254-49 69 
(093) 352-59 59

м� Київ, вул� Гусовського, 12/7, 
01011

info@ildcua�org
training@ildcua�org

З 2007 р� – тренінги на замовлення державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини і дер-
жавної соціальної служби для працівників місцевих служб у справах дітей та центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді, а також для працівників громадських організацій� надає консультацій для керівників, 
менеджерів та працівників системи захисту дітей� Ми фокусуємо свою увагу на розвитку сильних програм, 
які забезпечать постійність, безпеку та благополуччя дітей

Київська обл�
Міжнародна Благодійна 
Фундація «Отчий дім»

(044) 239-13 34
(063) 597-70 44 

Києво-Святошинський р-н�, 
с� Петрівське, вул� Петровського, 
118, 08142

otchiydim@gmail�com
nadytim@gmail�com 

www�otchiy-dim�org

Благодійна нерелігійна і неполітична організація, яка працює на засадах християнської моралі й етики� 
допомога безпритульним дітям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування� Проекти 
підтримки дітей з особливими потребами, випускників дитбудинків та інтернатів, кризових сімей, самотніх 
людей похилого віку, вагітних жінок, що опинились у складних життєвих умовах� Комплекс центрів та орга-
нізацій, який працює над реформуванням мережі соціальних послуг� Ми бачимо Україну країною, де кожна 
дитина, яка потрапила у непрості життєві обставини, може отримати вчасну професійну допомогу

Луганська обл� МБО «Батьківське серце» (099) 465-2098
Луганська обл�, м� Рубіжне, 
вул� Леніна 5, 93010

tanyasushina@mail�ru допомога сім’ям, що усиновили або хочуть усиновити дитину

Львів ВГХПО «нова надія»
(032) 252-90 19 
(097) 034-42 24 

м� Львів, а/с 6922, 79058 
newhope@newhopeua�org
oksana�savka@newhopeua�org

www�newhopeua�org
www�mynewhope�org�ua

Служіння дітям, молоді та сім’ям шляхом мобілізації місцевих Церков; підготовка лекторів та робота у навчальних 
закладах з профілактичними темами та програмою «жодних вибачень»; підготовка спеціалістів дошлюбних кон-
сультацій; біблійні інтернет-курси для дорослих та дітей; видавнича діяльність та книжковий інтернет-магазин

Львів
ВГО «Асоціація – Моя ро-
дина»

(032) 243-02 08; 
(067) 933-76 39 

м� Львів, а/с 10735, 79037
iar_natali@ukr�net
gomoyarodyna@gmail�com

www�moya-rodyna�org�ua

Захист інтересів батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів та уси-
новителів, сприяння формуванню ефективної соціальної політики української держави щодо вищезгаданих 
осіб� надання підтримки своїм членам; сприяння у створенні прийомних сімей, дитячих будинків сімейного 
типу та усиновленню, вирішення питань, пов’язаних з процесом їхнього творення та діяльністю; пропагу-
вання ідеї прийомного батьківства в суспільстві; сприяння створенню ефективних механізмів соціального 
захисту дітей-сиріт; привертання уваги суспільства до проблем виховання дітей у сім’ї, а також до долі ви-
хованців шкіл-інтернатів; співпраця з благодійними організаціями України та інших держав

Pray Day Learning Book 2012.indd   25 04.10.12   09:13



Матеріали для використання до Дня молитви за сиріт

26

Область
Назва ОргаНізації, 
церкви

телефОН, факс адреса E-mail сайт діяльНість

Львівська обл� БФ «дитячі Стежинки»
(03257) 6-40 86
(067) 656-51 25

Львівська обл�, Сокальський р-н�, 
м� Великі Мости, вул� Базарна, 
4/52, 80074

Fund-ds@ukr�net www�fds�org�ua
Соціальний захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм матеріальної, психоло-
гічної, правової та інших видів благодійної допомоги

Миколаїв
Миколаївська обласна гро-
мадська організація «Асо-
ціація прийомних батьків»

(0512) 72-02 68 
(068) 270-10 79 

м� Миколаїв, вул� 3-я Лінія, 17-б, 
кв� 26, 54028

romand14@mksat�net
romand@kraevid�com�ua

Задоволення та захист законних соціальних, економічних, матеріальних, житлових, творчих, вікових прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних батьків та батьків-вихователів; 
сприяння ефективній реалізації соціальної політики держави щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, розвитку сімейних форм виховання в Миколаївській області

