
 
 
 

 
 
 

Шановні друзі! 
 
Благодійна організація «Кожній дитині» в Україні пропонує Вам ознайомитися зі звітом про виконання 
соціального проекту – видання «Книжки про мене» для вихованців будинків дитини та дитячих 
будинків. 
 

Контекст: 
 
Дитинство маленького вихованця будинку дитини відрізняється від дитинства малюка, який росте з 
батьками: в нього немає пам’ятних речей, власних іграшок, а фотографії – лише групові…  
Саме для таких діток, які змушені проводити свої перші роки життя в будинках дитини, ми й створили 
«Книжку про мене». 
 

 «Книжка про мене» – незвичайна, до неї можна записувати все 
найцікавіше, що відбувається з дитиною. Якщо складно записати 
– можна намалювати, приклеїти предмети, які нагадують про ту 
чи іншу важливу подію в житті.  
 
В альбомі розміщуватимуться фотографії дитини, 
відомості про її родичів, перших друзів, перші 
слова, багато віршиків і малюнків.  
 

 
Як все починалося: 
 
Наприкінці літа 2010 року ми розпочали акцію «Книжка 
про мене — створимо разом», коли звернулися до 
благодійників із проханням допомогти нам у виданні 
альбомів для дітей.   
 
Нагадаємо, що гроші на книжку ми збирали як 
традиційним способом - на банківський рахунок, так і 
електронним способом на сайті. Новини про хід збору 
коштів повідомлялися всім прихильникам через 
соціальну мережу Facebook та Twitter.  
 
Висловлюємо подяку партнерам і благодійникам, які 
приєдналися до акції та залучили 21 600 гривень на 
видання альбомів. Завдяки небайдужості, розумінню та 
активності кожного з індивідуальних та корпоративних 
учасників кампанії по збору коштів, які долучилися до 

благодійної акції в Інтернет та на своїх робочих місцях, ми змогли видати Книжку достатнім накладом та 
у привабливому вигляді.  
 
Особливі слова подяки Фонду «Майбутнє сиріт», співробітникам КІБ «Креді Агріколь», Британській Раді в 
Україні, працівникам Міжнародного фонду Відродження та юридичній компанії «Кліффорд Чанс» в 
Україні. 

http://www.everychild.org.ua/ua/donate/charity_share/book_about_me


Як все друкувалося й складалося: 
  

  

 
При друці книжок ми намагалися врахувати побажання дітей та вихователів, аби альбоми вийшли 
зручними та привабливими.  
 
Для цього було вирішено окрім книжки, виготовити окремі папки з кільцями, в які можна було б 
додавати сторінки, або малюнки дітей. Папки ми виготовили з прозорого пластику та оздобили 
гумовими застібками, щоб книжками було зручно користуватися. 
 
Напередодні Старого Нового року ми запросили усіх охочих, а особливо тих з Вас, хто бажав власноруч 
підписати книжки до нашого офісу, аби поспілкуватися у невимушеній атмосфері та підготувати книжки 

до передачі дітям. Ми склали у папки весь тираж і відтоді книжки були вже готовими для передачі 
дітям. 
 
Як усе передавалося і буде передаватися: 
 

Частина тиражу була передана нами до Тернополя за попередньою домовленістю, де місцева 
громадська організація «Майбутнє сиріт» вирішила оплатити тираж і передати книжки діткам з області. 
 
Решта книжок буде поступово передаватися у будинки дитини Київської області та в ті заклади, де 
персонал або волонтери будуть заповнювати альбоми. Кожна партія книжок буде супроводжуватися 
відео з нашого першого семінару для співробітників будинків дитини, в якому детально розповідається 
навіщо, коли, з ким і як заповнювати «Книжки про мене».  

 
 
 
 

 
 
 



Протягом лютого-березня цього року ми плануємо передати книжки до таких закладів: 
 

Назва закладу Кількість книжок 

Київський обласний спеціалізований будинок дитини у м. Біла Церква 61 

Білоцерківський дошкільний ДБ №1 "Волошка" 45 

Дитячий будинок "Материнка" м. Біла Церква 45 

КЗ КОР "Спеціалізований обласний БД м. Боярка" 65 

Київський міський БД ім. М.М.Городецького (с.м.т. Ворзель) 20 

КЗОЗ "Харківський обласний спеціалізований БД № 1" 40 

Київський обласний Центр Матері та дитини у м. Фастів 20 

Чернігівський обласний центр «Батьки і дитина разом» 20 

Решта – на вимогу  

 
 
Як з усім знайомилися: 
 
Наприкінці січня у Київському обласному 
спеціалізованому будинку дитини у м. Біла Церква 
"Кожній дитині" провело окремий семінар із 
вихователями та персоналом дитячого будинку,  
аби обговорити з ними всі питання, які стосувалися ведення подібних фотоальбомів.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
В обговоренні взяла участь і Віра Гутник - автор віршів "Книжки про мене", яка керує позашкільною 
діяльністю дітей у м. Біла Церква. Вона, як ніхто інший, вміло дібрала потрібні слова про нелегку працю 
вихователів та долю дітей, якими вони опікуються. То ж по завершенню заходу кожен його учасник з 
радістю погодився сумлінно вести фотоальбоми для своїх дітей у групах. Ввідний семінар було записано 
на відео, аби згодом поширити запис серед інших будинків дитини у різних куточках України. 
 
Крім того, фотограф-волонтер організації - Оля Мрачковська розповіла про 10 правил фотографування 
дітей, аби світлини виходили живими та якісними, а також провела першу фотозйомку дітей для 
фотоальбомів. 
 
Ось деякі з дитячих світлин, але повний фоторепортаж із Білої Церкви Ви можете власноруч переглянути 
за адресою: 
 
Подивіться, це справді цікаво: http://www.flickr.com/photos/everychild_ukraine/sets/72157626004784310/ 
 
На думку організаторів акції, така благодійна ініціатива пропонує громадськості звернути увагу саме на 
дитину в закладі, на її потреби, бажання, захоплення та мрії, допомогти їй піти у доросле життя з чітким 
розумінням своєї унікальності та неповторного потенціалу. З іншого боку, книжка допоможе 
вихователям, рідним та прийомним батькам дитини більше дізнатися про неї та швидше знайти спільну 
мову. 

http://www.flickr.com/photos/everychild_ukraine/sets/72157626004784310/


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Як ми все отримували та витрачали: 
 

Надходження Сума, грн Витрати Сума, грн 

Всесвітній дитячий фонд (WCF) 26 000 Друк "Книжка про мене", 500 шт. 36 000 

Тернопільський БФ "Майбутнє сиріт" 3 250 Виготовлення папок 7 416 

Суспільна служба України 300 Проведення навчального семінару 2 500 

Індивідуальні донори (фізичні особи) 7 838 Адміністративні витрати 
(транспортування тощо) 

1 688 

Внески працівників компаній:    

ПАТ КІБ "Креді Агріколь" 7 340   

Британська Рада в Україні 2 172    

ЮК "Кліффорд Чанс"  700   

Всього: 47 600 Всього: 47604 

 
Кожний наш проект працює лише тому, що є небайдужі люди, які нас підтримують. Дякуємо Вам за 
довіру та підтримку! Слідкуйте за нашими новинами на www.everychild.org.ua; 
www.twitter.com/echildua; http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=127158427330652 
 
 

http://www.everychild.org.ua/
http://www.twitter.com/echildua
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/group.php?gid=127158427330652

