
Реалізація Стратегії подолання бідності у 2016-2017 рр. 

спеціалізованими бібліотеками України для дітей 

 

Проблема бідності населення в Україні набуває ще більшого звучання в 

умовах фінансово-економічної кризи та воєнних дій на сході України, які 

суттєво вплинули на соціально-економічний стан України. Упродовж 

останніх років в Україні розроблені та впроваджені певні заходи щодо 

подолання та попередження бідності населення. Про це свідчить ціла низка 

нормативно-правових документів, прийнятих Урядом України, зокрема 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8.08.2016 р. № 573-р «Про 

затвердження плану заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії 

подолання бідності».  

До реалізації Стратегії долучилися і спеціалізовані бібліотеки України 

для дітей, які протягом 2016-2017 років систематично проводили заходили, 

спрямовані на задоволення потреб найбільш вразливої категорії населення — 

дітей із малозабезпечених та багатодітних родин, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, внутрішньо-переміщених осіб, дітей 

воїнів АТО та ін.  

На виконання пункту 41.1. Стратегії інформуємо, що для 

зазначених соціально-незахищених категорій: 

— У бібліотеках Київської області безкоштовно доступні до користування 

усі види комп’ютерної та копіювальної техніки, а також доступ до мережі 

Інтернет; 

— У Калуській міській дитячій бібліотеці Івано-Франківської області 

здійснюється безкоштовний перегляд мультфільмів та фільмів за шкільною 

програмою у бібліотечному 3D кінозалі; 

— У Витязівській сільській бібліотеці для дітей Кіровоградської області 

забезпечено безперешкодний доступ до мережі Інтернет для майже 200 дітей 

із малозабезпечених родин; 
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— Кіровоградська обласна бібліотека для дітей ім.Т.Г. Шевченка значно 

розширила спектр сучасних дистанційних послуг. До системи 

обслуговування віддалених користувачів бібліотеки через веб-сайт ввійшли 

такі он-лайн послуги, як: електронне продовження та замовлення книг, 

замовлення екскурсії  і найновіша – незадоволений читацький попит. За 

2016-2017 роки продовженням та замовленням книг он-лайн скористались 

понад 5 тисяч користувачів, що сприяло не тільки якісному і комфортному 

обслуговуванню, а й економії коштів на проїзд до бібліотеки 

малозабезпечених родин. Крім того, у бібліотеці функціонує безкоштовна 

Інтернет-зала для батьків дітей з малозабезпечених та багатодітних родин; 

— Центральна міська бібліотека для дітей ім. Ш. Кобера та В. Хоменка 

м. Миколаєва з метою сприяння у наданні якісних послуг для користувачів 

похилого віку, одиноких осіб з інвалідністю, дітей-сиріт та малозабезпечених 

сімей здійснює безкоштовний доступ до мережі Інтернет; онлайн-доступ до 

електронних ресурсів бібліотеки та надає електронні послуги: реєстрація на 

сайті «Незалежного центру оцінювання знань учнів»; подача абітурієнтами 

документів в електронному вигляді до ВНЗ та до середніх навчальних 

закладів; робота з законодавчими базами (пошук необхідних законів, 

постанов, рішень та ін.; здійснення електронних платежів за допомогою 

Інтернет або мобільного банкінгу; допомога у придбанні електронних ж/д, 

авіа та автобусних квитків; пошук роботи на сайтах працевлаштування;  

подача електронних документів на отримання Шенгенських віз; оплата 

комунальних послуг; допомога у отриманні адміністративних послуг в 

електронному форматі); 

— У Сумській обласній бібліотеці для дітей створено Центр інформації 

для роз’яснення соціально-значущих проблем вразливих категорій при якому 

діє Пункт вільного безкоштовного доступу до мережі Інтернет; 

— У районних дитячих бібліотеках Єланецької ЦБС та Снігурівської ЦБС 

Миколаївської області за сприянням Канадського благодійного фонду «I will 
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Association» (м. Торонто) для соціально незахищених дітей селищ відкриті 

безкоштовні комп’ютерні класи; 

