
EASPD шукає батьків, які хотіли б стати лідерами груп взаємної підтримки, щоб допомагати 
сім’ям з дітьми з інвалідністю, які втекли від війни в Україні 
 
Посада: Лідер груп взаємної підтримки 
 
Назва проекту: Підтримка раннього розвитку дітей-біженців з України у надзвичайній ситуації 
(ECDUR) 
 
Країна: Молдова 
 
Опис проекту 
 
«Національний координатор» - організація, яка Keystone Moldova і є членом EASDP. 
 
Європейська асоціація постачальників послуг для людей з інвалідністю (EASPD) — це 
європейська неурядова організація, що працює в 41 країні та представляє понад 20 000 
постачальників послуг для людей з інвалідністю. Її метою є сприяння рівним можливостям для 
людей з інвалідністю через ефективні та високоякісні системи обслуговування, відповідно до 
принципів Конвенції ООН про права людей з інвалідністю. 
 
Війна в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, суттєво впливає на життя дітей та їхніх 
родин. За даними УВКБ ООН, станом на 21 червня 2022 року більше 8 мільйонів людей  
залишили свої домівки та перетнули кордони сусідніх країн (понад 3 мільйони – до Польщі, 
понад 924 000 – до Румунії, понад 464 000 – до Республіки Молдова, понад 426 000 – до 
Словаччини, 231 000 до Болгарії ). Понад 2 мільйони біженців – діти (багато з них без супроводу), 
з яких приблизно 600 000 – віком до 5 років. 
 
Від початку війни EASPD активно підтримує своїх членів по всій Європі, особливо в країнах, які 
межують з Україною. Щоб підтримати українських біженців інвалідністю було створено 6 
тимчасових регіональних офісів для покращення обміну інформацією та координації дій.  
 
У липні 2022 року Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та EASPD підписали угоду про партнерство для 
підтримки раннього розвитку дітей з інвалідністю у надзвичайній ситуації, а також дітей з 
проблемами розвитку чи поведінки або ризиком таких проблем, які постраждали внаслідок 
війни в Україні. Проект реалізовується у п’яти країнах: Молдові, Польщі, Словаччині, Румунії та 
Болгарії. 
 
Частиною цього проекту є навчання сімейних консультантів, які надаватимуть консультації 
батькам, підтримуватимуть дітей із груп ризику, з труднощами розвитку та інвалідністю. Такі 
спеціалісти надаватимуть допомогу через особисті та онлайн консультації, а національні 
партнери забезпечать розбудову функціонуючої системи для забезпечення максимальної 
підтримки таким сім’ям і обміну інформацією. Проект також спрямований на підвищення рівня 
знань і компетентностей сімей з України, щодо підтримки дітей у питаннях раннього розвитку. 
 
У рамках проекту 500 сімейних консультантів і 800 батьків-лідерів груп взаємної підтримки  
(україно-, російсько-мовні) пройдуть навчання, щоб надавати підтримку дітям і сім’ям з дітьми 
з інвалідністю, проблемами розвитку чи поведінки або з ризиком розвитку таких проблем. 
Навчання відбуватиметься поступово (каскадний тренінг Training of the Trainers): програма 
розроблена 10 міжнародними експертами, які навчать 40 тренерів з раннього розвитку дитини 
у надзвичайних ситуаціях, які, своєю чергою, навчать сімейних консультантів і батьків-лідерів 

https://www.easpd.eu/


груп взаємної підтримки, які наразі проживають у Молдові, Болгарії, Польщі, Словаччині, та 
Румунії. 
 
Так, EASPD шукає 800 батьків-лідерів груп взаємної підтримки у п’яти країнах-учасницях проекту. 
 
Обов'язки лідера груп взаємної підтримки 
 
Батьки-лідери груп взаємної підтримки виконуватимуть ряд послуг, щоб підтримати сім’ї з 
маленькими дітьми з групи ризику або з проблемами розвитку. Послуги можуть відрізнятися 
залежно від кваліфікації батьків, їхнього місцезнаходження та ситуації: 

- Надавати інформацію сім’ям та громадам біженців про послуги, які надає сімейний 
консультант, національний координатор або інші відповідні служби для сімей 
переміщених осіб. 

- Знаходити батьків та заохочувати їх до роботи в групах взаємної підтримки. 
- Координувати та організовувати сесії взаємної підтримки. 
- Проводити сесії груп взаємної підтримки батьків принаймні двічі на тиждень для 8-10 

сімей онлайн або особисто. 
- Проводити індивідуальні сеанси підтримки батьків – онлайн або особисто. 
- Інформувати сімейних консультантів та національного координатора про батьків/сім'ї, 

які потребують додаткової та більш комплексної підтримки. 
- Співпрацювати з національним координатором та сімейними консультантами в рамках 

проекту для забезпечення скоординованої підтримки. 
- Підтримувати організацію громадських заходів (наприклад, під час святкових сезонів або 

днів народження). 
- Вести базову документацію про надану підтримку. 
- Брати участь у тренінгах та супервізійних сесіях. 
- Підтримувати зв’язок із національним координатором та звітувати перед ним. 

 
Профіль кандидата 
 
Необхідний досвід 

• Мати досвід батьківства. Якщо ви є батьком або мамою дитини з інвалідністю, це буде 

вважатися перевагою. 

Бажаний досвід 

• Досвід ведення групи взаємної підтримки. 

• Досвід волонтерства або організації активностей для підтримки громади. 
 

Освіта 
Немає вимог щодо освіти. 
 
Знання мов 
Знання української або російської мови – обов’язково. 
 
Основні цінності 

• Турбота 

• Повага 

• Чесність 

• Довіра 

• Відповідальність 
 



 

Основні якості 
▪ Терпіння 
▪ Бажання навчатися  
▪ Емпатія 
▪ Лідер громади 
▪ Вміння активно слухати 
▪ Продвинуті навички спілкування 
▪ Бути відкритим до співпраці з національним координатором та сімейними 

консультантами 
 
Оплата праці 
 
Робота лідера груп взаємної підтримки оплачуватиметься у розмірі 20 євро в день (для громадян 
України, які отримують виплати як біженці: у вигляді ваучерів або волонтерського гонорару, щоб 
не зупинити фінансову підтримку з боку приймаючої країни). 
 
Процес подачі заявки 
Щоб подати заявку, напишіть листа на електронну пошту. У листі зазначте ваші ім’я, прізвище, 
поточне місцезнаходження та номер телефону, а також коротко (до 900 символів) опишіть 
вашу мотивацію (українською або російською мовою): чому ви хочете стати лідером груп 
взаємної підтримки, розкажіть як ваш попередній досвід допоможе у цьому. Тема електронного 
листа має бути «Заявка на отримання статусу лідера груп взаємної підтримки в Молдовi». Адреса 
відправки:moldova@khs.org  
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