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Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, зв’яжіться з Ісанг Ава (Isang Awah) за адресою: 
isang.awah@spi.ox.ac.uk або з Кетлін Мерфі (Kathleen Murphy) за адресою: kathleen.murphy@gtc.ox.ac.uk

Наша відповідь:Наша відповідь: 
Ми створили спеціалізовані матеріали, щоб 
допомогти батькам і дітям подолати нинішні 
кризові умови. Вони засновані на наукових 
доказах1 та знаходяться у відкритому доступі. Ці 
ресурси були розроблені командою Батьківство 
заради здоров’я протягом усього життя (PLH) 
Оксфордського університету у співпраці з ВООЗ, 
ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, УНЗ ООН, Університетським 
коледжем Лондона, Університетом Кардіффа, the 
Global Protection Cluster Child Protection Area of 
Responsibility, Міжнародний комітет порятунку, 
Світ без сиріт, the Mental Health and Psychosocial 
Support Collaborative, the Early Childhood Develop-
ment Action Network, the Global Partnership to End 
Violence Against Children, Maestral, Changing the 
Way We Care та Save the Children.

Ми почали з 7 простих порад для батьків з метою 
допомогти дітям почуватися в безпеці, підтримати 
їх, а також допомогти самим батькам керувати 
власними почуттями у цей надзвичайно напружений 
час. Зараз ми запустили 7 додаткових порад, які 
пропонують практичні інструменти для батьків з 
метою:

• Запобігання торгівлі дітьми.
• Попередження сексуального насильства над

дітьми.
• Допомогти дітям, коли помирає близька людина.

Наразі поради доступні 15 регіональними мовами.

Війна, що триває в Україні, жахливо впливає 
на дітей та сім’ї. Діти зазнали і стали свідками 
насильства, смерті, переміщення та розлуки, що 
є серйозною загрозою для їхнього психічного 
здоров’я та благополуччя. Крім того, оскільки 
кількість людей, які змушені покинути Україну, 
зараз перевищує 4,5 мільйони, і до них додаються 
ще мільйони внутрішньо переміщених осіб, діти 
піддаються підвищеному ризику торгівлі 
людьми та експлуатації.

Ми висловлюємо найщиріші співчуття 
всім, хто постраждав від цієї жахливої 
ситуації, і, як команда, ми прагнемо 
підтримувати сім’ї в кризових умовах всіма 
можливими способами.

Доступ до ресурсів:Доступ до ресурсів: 
Ці 14 порад, у тому числі релігійні ресурси, можна 
знайти на нашому вебсайті, на нашому Google 
Drive та у вигляді відео на YouTube. Їх можна 
завантажити та поділитися в соціальних мережах 
та інших цифрових платформах або роздрукувати.

Щоб отримати доступ до наших нових порад, ви 
можете відсканувати наведені нижче QR-коди за 
допомогою мобільного телефону:

 Охоплення: Охоплення:  
Наразі ми поділилися цими порадами 
безпосередньо з 96 організаціями, які 
включають урядові і неурядові організації в 
Україні та прикордонних країнах, агентства ООН, 
академічні установи та фінансові агенції; і ці 
організації поділилися порадами з батьками та 
вихователями. Станом на сьогодні, ми охопили 
понад 9,5 мільйонів людей нашими порадами 
щодо батьківства.

Українською Російською Англійською

1Доказові характеристики цих порад засновані на 13 рандомізованих 
контрольованих дослідженнях програми PLH, у тому числі 
проведених в умовах конфліктів.
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