— У Арбузинській районній дитячій бібліотеці Миколаївської області діє 

ігро-кліпінгова кімната «Дивограй ігор», де діти з малозабезпечених сімей за 

допомогою комп’ютерних ігор безкоштовно вчаться  користуватися  

комп’ютером,  пошуку  інформації  в  Інтернет,  за допомогою навчальних 

ігор покращують знання, отримані в школі з основних  шкільних  предметів; 

— У Єланецькій районній дитячій бібліотеці Миколаївської області 

створена територія інтелектуальних ігор «Мудрагелія»,  яка  залучає  юних  

читачів  до  районної  бібліотеки  для дітей з багатодітних малозабезпечених 

сімей, де для них у вільному доступі 2 комп’ютери,  розвиваючі ігри 

настільні  ігри  поряд  з  цікавими  журналами,  розмальовками,  

головоломками,  сканвордами,  вікторинами; 

— У дитячих бібліотеках Херсонської області, розташованих у сільській 

місцевості, діють інтернет-центри, відкриті в рамках програми «Бібліоміст» 

(Іванівський, Нижньосірогозький, Каланчацький, Новотроїцький р-ни), а 

також створені за кошти місцевих громад (Великокопанівська сільська 

бібліотека для дітей); у ряді випадків бібліотеки для дітей використовують 

для надання послуги доступу до Інтернету для дітей технічний парк центрів, 

створених у районних бібліотеках (Великоолександрівська, 

Нижньосірогозька), слугуючи осередками інформаційної рівності для дітей із 

бідних родин;  

— Наявність комп’ютерної техніки сприяла розширенню можливостей 

навчання комп’ютерній грамотності, Skype-спілкування, зв’язку з 

офіційними порталами органів державної влади, пошуку та отриманню 

консультацій з правових, соціальних та інших питань, використання 

електронної пошти, спілкування у соцмережах та інші. Активно працюють 

щодо надання таких послуг бібліотеки для дітей Чорнобаївського, 

Христинівського, Уманського районів Черкаської області;  
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—  У Черкаській обласній бібліотеці для дітей реалізується проект «Життя 

лікується життям», у рамках якого діти області, що перебувають на лікуванні 

в Черкаському психоневрологічному диспансері, мають безоплатний доступ 

до мережі Інтернет, забезпечуються консультуванням з питань вироблення 

навичок роботи на ПК та в соціальних мережах, отримують фахову допомогу 

психолога бібліотеки; 

— У дитячих бібліотеках Львівської області крім традиційних курсів 

навчання комп’ютерній грамотності діють курси програмування, на яких 

необхідні навики отримують діти із соціально незахищених верств 

населення, для яких користування Інтернетом також безкоштовне; 

—  У 2017 році Прилуцька міська бібліотека для дітей ім. Павла 

Білецького-Носенка розробила та виграла проект бібліокінозалу «Крекс! 

Пекс! Фекс!». За кошти проекту придбано 2 електронні книги, 

мультимедійний проектор, ноутбук, комп’ютер, проекційний екран. 

Програмою кінозалу для соціально незахищених дітей передбачено 

безкоштовний щотижневий показ фільмів або мультфільмів за мотивами 

художніх творів, під час канікул сеанси відбуваються 2 рази на тиждень;  

— Безкоштовний доступ до мережі Інтернет здійснюють бібліотеки-філії 

№8,23,24,26,40,45,46 та Універсальна читальна зала Центральної міської 

дитячої бібліотеки ім. А.П. Гайдара МЦБС для дітей м. Одеси; 

— У смт. Рокитне Рівненської області у районній бібліотеці для дітей з 

багатодітних та малозабезпечених родин відкрито центр доступу до 

Інтернету, облаштований 3-ма комп’ютерами, придбаними за благодійні 

кошти, та wi-fi зоною. Окрім того, за благодійні кошти придбано по одному 

комп’ютеру та багатофункціональному пристрою для 3-х сільських 

бібліотек-філій (с. Карпилівка, с.Блажеве, с.Сновидовичі Рокитнівського 

району Рівненської області); 

— У бібліотеках-філіях Криворізької міської ЦБС для дітей користування 

Інтернетом, ксерокопіювання документів, роздруковування матеріалів з 

Інтернету, флешки або інших носіїв для пільгових категорій дітей 
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здійснюється безкоштовно. Також організовуються безкоштовні скайп-