Миколаїв МОФБ «Альфа нік»
(0512) 71-50 15 
(063) 261-36 98 

м� Миколаїв, а/с 21, 54038
admin@alfa-nik�org
etkachishin@ukr�net 

www� alfa-nik�org
Турбота про дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей� Відкриття Соціаль-
ного комплексу

Одеса БФ «Спадщина»
(067) 488-11 12; 
(093) 429-88 52 

м� Одеса, вул� Лесі Українки, 64а, 
65069

puzanovs@ukr�net www�nasledie�at�ua
допомога дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей� Проведення дитячих і підліткових літніх табо-
рів, походи в гори, спортивні олімпійські ігри «дитячі ігри»� Організація дитячих свят і фестивалів

Одеса ФОП нікіточкін д� В� (093) 774-33 66
м� Одеса, вул� Софіївська, 13, 
кв� 32, 65002

nikdim�nuga@gmail�com
Створення дитячого центру, дитячого садка, початкової школи християнського спрямування; навчання ди-
тячих служителів

Полтавська обл�
Полтавська обласна благо-
дійна організація «Спілка 
Самаритян»

(05361) 6-22 02
(093) 748-71 83 

м� Лубни, 1-ий пров� Метеороло-
гічний, 4, 37500

Ditupoltavu@yandex�ru
ASBPoltava@ukr�net

www�prominnadii�at�ua
Забезпечення соціального захисту дітей, створення громадської системи поліпшення матеріального та соці-
ального становища дітей та сімей, які опинилися в скрутних обставинах, сприяння їх соціальної реабілітації, 
піклування про поліпшення життєвих умов, надання допомоги в реалізації їх прав та законних інтересів

Рівне
Рівненська обласна спілка 
«Промінь надії»

(0362) 43-92 39
(067) 851-22 93

м� Рівне, вул� Красильникова, 31, 
33025

anya_varyanica@mail�ru
prominnadii@meta�ua

Популяризація сімейних форм виховання, організація спілкувань між сім’ями, які мають прийомних дітей, 
а також тими сім’ями, які планують взяти сиріт у свої сім’ї; проведення сімейних таборів для сімей, які вихо-
вують прийомних дітей; проведення різних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання� З листопада 2011 р� запущено у дію проект «Рівненщина без сиріт»

Тернопіль
ГО «Християнський Центр 
розвитку підприємництва 
«Успіх»»

(097) 522-32 69
(067) 672-97 29

м� Тернопіль, вул� Шептицького, 
3/5, 46008

center�uspikh@gmail�com www�center-uspikh�com�ua
навчання дітей, підлітків, молоді та дорослих біблійним принципам життя та ведення бізнесу� Проведення 
семінарів

Тернопільська обл�
дитячий будинок «Пресвя-
та родина»

(0352) 49-54 94
(096) 677-86 76

Тернопільський р-н�, с� Петриків, 
вул� Шевченка, 55, 47720

mysulan@yahoo�com
andri_pankiv@mail�ru

Забезпечення проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на за-
садах християнства та національної свідомості; підготовка гідних громадян держави в майбутньому

Тернопільська обл�
Тернопільський Місіонер-
ський Інститут «Серце до-
помоги»

(097) 533-37 76 м� Тернопіль, а/с 901, 46020 heartofhelp@yahoo�com www�heartofhelp�org навчання, підготовка майбутніх місіонерів на довгострокову місію, а також пошук нових місць для служіння

Харківська обл�
Приватний дитячий буди-
нок «Отчий дім»

(057) 746-30 11
(050) 688-49 10 

Харківський р-н�, смт� Високий, 
вул� жовтнева, 50, 62460 

detdom�ofice@gmail�com
horol_07@mail�ru

Соціальна допомога дітям-сиротам з забезпеченням проживання

Херсон Місія «Агапе»
(0552) 44-38 53
(050) 318-55 81

м� Херсон, а/с 206, 73039
agapeukr@mail�ru
alex_fedorchuk@mail�ru

www�agapeua�com

Складання програм біблійних уроків для малюків, школярів та підлітків, написання конспектів до тем про-
грами; проведення біблійних уроків в інтернатах та училищах; підготовка та проведення клубів для підліт-
ків; організація роботи та утримування адаптаційних центрів для підлітків, у яких проживає 30 підлітків; 
підготовка вчителів в очно-заочній річній біблійній школі; проведення семінарів по презентації роботи місії

Херсон
Херсонський обласний 
благодійний фонд 
‘Мій дім»

