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ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  ФОРУМ ІЗ МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 
 

«ДИТИНА У ТРИВОЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ:  
РОЗВИВАЛЬНІ І ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ПРАКТИКИ» 

 

31 травня – 1 червня 2021 року 

 

До участі у Форумі запрошуються: викладачі та студенти фаху «соціальна робота», 

«соціальна педагогіка», «психологія»; фахівці-практики в галузі соціальної роботи, 

соціальної педагогіки та психології; представники державних структур; лідери організацій 

громадянського суспільства. 

 

Мета Форуму: актуалізація проблеми створення дружнього до дитини середовища на 

рівнях «сім`я – громада – держава» та поширення кращих українських і зарубіжних 

соціально-педагогічних і соціально-психологічних практик роботи з дітьми, сім’ями та 

громадами. 

 

Тематичні напрямки роботи Форуму: 

 

 Підтримуючі послуги для сімей і дітей у громаді в умовах децентралізації  

 Представництво інтересів дитини: правові та соціально-педагогічні аспекти  

 Деінституціалізація чи збереження системи інституційного догляду: український 

вибір 

 Шкільне середовище – простір  безпеки, підтримки та розвитку дитини 

 Дитина у медіа середовищі: загрози, виклики та можливості 

 

Робочі мови Форуму: українська, англійська/німецька, російська. 

 

Формат проведення Форуму: проведення заходу планується у змішаному форматі (оф-

лайн та он-лайн) із дотриманням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України 

щодо проведення масових заходів.  

За умови розгортання несприятливої епідеміологічної ситуації в Україні Форум буде 

проведено повністю в он-лайн форматі.  

 

Для попередньої реєстрації на Форум просимо заповнити реєстраційну форму за 

посиланням до 25 травня 2021 року: https://forms.gle/gK38rBeFJUT7K1DR6  

 
 
 
 

https://forms.gle/gK38rBeFJUT7K1DR6


 
 

Forum „Kinder in beklemmenden Verhältnissen: Praktiken zur (Weiter-)Entwicklung und 
Integration" 

 
Am 31. Mai und am 1. Juni wird das dritte All-Ukrainische Forum „Kinder in beklemmenden 

Verhältnissen: Praktiken zur (Weiter-)Entwicklung und Integration", organisiert von der 

Abteilung für Soziale Rehabilitation und Sozialpädagogik an der Fakultät für Psychologie der 

Nationalen Taras-Schewtschenko-Universität Kiew, des Büros der 

Menschenrechtsbeauftragten der Werchowna Rada der Ukraine und der Friedrich-Ebert-

Stiftung in der Ukraine, stattfinden. Unter dem Leitthema „Kinder in beklemmenden 

Verhältnissen: Praktiken zur (Weiter-)Entwicklung und Integration" werden verschiedene 

nationale und internationale WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, die in sozialen Berufen, 

in der Bildungsarbeit, der öffentlichen Verwaltung oder in Berufen mit Bezug zu Psychologie 

und Recht tätig sind über praktische Wege der Integration und Entwicklungsunterstützung 

von Kindern sprechen. Insbesondere werden Wege der Unterstützung von Familien und 

Kindern in Gemeinden und Schulen, das ukrainische Pflegesystem, die Rolle von Medien 

und deren Auswirkung auf die Entwicklung und Sicherheit von Kindern, sowie die rechtliche 

und sozialpädagogische Vertretung der Interessen von Kindern thematisiert. Darüber hinaus 

wird es in einer Reihe von Workshops die Möglichkeit geben, sich über konkrete 

Handlungshinweise auszutauschen. Ziel ist es, zur Schaffung eines kinderfreundlichen 

Umfelds auf der familiären, gesellschaftlichen und staatlichen Ebene beizutragen. 

 

Das Forum richtet sich vor allem an AkteurInnen, die in den Bereichen Sozialarbeit, 

Sozialpädagogik und Psychologie tätig sind, sowie an VertreterInnen staatlicher Institutionen 

und zivilgesellschaftlicher Organisationen. Es wird auf Ukrainisch, Englisch/Deutsch und 

Russisch stattfinden. Je nach epidemiologischer Lage findet das Forum entweder in einem 

gemischten Format (offline und online) oder vollständig online statt. 

 

 