спілкування дітей-інвалідів, які не можуть прийти до бібліотеки, з їхніми 

однолітками у стінах бібліотеки, брати участь таким чином у масових 

заходах та зустрічах з письменниками; 

— У Захарівській районній бібліотеці для дітей Одеської області створено 

інформаційний центр, у якому користувачі бібліотеки, мешканці селища 

мають безоплатний доступ до мережі Інтернет. Раз на тиждень проводяться 

безоплатні навчання користуватись комп’ютером та мережею користуватись 

Інтернет. Діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей мають змогу 

безкоштовно користуватись мережею, роздруковувати потрібну інформацію; 

— У сільських бібліотеках Житомирської області  

 

На виконання пункту 41.3. Стратегії інформуємо, що для 

зазначених соціально-незахищених категорій:  

— У Національній бібліотеці України для дітей у рамках Стратегії діє 

цільова програма соціокультурної реабілітації дітей з обмеженими 

можливостями та дітей-сиріт «Світ один на всіх» з метою допомоги дітям 

адаптуватися в оточуючому світі, ліквідувати брак спілкування, оточити 

дітей турботою і увагою. Протягом 2016-2017 рр. проведено низку заходів, 

зустрічей з цікавими людьми, майстер класів з виготовлення писанок, 

новорічних іграшок, вітальних листівок, дівочих прикрас; у 2016 р. 

Благодійна організація «Благодійний фонд розвитку Національної бібліотеки 

України для дітей» стала одним із переможців конкурсу проектів «Нова 

оселя: інтеграція та психосоціальна підтримка дітей з числа внутрішньо 

переміщених осіб в Києві та Одеській області», організатором якого є МГО 

«Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» (LHSI) за фінансової 

підтримки Європейського Союзу. Це дало можливість відкрити у бібліотеці 

Центр творчої та психологічної реабілітації дітей із числа  внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) «Крок до майбутнього». За 2017 р. послугами 

Центру скористалося майже три тисячі відвідувачів, серед яких тисяча дітей 
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із числа ВПО. Грант дозволив оновити технічне оснащення — було придбано 

комп’ютери, сенсорний монітор. У рамках роботи Центру налагоджено тісну 

співпрацю з Міжнародним дитячим центром «Артек», у якому відпочивають 

діти з числа ВПО та діти сімей учасників АТО, багатодітних та 

малозабезпечених сімей. Для них проводяться театралізовані дійства та 

лялькові вистави у виконанні театральних студій та лялькового театру 

бібліотеки, проводяться інтерактивні вікторини та ігри, майстер-класи з 

виготовлення різноманітних поробок; 

— Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки приділяє 

значну увагу роботі з дітьми соціально-вразливих груп. У 2016-2017 рр. такі 

категорії як діти з інвалідністю, діти, що залишилися без піклування батьків, 

діти із родин вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей і 

АР Крим користувались (і продовжують користуватись) пільгами (зокрема 

звільнення від оплати реєстраційних послуг) та правом на пріоритетне 

бібліотечно-інформаційне обслуговування. Бібліотека реалізувала спеціальну 

програму залучення до бібліотеки дітей-аутистів; довготривале 

співробітництво триває з Херсонською обласною школою-інтернатом — для 

її учнів бібліотека пропонує як бібліотечно-інформаційне обслуговування, 

так і систему культурно-просвітницьких заходів. Мобільні форми 

бібліотечного обслуговування дітей-сиріт та дітей, що потрапили у скрутні 

життєві обставини, дітей з інвалідністю бібліотекою реалізуються через 

виїзні програми: як відвідування бібліотекарями навчальних закладів та 

закладів тимчасового перебування дітей так і організованим відвідуванням 

бібліотеки дітьми із цих освітньо-виховних закладів (Херсонський дитячий 

притулок, Олешківська та Львівська школа-інтернати, Херсонська обласна 

школа-інтернат) — із розгорнутими пізнавальними та розважальними 

програмами; 

— У 2016 році Черкаська обласна бібліотека для дітей долучилася до 

участі у проекті Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для 

осіб з особливими потребами при Національному університеті «Львівська 
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політехніка» — створення  першої української «дейзі»-бібліотеки — зібрання 