(095) 426-47 90 
(050) 396-07 57 

м� Херсон, а/с 75, 73035
office@myhomefororphans�com�ua
beglenko@yandex�ru

www�myhomefororphans�
com�ua

Розвиток усиновлення та інших форм виховання дітей-сиріт, проекти для дітей-сиріт з обмеженими можли-
востями, робота в інтернатах

Херсонська обл�

новокаховська міська бла-
годійна організація «Центр 
соціальної опіки дитини 
«Орлятко»

(05549) 7-28 54
(095) 706-34 62

м� нова Каховка, вул� Горького, 
22, 74900

sіrik�sergej@rambler�ru
yurist44@mail�ru

www�sentr-orlenok� 
blogspot�com

Профілактика сирітства шляхом праці з кризовими сім’ями та робота із соціальними сиротами та дітьми-си-
ротами� У роботі організації є три напрямки: 1� Робота з дітьми-сиротами, шляхом надання юридичної допо-
моги, занять у гуртках, надання матеріальної допомоги, влаштування в прийомні сім’ї� 2� Робота із сім’ями, в 
яких є неповнолітні діти (профілактика сирітства) – реабілітація батьків у кризовому центрі БО «Орлятко»� 
3� Робота із самотніми жінками та чоловіками (також ставитися до профілактики сирітства) – реабілітація в 
реабілітаційному відділі організації

Хмельницька обл�
Центр соціальної опіки 
«дитяча надія»

(0382) 70-54 18
(093) 323-92 40

м� Хмельницький, пров� дубів-
ський, 18, 29009

t�chernuh@gmail�com
надання допомоги дітям-сиротам та зменшення кількості дітей, які опинились без опіки батьків, шляхом 
влаштування їх в сім’ї

Хмельницька обл�
ХОВМБФ «не байдужі 
люди»

(068) 203-21 43
(068) 202-55 56 

м� Хмельницький, пров�Іподром-
ний, 18-30, 29009

nip_km@ukr�net
simpha_hm@ukr�net

Підтримка малозабезпечених верств населення, дітей-сиріт, найбільше – соціальних сиріт (дітей з неблаго-
получних сімей)

Хмельницька обл� МГО «Креативна молодь»
(0382) 70-55 66, 
(097) 314-03 14

м� Хмельницький, вул� Свободи, 
51, кв� 33, 29000 

p�ua@mail�ru vk�com/km_xm
Різнопланова соціальна діяльність, робота з дітьми-сиротами – один із напрямків� Організація різних захо-
дів: флешмобів, ігор, зустрічей, квестів, походів, музичних вечорів тощо

Черкаська обл�
Черкаський обласний 
благодійний фонд «Сила 
доброти»

(097) 560-77 93
(063) 137-82 07

м� Черкаси, вул� Пацаєва, 22, 
кв� 64, 18030 

nataliy-karabeshkina@yandex�ru www�siladobroty�com�ua

Працює дитячий відділ по роботі з дітьми-сиротами� Основна діяльність: сприяти влаштуванню дітей у 
сім’ю; матеріальна, фінансова, фізична допомога дітям-сиротам і їх сім’ям (опікунів); організація тематич-
них свят, фестивалів, оздоровчих таборів; допомога в освоєнні шкільної програми�Працює денний центр 
«жнивка» для дітей групи ризику� За цей час його відвідали понад 60 дітей вулиці, дітей-сиріт, дітей-інва-
лідів, дітей з неблагополучних сімей� Програма центру включає: уроки християнської моралі та етики; кон-
сультування дітей з питань розвитку відносин з батьками, учителями, однолітками, з профілактики шкід-
ливих звичок (паління, алкоголь, наркотики)� Існує також клуб для дівчаток-підлітків «Справжня ти!» при 
дитячому денному центрі реабілітації «жнивка»

Черкаська обл�
Асоціація «Родина для ди-
тини»

(0472) 34-44 69
(093) 191-35 76

с� Руська Поляна, вул� Паризької 
Комуни, 243, 19602

oleg-g60@mail�ru

Здійснення заходів щодо сприяння соціальному захисту прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, 
усиновителів, захисту законних інтересів і надання допомоги членам Асоціації у вирішенні соціально-побу-
тових, медичних, економічних (матеріальних) та інших проблем� Посилення уваги суспільства до проблем 
виховання дітей в сім’ї та подальшої долі дітей, які виховувалися в прийомних сім’ях, дБСТ, сім’ях опікунів 
та піклувальників, усиновителів

Чернігівська обл�
Благодійна організація 
«Хавер»

