
Громадська організація
сімей дітей-інвалідів з 

синдромом Дауна
та іншими генетичними 

порушеннями
«Сонячні діти Черкащини»



ГО «Сонячні діти Черкащини» -
зареєстрована 16 лютого 2016 року.

Метою діяльності Організації є задоволення і

захист законних прав та інтересів дітей і дорослих

з синдромом Дауна та іншими генетичними

порушеннями (далі – дітей з СД та іншими ГП),

всебічна допомога сім’ям з такими дітьми, сприяння

процесу їх соціалізації та формування позитивної

суспільної думки щодо дітей з обмеженими

функціональними можливостями, визнання їх

повноправними членами суспільства.



Основними завданнями
Організації  є:

• Забезпечення інформаційної та

психологічної підтримки сім’ям, у яких

народилися діти з СД та іншими ГП, відразу

після їх народження.

• Захист законних прав і інтересів дітей з СД та 

іншими ГП, організація та проведення 

правового навчання  батьків цих дітей.



• Сприяння повноцінному життю та

максимально можливому розвитку

здібностей дітей з СД та іншими ГП,

створення умов для того, щоб вони могли

вести максимально нормальний спосіб

життя, в т.ч. створення спеціальних

компактних місць проживання дітей з СД та

іншими ГП та системи нагляду за

дотриманням прав, в тому числі тих, що

залишилися без опіки рідних.



• Сприяння розвитку інтелектуальних

можливостей і освіти дітей з СД та іншими

ГП, а також розвиток у них вмінь та навичок

для виконання обдуманої, кваліфікованої,

творчої роботи і досягнення ними більшої

самостійності в житті.

• Сприяння покращенню опіки і піклування

над особами вищезазначеної категорії, які

втратили батьків.



• Сприяння покращенню здоров’я та

зміцненню загального фізичного стану дітей

з СД та іншими ГП, в т.ч. санаторно-

курортному лікуванню, включаючи соматичні

захворювання.

• Надання матеріальної та фінансової

допомоги сім’ям, які мають дітей з СД та

іншими ГП, за рахунок гуманітарних

надходжень, благодійних внесків членів

Організації та спонсорів.



• Надання правової, інформаційної,

психологічної, педагогічної, медичної,

моральної, соціальної, гуманітарної або

іншої підтримки та допомоги дітям з СД

та іншими ГП та членам їх сімей з

дотриманням вимог чинного

законодавства України.



• Залучення державних, громадських,

релігійних, комерційних організацій і

підприємств, спеціалістів у галузі освіти,

медицини, культури та інших до вирішення

проблем лікування, профілактики

захворювань, соціальної реабілітації,

матеріального забезпечення, навчання,

профорієнтації і працевлаштування дітей з

СД та іншими ГП.



• Співробітництво і підтримка процесів

інтеграції дітей з СД та іншими ГП у

суспільстві. Сприяння вирішенню

завдань їх суспільної інтеграції

(інтеграції в суспільство як повноцінних

людей, які мають рівні права з іншими

громадянами).



• Проведення культурно-просвітницької

пропагандистської діяльності, направленої на

позитивні зміни в ставленні нашого

суспільства до дітей з СД та іншими ГП.

• Співробітництво з пологовими будинками,

інформаційна підтримка. Консультативна

допомога батькам та сім’ям дітей з СД та

іншими ГП. Підтримка спеціалістів, які

працюють із дітьми з СД та іншими ГП.



• Співпраця з органами державної влади і 

місцевого самоврядування при вирішенні 

питань, що стосуються  проблем 

життєдіяльності  дітей з СД та іншими ГП, 

участь у розробці проектів державних та 

інших програм соціального захисту щодо 

зазначеної категорії громадян.



• Підтримання зв’язків із засобами

масової інформації з метою

формування позитивної суспільної

думки щодо дітей з СД та іншими

ГП та визнання їх повноправними

членами суспільства.



• Сприяння поєднанню спільних зусиль

та можливостей державних і

недержавних установ та організацій,

що займаються проблемами людей з

особливими потребами для досягнення

спільної мети.



• Розробка та популяризація інформаційних,

науково-методичних матеріалів, в т.ч. участь

у перекладі закордонних видань, з питань

діяльності, передбаченої цим Статутом.

Розміщення інформації про дітей з СД та

іншими ГП та про Організацію в Інтернет,

друкованих ЗМІ, на ТБ і радіо та будь-якими

іншими не забороненими законом

способами.



• Налагодження та розширення зв’язків з організаціями,

які мають відношення до вирішення проблем людей з

особливими потребами для обміну інформацією,

досвідом, проведення спільних заходів, в т.ч.

налагодження та підтримання контактів з

міжнародними організаціями, які займаються

захистом прав дітей з СД та іншими ГП, поширення

позитивного досвіду їх діяльності на території України;

проведення з ними спільних заходів, тощо; участь (в

т.ч. в якості члена) у всеукраїнських, європейських та

світових громадських і благодійних організаціях.



Діяльність ГО «Сонячні діти 
Черкащини»

• Для відображення діяльності створена

сторінка ГО «Сонячні діти Черкащини» в

соціальній мережі Facebook

https://www.facebook.com/ГО-Сонячні-

діти-Черкащини-223269464682121/



Проведення культурно-просвітницької 

пропагандистської діяльності

Проведення акції Lotsofsocks «Кольорова шкарпетка» на

підтримку людей із синдромом Дауна. Мета акції –

інформування населення про особливості людей з синдромом

Дауна.











Проведення культурно-просвітницької 

пропагандистської діяльності

• Робота зі ЗМІ (статті, інтерв’ю, репортажі).



Проведення культурно-просвітницької 

пропагандистської діяльності

• Розробка інформаційних матеріалів

(інформаційні матеріали про наявність

та діяльність ГО «Сонячні діти

Черкащини» та розповсюджували їх

серед медичних установ).



Співпраця з держаними установами.

• Вдячні департаменту соціальної політики Ксения Мовчан
(Ksenia Movchan) за щирість та відверту розмову.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007645841491&fref=mentions


Розвиваючі заняття та екскурсії













Розваги та зустрічі 

"Сонячні діти" приймали дорогих гостей -
компанію InterLink LLC із надзвичайним подарунком -

виставою справжнього лялькового театру.

https://www.facebook.com/interlinkua/?fref=mentions


Зустріч з найкращим другом 
Віктором Євпаком



Казковий вечір з цирком “Кобзов”



Дітки прийшли підтримати улюблену команду
БК Черкаські Мавпи

https://www.facebook.com/MavpaBasket/?fref=mentions


Фантастичні пригоди в розважальному центрі 
“Fantazy TOWN”



Гарний сонячний день провели дітки з батьками в 
чудовому місці, у кінному клубі "Аматор". 



Надзвичайна зустріч відбулася у нас в Центрі розвитку ГО Сонячні 
діти Черкащини. Сім'я Brian Seay та Cortney Seay з Америки, що 
приїхала усиновлювати хлопчика з синдромом Дауна з нашого 

будинку дитини. Чудова молода пара, що вже має двоє 
усиновлених дітей. Цікаве, невимушене спілкування, завдяки

Viktor Yevpak. 



Про діяльність ГО «Сонячні діти 

Черкащини» можете дізнатися в 

соціальній мережі Facebook

https://www.facebook.com/ГО-Сонячні-

діти-Черкащини-223269464682121/



Дякую!