навчальної та художньої літератури у форматі «дейзі» для незрячих. У 2017 

р. ця робота продовжилася, записано і надіслано організаторам проекту 9 

книг для незрячих дітей. Також бібліотека на постійній основі обслуговує 

дітей області з неповних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, які 

перебувають на відпочинку у санаторіях «Сосновий бір» та «Пролісок»; 

— Запорізька обласна бібліотека для дітей «Юний читач» та дитячі 

бібліотеки області тісно співпрацюють з дитячими притулками та школами-

інтернатами, проводять для них виїзні заходи, збирають та передають дитячі 

книжки, канцелярське приладдя, одяг. Крім того, щорічно в партнерстві з 

соціальним центром «Проміння» бібліотека бере участь у благодійній акції 

«Святий Миколай — дітям-сиротам Запоріжжя», організовуючи у 

приміщенні бібліотеки благодійний ярмарок з продажу різдвяних свічок 

ручної роботи, кошти від продажу яких ідуть на підтримку дітей-сиріт м. 

Запоріжжя та області. Запис та перереєстрація користувачів пільгових 

категорій здійснюється у бібліотеці безкоштовно. За домовленістю з 

адміністраціями Запорізького обласного театру ляльок та муніципального 

театру танцю бібліотека організовує для своїх читачів з малозабезпечених 

сімей безкоштовне відвідування театральних вистав.  Крім того, колективом 

театру ляльок в рамках бібліотечного фестивалю «Відкриваєм двері в літо», 

який щорічно проводиться обласною бібліотекою 1 червня, організовуються 

благодійні вистави в приміщенні бібліотеки; 

— ЦБС  для дітей м. Маріуполя  у 2017 р. взяли участь у соціальній  

Новорічній акції щодо забезпечення  виготовлення новорічних поробок для 

участі у благодійному Ярмарку-продажі, виручені гроші від якого пішли на 

нужди дітей-сиріт та  малозабезпечених сімей. Були підготовлені 121 робота, 

виконана дітьми на майстер-класах у дитячих бібліотеках міста. За роботи, 

представлені дитячими бібліотеками, було отримано 4000 грн. При 

бібліотеці-філії №3 ім. Г.Х. Андерсена з 2017 року працює громадський 

центр підтримки жінок «Happy Ladi». Результатом  участі в проектній 
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діяльності  від BRITIH COUNCIL  є створення інклюзивного громадського 

центру  для інформаційної, психологічної і практичної підтримки жінок які 

потрапили в складні життєві обставини (жінки з числа ВПО, мами дітей з 

інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені матусі);  

— У співпраці з Київськими обласними управліннями освіти та Службою 

у справах сім'ї та дітей Київською обласною бібліотекою для дітей у рамках 

Стратегії для дітей з малозабезпечених сімей проведено виїзний захід 

присвячений Дню народження Т.Г. Шевченка у санаторії «Жовтень» (Конча-

Заспа, Київської області); Брейн-ринг «Підліток і право» для дітей 

позбавлених батьківської опіки; Обласний семінар-тренінг за участю 

спеціалістів державних соціальних служб Київської області у співпраці з 

Мінсоцполітики України, Обласною службою у справах дітей та сім'ї; 

фестиваль для дітей з особливими потребами «Повір у себе» на базі дитячого 

оздоровчого центру «Дніпро» у смт. Козин Обухівського р-ну Київської 

області;  обласну гру брейн-ринг «Підліток і право» на базі дитячого 

оздоровчого табору «Жовтень» Обухівського району Київської області. Усім 

дітям було подаровані книжки від меценатів та благодійників, з якими тісно 

співпрацює бібліотека;   

— У Центральній бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка для дітей м. Києва 

працював бібліотечний хаб «Будинок вільних людей» для 20 дітей-

переселенців з фотомистецтва. Усі фотороботи були презентовані на виставці 

у виставковій залі бібліотеки. Також для дітей-переселенців з Криму 

проводиться цикл безкоштовних заходів, присвячених історії Криму та 

кримських татар. Серед почесних гостей завжди присутні представники 

культурно-просвітницького центру «Кримська родина», до якого також 

входять переселенці з Криму; 

