Почуйте нас
Нещодавно організація Save the Children провела
опитування серед дівчат та хлопців про їхнє життя.
П’ять років тому на сході України почалися воєнні дії.
Діти розповіли, як цей конфлікт змінив життя хлопців та
дівчат.
Сталися певні негативні зміни, які засмучують дітей.

Іноді сім'ям не вистачає
продуктів харчування.
Іноді важко потрапити до
лікаря, якщо захворів.
Деяким сім'ям довелося виїхати зі своїх домівок.

Дитячі майданчики пошкоджені.

Діти розповідали, що вони відчувають сум і
іноді страх через обстріли та міни.

Діти також розповіли, як саме відрізняється життя дівчат та хлопців.
Іноді очікується, що хлопці та дівчата будуть поводитись по-різному.

Дівчатам іноді доводиться робити всі домашні
справи. Але всі знають, що хлопці також можуть
допомагати своїм сім’ям у цих справах!

Хлопцям іноді важко розповісти комусь про власні почуття
або переживання. Потрібно пам'ятати, що показувати свої
емоції – нормально для всіх, і хлопців, і дівчат.

Наразі сталося багато сумного та
негативного для дітей.
Але діти також розповіли нам
про позитивне!

Діти допомагають своїм друзям – це
дуже добре!
Діти розповіли, що почуваються
щасливими та в безпеці, коли
проводять час із сім'ями.

Незважаючи на те, що життя дітей важке, в них є надія на майбутнє, коли вони зможуть рости в
безпеці, щасливими, освіченими, здоровими та вирішувати, ким вони хочуть бути, коли виростуть.
Діти також поділилися своїми ідеями про те, як можливо покращити життя дітей. Ось деякі з цих ідей:
Дорослі мають вислуховувати
нас і працювати з нами для
вирішення проблем. Дорослі
також мають навчити дітей
основам безпеки.

Вчителі мають
допомагати вирішувати
проблеми із булінгом та
ставитись до нас
доброзичливо.

Батьки мають проводити час
зі своїми дітьми – це
дозволяє нам почуватися в
безпеці та щасливими.

Уряд та організації мають створити
безпечні місця для ігор, наприклад,
спортивні та ігрові майданчики. Вони
мають допомогти відремонтувати
пошкоджені дороги та будівлі.

Діти мають поводитись у спосіб, який допомагає
убезпечувати себе. Не гратись у небезпечних місцях і
казати «ні» всьому, що може вам зашкодити.
Діти також мають бути добрими до інших дітей.
Говорити «ні!» –
ознака сміливості

Бачите? У дітей було багато чудових ідей. Пам'ятайте, якщо у вас є чудова ідея або будь-яка проблема,
розкажіть про це дорослому, якому ви довіряєте. Діти та дорослі разом можуть покращити життя дітей.

Save the Children має бути безпечною для дітей.
Якщо ви хочете повідомити про проблему або надіслати нам
відгук, зв'яжіться з нами:
https://www.facebook.com/savethechildrenresponseinukraine
ukrainianresponse@savethechildren.org

063-664-77-03
095-654-52-79
096-834-16-19