(04632) 3-87 81
(095) 467-81 32

Бобровицький р-н�, с� Піски, 
вул� Молодіжна, 3, 17460

svetlanakachalovskaja@gmail�com
Благодійна допомога дітям-сиротам, сприяння реабілітації багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
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Область
Назва ОргаНізації, 
церкви

телефОН, факс адреса E-mail сайт діяльНість

Львівська обл� БФ «дитячі Стежинки»
(03257) 6-40 86
(067) 656-51 25

Львівська обл�, Сокальський р-н�, 
м� Великі Мости, вул� Базарна, 
4/52, 80074

Fund-ds@ukr�net www�fds�org�ua
Соціальний захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм матеріальної, психоло-
гічної, правової та інших видів благодійної допомоги

Миколаїв
Миколаївська обласна гро-
мадська організація «Асо-
ціація прийомних батьків»

(0512) 72-02 68 
(068) 270-10 79 

м� Миколаїв, вул� 3-я Лінія, 17-б, 
кв� 26, 54028

romand14@mksat�net
romand@kraevid�com�ua

Задоволення та захист законних соціальних, економічних, матеріальних, житлових, творчих, вікових прав 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних батьків та батьків-вихователів; 
сприяння ефективній реалізації соціальної політики держави щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, розвитку сімейних форм виховання в Миколаївській області

Миколаїв МОФБ «Альфа нік»
(0512) 71-50 15 
(063) 261-36 98 

м� Миколаїв, а/с 21, 54038
admin@alfa-nik�org
etkachishin@ukr�net 

www� alfa-nik�org
Турбота про дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей� Відкриття Соціаль-
ного комплексу

Одеса БФ «Спадщина»
(067) 488-11 12; 
(093) 429-88 52 

м� Одеса, вул� Лесі Українки, 64а, 
65069

puzanovs@ukr�net www�nasledie�at�ua
допомога дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених сімей� Проведення дитячих і підліткових літніх табо-
рів, походи в гори, спортивні олімпійські ігри «дитячі ігри»� Організація дитячих свят і фестивалів

Одеса ФОП нікіточкін д� В� (093) 774-33 66
м� Одеса, вул� Софіївська, 13, 
кв� 32, 65002

nikdim�nuga@gmail�com
Створення дитячого центру, дитячого садка, початкової школи християнського спрямування; навчання ди-
тячих служителів

Полтавська обл�
Полтавська обласна благо-
дійна організація «Спілка 
Самаритян»

(05361) 6-22 02
(093) 748-71 83 

м� Лубни, 1-ий пров� Метеороло-
гічний, 4, 37500

Ditupoltavu@yandex�ru
ASBPoltava@ukr�net

www�prominnadii�at�ua
Забезпечення соціального захисту дітей, створення громадської системи поліпшення матеріального та соці-
ального становища дітей та сімей, які опинилися в скрутних обставинах, сприяння їх соціальної реабілітації, 
піклування про поліпшення життєвих умов, надання допомоги в реалізації їх прав та законних інтересів

Рівне
Рівненська обласна спілка 
«Промінь надії»

(0362) 43-92 39
(067) 851-22 93

м� Рівне, вул� Красильникова, 31, 
33025

anya_varyanica@mail�ru
prominnadii@meta�ua

Популяризація сімейних форм виховання, організація спілкувань між сім’ями, які мають прийомних дітей, 
а також тими сім’ями, які планують взяти сиріт у свої сім’ї; проведення сімейних таборів для сімей, які вихо-
вують прийомних дітей; проведення різних акцій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання� З листопада 2011 р� запущено у дію проект «Рівненщина без сиріт»

Тернопіль
ГО «Християнський Центр 
розвитку підприємництва 
«Успіх»»

(097) 522-32 69
(067) 672-97 29

м� Тернопіль, вул� Шептицького, 
3/5, 46008

center�uspikh@gmail�com www�center-uspikh�com�ua
навчання дітей, підлітків, молоді та дорослих біблійним принципам життя та ведення бізнесу� Проведення 
семінарів

Тернопільська обл�
дитячий будинок «Пресвя-
та родина»

(0352) 49-54 94
(096) 677-86 76

Тернопільський р-н�, с� Петриків, 
вул� Шевченка, 55, 47720

mysulan@yahoo�com
andri_pankiv@mail�ru

Забезпечення проживання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на за-
садах християнства та національної свідомості; підготовка гідних громадян держави в майбутньому