— У Центральній бібліотеці ЦБС для дітей м. Ізмаїл Одеської області для 

дітей-сиріт та дітей з багатодітних та малозабезпечених родин 

започаткований цикл арт-майстерень «Мистецтвограй», на заняттях яких 
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дітей навчають різним технікам у виготовленні творчих робіт з будь-яких 

природних матеріалів; 

— У сільській бібліотеці с. Велика Фосня Овруцького району 

Житомирської області для дітей з малозабезпечених сімей проводяться 

постійні тренінги «Малюємо мишкою» та «З навчанням на ти», на яких 

допомагають дітям оволодівати навичками роботи на комп’ютері та 

допомагають отримати додаткові знання до шкільної програми; 

— У сільській бібліотеці с. Пиріжки Малинського району Житомирської 

області створено клуб «Biblio-ART майстерня», де проводяться безкоштовні 

майстер-класи для дітей з багатодітних та малозабезпечених родин із 

виготовлення ляльок-мотанок, в'язання гачком та спицями, вишивки бісером, 

нитками, вироблення виробів у техниці квілінг;  

— У 2016-2017 рр. в ОКЗ «Харківська обласна бібліотека для дітей» 

реалізується соціальний проект «Партнерство заради дітей», метою якого є 

об’єднання зусиль бібліотеки та навчальних закладів інтернатного типу 

обласного підпорядкування. В рамках реалізації проекту відкрито пункти 

видачі в КЗ охорони здоров’я «Харківський багатопрофільний дитячий 

санаторій», КЗ «Спеціальний навчально-виховний комплекс І-ІІ ступенів 

№ 2», КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» № 3». У 

2017 р. у рамках Року Японії в Україні організовано проведення обласного 

Марафону-конкурсу «Японське мистецтво у долонях дітей», у якому взяли 

участь вихованці 6 -ти закладів інтернатного та санаторного типу Харкова й 

області. Виставка робіт-переможців  експонувалася у «Вернісажі у фойє» 

бібліотеки. У межах бібліотечного проекту «Зробімо крок назустріч 

миру» бібліотека допомагає переселенцям та людям, які на власні очі 

побачили війну. Бібліотекарі підтримують їх, збирають дитячі речі, шукають 

спонсорів, проводять різноманітні заходи, долучаються до благодійних акцій, 

концертів, а діти змогли соціально та психологічно адаптуватися в таких 

непростих умовах до нових обставин життя, відкрити для себе світ книги. У 

2017 р. реалізовано Проект «Школа мультиплікації «Пізнай місто», 
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ініційований в межах гранту Харківською обласною бібліотекою для дітей за 

підтримки Харківської міської ради та  Управління інвестиційного розвитку 

та іміджевих проектів Харківської міської ради з метою   соціальної адаптації 

й інтеграції в суспільство соціально незахищених дітей. Завдання проекту: 

Сприяти розвитку навичок дітей в оволодінні основами мультимедійної 

культури, важливої для соціалізації, адаптації, загального розвитку дітей, 

набуття ними навичок роботи з комп’ютерними програмами зі створення 

мультиплікації, розвиток навичок роботи з пластиліном, що сприятиме 

розвитку дрібної моторики, психічному, інтелектуальному та мовленнєвому 

розвитку дітей з особливими потребами. Під час реалізації проекту залучено 

дітей із соціально вразливих груп населення до  створення мультфільмів про 

історію Харкова та створено 2 мультфільми про Харків з метою підняття 

іміджу міста. Проведено мультфестиваль у бібліотеці та надіслано 

мультфільми до участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах; 

— Діти з обмеженими можливостями, діти-сироти, діти з багатодітних 

сімей, діти, чиї батьки загинули під час АТО, користуються пільгами, які 

встановлені Сумською обласною бібліотекою — безкоштовним записом до 

бібліотеки, переглядом мультфільмів, користуванням Інтернетом. У 

Міжнародний день дитячої книги, до бібліотеки на літературне свято «Життя 

радісним стає, якщо книга другом є» завітали 18 дітей з числа сімей 

внутрішньо-переміщених осіб і малозабезпечених родин, що мешкають у м. 

