
Черкаси - місто, дружнє до дітей 



Місто як простір для дітей

Швидка урбанізація та зростання 
мегаполісів перетворили міста на простір, 
у якому мають існувати діти. 

Міська влада за таких умов 
безпосередньо впливає на якість життя 
дітей у місті. 

Понад 64% українських дітей 
живуть у містах.



Небезпеки великого міста для дітей

• Інтенсивний транспортний рух
• Нестача дитячих і спортивних 

майданчиків, парків та місць для 
проведення вільного часу («бетонні 
джунглі»)

• Безконтрольний продаж алкоголю та 
тютюнових виробів

• Бандитизм та залучення неповнолітніх до 
протиправних дій

• Кризові родини
• Неврахування інтересів дітей при 

рішеннях міської влади про забудову та 
розвиток міста



Ситуація у Черкасах

• Загалом у Черкасах понад 4600 дітей-
інвалідів 

• У загальноосвітніх навчальних закладах 
навчається 445 дітей з інвалідністю, серед 
них 149 дітей з обмеженими можливостями.

• Кілька сотень – хворих на ДЦП
• 82 дитини чекають на усиновлення у 

дитбудинках різних типів.
• 81 дитина – ВІЛ-позитивні
• Нараховується 70 сімей, де є діти з 

особливими потребами, які бажають 
навчатися у школі

• 29 дітей мають діагноз «Наркоманія»
• За два останні роки сталося 9 ДТП за участі 

дітей (більша половина – не з вини дітей).



Глобальні ініціативи

• Конвенція ООН про права дитини 
(ратифікована Україною у 1991 р.)

• Європейська конвенція про усиновлення
дітей (ратифікована Україною у 2001 р.)

• Підсумковий документ спеціальної сесії 
ООН «Світ, сприятливий до дітей» 
(підписаний  Кабінетом міністрів України у 
2002 р.)

• Проект UNICEF «Місто, сприятливе для 
дітей» (діє з 1996 р.)

…



ВБФ «Дитячий світ» у Черкасах

Мета та завдання:
• Популяризація здорового образу життя
• Організація позашкільного дозвілля
• Підтримка талановитої молоді
• Підтримка дітей з обмеженими можливостями
• Підвищення конкурентності навчання та підготовки 

дітей
• Допомога з обранням професії
• Підтримка формуванню активної громадянської 

позиції



ВБФ «Дитячий світ». Короткі підсумки

• Культурна програма «Шлях до Тараса» (5 тис. дітей)
• Соціальна програма табір «Велика Гра» (біля 2,5 

тис)
• Програма «Стоп, алкопоп» (500 дітей)
• Програма «Зробимо Україну чистою» (1,5 тис. дітей)
• Програма «Кубок «Азоту» (літній та зимовий – 450 

дітей)
• Програма «Дитячий майданчик» (5 майданчиків у 

2013)
• Програма «Пандус» (ПК ДН)
• Програма «Волонтерський рух» (10 шкіл поступово 

входять у програму)
• Програма «Позашкільне дозвілля»



Порядок денний 2014

• Інклюзивна освіта 
• Програма «Пандус», 
• профільні педагоги, 
• спеціальні класи, 
• окремі санвузли тощо).

• Програма «Дорога до школи»: 
• Безпека руху (до школи)

• Знаки
• Обмеження швидкості
• світлофори

• Пільговий проїзд школярам 
• Безкоштовний проїзд дітям із багатодітних родин
• Програма Пандус
• Соціальний транспорт
• Програма «Дитячий патруль»

• Продовження Програми «Стоп Алкопоп»
• Анкетування батьків та дітей щодо дотримання прав дітей у місті.
• Допомога дітям, які живуть у важких умовах та кризових сім'ях. 
• Програма позашкільного дозвілля

• Профорієнтаційні лекції
• Спортивні програми