Тернопільська обл�
Тернопільський Місіонер-
ський Інститут «Серце до-
помоги»

(097) 533-37 76 м� Тернопіль, а/с 901, 46020 heartofhelp@yahoo�com www�heartofhelp�org навчання, підготовка майбутніх місіонерів на довгострокову місію, а також пошук нових місць для служіння

Харківська обл�
Приватний дитячий буди-
нок «Отчий дім»

(057) 746-30 11
(050) 688-49 10 

Харківський р-н�, смт� Високий, 
вул� жовтнева, 50, 62460 

detdom�ofice@gmail�com
horol_07@mail�ru

Соціальна допомога дітям-сиротам з забезпеченням проживання

Херсон Місія «Агапе»
(0552) 44-38 53
(050) 318-55 81

м� Херсон, а/с 206, 73039
agapeukr@mail�ru
alex_fedorchuk@mail�ru

www�agapeua�com

Складання програм біблійних уроків для малюків, школярів та підлітків, написання конспектів до тем про-
грами; проведення біблійних уроків в інтернатах та училищах; підготовка та проведення клубів для підліт-
ків; організація роботи та утримування адаптаційних центрів для підлітків, у яких проживає 30 підлітків; 
підготовка вчителів в очно-заочній річній біблійній школі; проведення семінарів по презентації роботи місії

Херсон
Херсонський обласний 
благодійний фонд 
‘Мій дім»

(095) 426-47 90 
(050) 396-07 57 

м� Херсон, а/с 75, 73035
office@myhomefororphans�com�ua
beglenko@yandex�ru

www�myhomefororphans�
com�ua

Розвиток усиновлення та інших форм виховання дітей-сиріт, проекти для дітей-сиріт з обмеженими можли-
востями, робота в інтернатах

Херсонська обл�

новокаховська міська бла-
годійна організація «Центр 
соціальної опіки дитини 
«Орлятко»

(05549) 7-28 54
(095) 706-34 62

м� нова Каховка, вул� Горького, 
22, 74900

sіrik�sergej@rambler�ru
yurist44@mail�ru

www�sentr-orlenok� 
blogspot�com

Профілактика сирітства шляхом праці з кризовими сім’ями та робота із соціальними сиротами та дітьми-си-
ротами� У роботі організації є три напрямки: 1� Робота з дітьми-сиротами, шляхом надання юридичної допо-
моги, занять у гуртках, надання матеріальної допомоги, влаштування в прийомні сім’ї� 2� Робота із сім’ями, в 
яких є неповнолітні діти (профілактика сирітства) – реабілітація батьків у кризовому центрі БО «Орлятко»� 
3� Робота із самотніми жінками та чоловіками (також ставитися до профілактики сирітства) – реабілітація в 
реабілітаційному відділі організації

Хмельницька обл�
Центр соціальної опіки 
«дитяча надія»

(0382) 70-54 18
(093) 323-92 40

м� Хмельницький, пров� дубів-
ський, 18, 29009

t�chernuh@gmail�com
надання допомоги дітям-сиротам та зменшення кількості дітей, які опинились без опіки батьків, шляхом 
влаштування їх в сім’ї

Хмельницька обл�
ХОВМБФ «не байдужі 
люди»

(068) 203-21 43
(068) 202-55 56 

м� Хмельницький, пров�Іподром-
ний, 18-30, 29009

nip_km@ukr�net
simpha_hm@ukr�net

Підтримка малозабезпечених верств населення, дітей-сиріт, найбільше – соціальних сиріт (дітей з неблаго-
получних сімей)

Хмельницька обл� МГО «Креативна молодь»
(0382) 70-55 66, 
(097) 314-03 14

м� Хмельницький, вул� Свободи, 
51, кв� 33, 29000 

p�ua@mail�ru vk�com/km_xm
Різнопланова соціальна діяльність, робота з дітьми-сиротами – один із напрямків� Організація різних захо-
дів: флешмобів, ігор, зустрічей, квестів, походів, музичних вечорів тощо

Черкаська обл�
Черкаський обласний 
благодійний фонд «Сила 
доброти»