Суми. Захід було реалізовано в рамках проекту «Посмішка, що не має ціни» 

спільно з громадською організацією «Самаритяни Сумщини». До заходу 

долучився Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, подарувавши кожній дитини книжку на згадку; 

— У Городенківській центральній дитячій бібліотеці Івано-Франківської 

області діє проект  «Ти не одна — відтепер бібліотека з тобою», спрямований 

на комплекс соціальних послуг для самотніх жінок з дітьми. Члени клубу 

отримують духовну, психологічну, юридичну, медичну та соціальну 

підтримку від фахівців. Бібліотекарі організовують благодійні збори коштів, 
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одягу, продуктів харчування, іграшок та дитячих речей. Клуб «Ти не одна» 

активно підтримують парафіяни Греко-католицької церкви Успіння 

Пресвятої Богородиці, благодійні організації, спонсори, представники влади 

за сприяння яких зібрано близько 40 тис. грн. на лікування хворих дітей. А за 

сприяння настоятеля Далешівської церкви святих Косми і Даміана, 

церковних громад сіл Далешево і Колінки та бібліотекарів, Діти мали 

можливість відпочити безкоштовно у церковному притулку, де мали змогу 

оздоровитися, побувати на цікавих екскурсіях, знайти нових друзів, отримати 

чудові призи та  дитячий одяг. Городенківська ЦДБ у 2016 р. за кошти членів 

клубу «Ти не одна»  випустила збірочку поезій «Діти землі» Вікторії Яремин, 

дитини з багатодітної родини, яка проживає в с. Поточище; 

— У бібліотеках-філіях Криворізької міської ЦБС для дітей 

організовуються цикли виставок творчих робіт дітей з особливими 

потребами, які транслюються у сюжетах на місцевому телебаченні; 

— Прикладом впровадження сучасних дистанційних форм 

обслуговування користувачів Дитячої центральної бібліотеки ім. О. Пушкіна 

м. Краматорська може бути дистанційний центр інформаційної підтримки 

«Бібліотека поруч» для батьків та дітей з особливими потребами, який діє 

завдяки програмі Skype. Послугами дистанційного центру користуються 

Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів та індивідуальні користувачі, 

серед яких: батьки дітей-інвалідів та читачів-малят, які у режимі відеочату 

отримують необхідну інформацію чи продовжують термін користування 

бібліотечними книгами. Всі вони отримували у відео- та чат-режимі 

необхідну інформацію з правових питань, питань збереження дитячого 

здоров'я, виховання, дитячого розвитку та читання. Для батьків дітей, 

щокористуються послугами дистанційногоцентру, бібліотекою спеціально 

створений рекомендаційний список законодавчих документів «Законодавство 

для родини та дитини»;  

— Волинська обласна бібліотека для дітей організувала благодійний 

різдвяний бібліомарафон «Ангелик з книжкою» по збору нових 
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україномовних книг для дитячих бібліотек м. Волновахи та м. Слов’янська, 

до якого долучилися письменники, видавці, користувачі бібліотеки. 

Відкриття марафону відбулося скайп-спілкуванням «Ми — єдині, ми — діти 

України» читачів Волинської ОБД та Слов’янської МДБ; 

— З метою підтримки бездоглядних і безпритульних дітей, захисту їх прав 

на отримання інформації та проведення змістовного дозвілля Хмельницька 

обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г. Шевченка тісно співпрацює з центром 

соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик». В рамках програми 

«Ти у світі не один» для вихованців центру було проведено: свято гумору 

«Усміхаємось разом», свято дитинства «Країна дитинства — країна мрій», 

літні розваги «Весела дзиґа», зимові розваги «Новорічна пригода» та акція 

милосердя «Подаруй дитині книгу». Всі заходи, які бібліотека проводить з 

такими категоріями дітей, театралізовані, включають пізнавальну 

інформацію, ігри, конкурси, розваги; 

— Не залишаються поза увагою бібліотекарів Черкаської обласної 

бібліотеки для дітей діти з обмеженими можливостями. Для задоволення їх 

потреб у книгах бібліотекарі створюють банки даних дітей з 

функціональними обмеженнями, дітей-сиріт, дітей з багатодітних родин, 

переселенців та дітей учасників АТО, координують свою роботу з районними 

територіальними реабілітаційними центрами, районними та міськими 

центрами у справах дітей, сім’ї та молоді, дитячими будинками, 

працівниками навчальних закладів, батьками, місцевими відділеннями 

Товариства Червоного Хреста; 

— В рамках проекту «Життя лікується життям» у приміщенні інтернет-

центру Черкаської міської бібліотеки-філії № 2 для дітей систематично 

проводилися заняття «Школи комп’ютерної грамотності», мета яких — 

допомогти дітям оволодіти знаннями, навиками та вміннями роботи на 

комп’ютері. Протягом року у бібліотеці спільно з управлінням соцзахисту та 

громадськими організаціями діяла благодійна акція «Духовний храм людини: 

рід, сім’я, родина» для багатодітних родин; 
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— У Чернігівській обласній бібліотеці для дітей діє великий релакс-

проект «Родинна бібліотека», мета якого — допомога дітям з родин 

переселенців з Донбасу і Криму, дітям, батьки яких перебувають в АТО або 

загинули під час бойових дій на Сході України — таких дітей на обліку 

близько 40 осіб. Дітей запрошують на екскурсії до бібліотеки, вистави 

лялькового театру «Пізнайко», години казкотерапії, дегустацію фірмових 

страв та мульт-десертів від бібліо-кафе «Книжкова смакота»; 

— У процесі формування морально-етичних якостей особистості особлива 

увага приділяється ролі вчинку, позитивного прикладу та залученню юних 

читачів до доброчинних акцій. Як-от, читачі бібліотек-філій № 4 і № 36 

Львівської ЦБС для дітей долучилися до безстрокової акції «Корок життя» — 

спільного проекту Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, Львівського міського благодійного фонду «Сестри Даліли», 

ГО «Асоціація Рідкісного Захворювання України — Легенева Гіпертензія». 

Збираючи пластикові корки, учасники акції допомагають у придбанні ліків та 

медичного обладнання для хворих на легеневу гіпертензію. Тема 

благодійності є делікатною і водночас надзвичайно важливою. Активну 

участь у різноманітних соціальних акціях, благодійних заходах і житті міста 

в цілому бере бібліотечний гурт «Пашко BAND» (відділ мистецтв ЦДБ), який 

у партнерстві з Благодійним товариством «Відкриваємо серця» здійснив 

творчі візити до вихованців Буківського дитячого будинку-інтернату (Старо-

Самбірський район, Львівська область) та до онкохворих дітей, пацієнтів 

Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру (м. Львів,  

вул. Дністерська, 27). Кілька років поспіль, у співпраці з ГО «Фонд 

Блакитний Птах», «Пашко BAND» бере участь в акції «Львів у блакитному». 

У 2017 році, разом з іншими виконавцями, у Всесвітній день поширення 

інформації про проблему аутизму, гурт взяв участь у концерті, який відбувся 

в актовому залі Навчально-реабілітаційного центру «Довіра». У Центральній 

дитячій бібліотеці спільно з Львівським міським центром соціальних служб 

для дітей, сім’ї та молоді проведена майстерка «Писанковий дивосвіт» для 
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дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей — читачів відділу 

обслуговування дошкільнят та учнів 1-4 класів, під час якої діти навчилися 

прикрашати великодні яйця крупами, насінням, травами та ін. За участі 

Благодійної організації «Принцип Синергії» відбулись майстер-класи 

«Маленьке великоднє диво» для читачів відділу обслуговування учнів 5-9 

класів та відділу мистецтв ЦДБ. Діти освоїли техніку писання воском та 

розфарбовування яйця, ознайомилися з легендами і переказами про писанку. 

Писанки, розписані читачами, були виставлені на аукціон, зароблені кошти 

перераховані на потреби соціально незахищених дітей. 

— Протягом 2016-2017 рр. у Рівненській обласній бібліотеці для дітей 

діяла цільова комплексна програма «Через маленьку книгу — у великий 

світ», в рамках якої відкрито пункт видачі літератури у Рівненському 

обласному навчально-реабілітаційному центрі для 120 дітей-сиріт. 

 

 

Виконавець  
Кузілова Т.М. 

(044)400-20-23 

 

 