(097) 560-77 93
(063) 137-82 07

м� Черкаси, вул� Пацаєва, 22, 
кв� 64, 18030 

nataliy-karabeshkina@yandex�ru www�siladobroty�com�ua

Працює дитячий відділ по роботі з дітьми-сиротами� Основна діяльність: сприяти влаштуванню дітей у 
сім’ю; матеріальна, фінансова, фізична допомога дітям-сиротам і їх сім’ям (опікунів); організація тематич-
них свят, фестивалів, оздоровчих таборів; допомога в освоєнні шкільної програми�Працює денний центр 
«жнивка» для дітей групи ризику� За цей час його відвідали понад 60 дітей вулиці, дітей-сиріт, дітей-інва-
лідів, дітей з неблагополучних сімей� Програма центру включає: уроки християнської моралі та етики; кон-
сультування дітей з питань розвитку відносин з батьками, учителями, однолітками, з профілактики шкід-
ливих звичок (паління, алкоголь, наркотики)� Існує також клуб для дівчаток-підлітків «Справжня ти!» при 
дитячому денному центрі реабілітації «жнивка»

Черкаська обл�
Асоціація «Родина для ди-
тини»

(0472) 34-44 69
(093) 191-35 76

с� Руська Поляна, вул� Паризької 
Комуни, 243, 19602

oleg-g60@mail�ru

Здійснення заходів щодо сприяння соціальному захисту прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, 
усиновителів, захисту законних інтересів і надання допомоги членам Асоціації у вирішенні соціально-побу-
тових, медичних, економічних (матеріальних) та інших проблем� Посилення уваги суспільства до проблем 
виховання дітей в сім’ї та подальшої долі дітей, які виховувалися в прийомних сім’ях, дБСТ, сім’ях опікунів 
та піклувальників, усиновителів

Чернігівська обл�
Благодійна організація 
«Хавер»

(04632) 3-87 81
(095) 467-81 32

Бобровицький р-н�, с� Піски, 
вул� Молодіжна, 3, 17460

svetlanakachalovskaja@gmail�com
Благодійна допомога дітям-сиротам, сприяння реабілітації багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
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Підтримайте ініціативу 
дня молитви за сиріт
у 2011 році віруючі всіх конфесій вперше в єдності звернулися до небесного отця з проханням 
захистити знедолених дітей в україні. так відбувався національний день Молитви за сиріт. сот-
ні тисяч віруючих по всій країні спільно молились, щоб у нашій країні всі діти були охоплені щи-
рою турботою та любов’ю.

І Бог почув молитву Своєї Церкви та особливим чином благословив не лише сиріт, але і служіння 
кожної Церкви, яка прагне виконати волю Господа. Адже понад 6 000 громад провели спеціальні за-
ходи, окрім того 8 000 громад отримали інформаційні пакети з ресурсами до Дня молитви за сиріт та 
матеріалами для служіння цим знедоленим дітям.

І ми вдячні Господу за те, що Ви та ваша громада також берете участь у Дні молитви за сиріт. Богу 
потрібне Ваше служіння і Він рясно благословить Вас.

У 2012 році у Дні молитви за сиріт активну участь візьмуть ще більше християнських громад, ніж 
минулого року, і не лише в Україні, але й за її межами.

Для цього ми підготували інформаційні пакети з друкованими матеріали та іншими ресурсами для 
10 000 християнських громад.

важливою частиною служіння дітяМ-сиротаМ є фінансова 
ПідтриМка. закликаєМо вас взяти активну участь у Цій сПраві. 
ви Можете:
• ПІдТРиМАТи СЛУжІння ВАШОї ЦЕРКВи, яКІ СПРяМОВАнІ нА дОПОМОГУ дІТяМ-СиРОТАМ СІМ’яМ ТА 

СІМ’яМ, яКІ ПРиЙняЛи дІТЕЙ-СиРІТ�

• ПІдТРиМАТи ОРГАнІЗАЦІї, яКІ ЕФЕКТиВнО ПРАЦююТь нАд ВиРІШЕнняМ ПРОБЛЕМ СиРІТСТВА, ОСО-
БЛиВО У ВАШІЙ МІСЦЕВОСТІ�

• БЕЗПОСЕРЕдньО ПІдТРиМАТи дІяЛьнІСТь АЛьянСУ «УКРАїнА БЕЗ СиРІТ», СПРяМОВАнУ нА РОЗВиТОК 
дОПОМОГи дІТяМ-СиРОТАМ ПО ВСІЙ УКРАїнІ�

РЕКВІЗиТи
вго «україна без сиріт» 

єдрПоу 37333875, р/р 26007320941 

ат «райффайзен банк аваль», Мфо 380805 

з обов’язковою відМіткою «добровільне Пожертвування»

E-mail: bezsyrit@gmail.com
www.ukrainabezsyrit.com
Тел.: (093) 494-04 03
03055, м. Київ, а/с 185, Україна
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