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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА МЦБ

Міжнародний Центр Батьківства це, перш за все, команда чоловіків, які усві-
домили, що батьківство – не збіг обставин, а місія їхнього життя.

За останні п’ятнадцять років, ми набули унікальний досвід роботи з чоловіка-
ми в Україні та за її межами. Розпочавши рух чоловіків за відповідальне 
батьківство, для подолання кризи відсутності батька в українській сім’ї, ми 
прийняли рішення бути, передусім, справжніми батьками для своїх дітей, та 
допомогти іншим чоловікам відкрити в собі батьківське серце.

Наш досвід свідчить, що сучасне покоління чоловіків прагне якісних змін у 
стосунках із своїми дітьми, та своєму батьківстві як такому. В серці кожно-
го чоловіка є нестримне бажання бути добрим батьком. Тому важливо, щоб 
поруч були ті, хто підтримає це бажання і допоможе набути або розвинути 
навички доброго батька.

Каталог, який Ви тримаєте в руках, не просто звіт про діяльність організа-
ції. Це презентація ресурсів і можливостей, які вже допомогли багатьом чо-
ловікам побудувати стосунки «від серця до серця» із своїми дітьми, а лідерам 
місцевих громад – ініціювати позитивні тренди для їхнього розвитку.

Запрошуємо Вас долучитися до руху чоловіків за відповідальне батьківство, і 
зробити свій вагомий внесок у розбудову своєї сім’ї, громади та країни!

Президент ГО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР БАТЬКІВСТВА»
Олександр Марченко
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НАША МІСІЯ 

Відбудова культури відповідального батьківства, здійснення позитивного впливу на стан сім’ї 
через поширення моделі доброго батька та захист сімейних цінностей в сучасному суспільстві.

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ

Присвячена тому, щоб надихати і навчати чоловіків бути активними батьками і дідусями. 
Бути позитивним прикладом для своїх дітей, щоб кожна дитина мала радість, любов, тур-
боту і благополуччя через батька, який усвідомлено і відповідально залучений до її життя.

НАША ЦІЛЬ

Чоловіки – батьки і дідусі України. Донести послання про відповідальне впливове батьків-
ство і залучити до руху біля 140 тис чоловіків в Україні. 140 тис – приблизно 2% від загальної 
кількості чоловіків-батьків у віці від 25 до 60 років. 

модераторів 
груп розвитку

 регіональних 
координаторів

500 25

Для досягнення цілі заплановано підготувати і спорядити для роботи:

майстер-тренерів

50

Соціальні дослідження доводять 
що 2% від певної групи населен-
ня створює критичну масу впли-
ву на всю групу і на суспільство 
в цілому. Тобто, якщо визначена 
група батьків почує, прийме та 
почне практикувати відповідаль-
не батьківство, то процес відбу-
дови відповідної культури буде 
поширюватися і впливати на на-
ціональному рівні.

2%

координаторів
проекту

100
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ІСТОРІЯ 1996

Візит Кена Кенфілда до Києва. Презентація 
діяльності Національного Центру  Батьківства та 
Національного Служіння Батьківства (НСБ), США

1997

1998
Проведено першу в Україні конференцію «7 секретів 

ефективного батьківства», що була організована 
Олександром Марченком. Викладачі з НСБ США про-
вели заняття для 200 чоловіків з різних міст України Створено ініціативну групу на чолі з Олексан-

дром Марченком, яка у співпраці з Національним 
Служінням Батьківства США почала організовува-
ти семінари та конференції в різних містах України

2000

Ініціативна група стала діяти як підрозділ НСБ 
в Україні. Було сформовано місію та стратегію 

діяльності. Розроблено 10-ти тижневий навчаль-
ний курс «Основи батьківства».

2003

Зареєстровано ГО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР БАТЬ-
КІВСТВА» (МЦБ) в Україні, засновник – Олександр 
Марченко. Центр продовжив співпрацю з НСБ з 
метою поширення діяльності в Україні та інших 
пострадянських країнах

2005

МЦБ розширив межі своєї міжнародної діяль-
ності. Було проведено семінари в Білорусі, Мол-

дові та Росії. Надано методичну допомогу для 
розвитку батьківського руху в Польщі

2007

Започатковано Громадську ініціативу «День Бать-
ка» на національному рівні. Зібрано 10 тис. під-
писів на підтримку ініціативи. Проведено громад-
ські форуми за участю представників державних 
міністерств, громадських і релігійних організацій 
у Києві, Львові, Кропивницькому та Дніпрі

2010

Поширено діяльність МЦБ на західну Європу та 
США. Проведено ряд семінарів і презентацій у 
Польщі, Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Фран-

ції, Швейцарії, Італії, Угорщині та США упродовж 
наступних років 2013

Розроблено оновлену стратегію діяльності МЦБ2017

МЦБ виступає співзасновником Коаліції організа-
цій «Батьківство – Україна». Стає співавтором На-

ціональної стратегії «За відповідальне батьківство»

2018

Заснування та розвиток міжнародного руху 
чоловіків за відповідальне батьківство «Батько 
24/7». Передача досвіду діяльності і впливу гро-
мадянам  та організаціям інших країн.
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ВПЛИВ

Біля 13 тис. чоловіків стали учасниками конференцій, семінарів 
та груп розвитку.
Підготовка і спорядження української команди лідерів, визна-
чено як пріоритетне завдання МЦБ в наступному десятиріччі. 
Саме ця група активістів, із представників місцевих громад, 
буде авангардом подальшого стрімкого розвитку національно-
го руху чоловіків за відповідальне батьківство.

Україна

• Проведено 150 конференцій, семінарів та тренінгів в 34 мі-
стах України
• Видано і розповсюджено 14 тис. примірників книг Кена Кен-
філда «Сім секретів ефективного батьківства» та «Серце бать-
ка»; 7 тис. примірників посібника «Основи батьківства».

ПРЕДСТАВНИЦТВА:

Біла Церква
Білгород-Дністровський
Вінниця
Донецьк
Житомир
Івано-Франківськ
Ізмаїл
Кам’янець- Подільський
Канів
Коростень
Кременчук
Луганськ
Львів
Миколаїв
Олександрія
Саки
Севастополь
Симферопіль
Слов’янськ
Тернопіль
Трускавець
Херсон
Чернівці
Чернігів

СЕМІНАРИ ТА ГРУПИ 
РОЗВИТКУ 

Дніпро
Запоріжжя
Київ
Кропивницький
Луцьк
Одеса
Рівне
Суми
Харків
Черкаси
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Міжнародний

Проведено 39 семінарів і 65 презентацій в США, країнах Європи і СНД

Білорусь
Бельгія
Італія
Литва
Молдова
Нідерланди
Німеччина
Польща
Росія
США
Угорщина
Франція
Швейцарія

ДИНАМІКА ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ

200 7 000
13 000

140 000

1997 2007 2017 2027

МГР – модератор групи розвитку 
КП – координатор проекту
МТ – майстер тренер
РК – регіональний координатор
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СТРАТЕГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Місцева Громада
Діяльність МЦБ спрямована на розвиток руху чоловіків за відповідальне батьківство 
в місцевих громадах через співпрацю з Управліннями Освіти та Сімейної політики, 
громадськими та релігійними організаціями і спеціалістами. Співпраця відбувається 
на партнерських засадах. Завданням МЦБ є підготувати і спорядити представників 
місцевих громад для розвитку руху з використанням ресурсів і досвіду Центру. Ресур-
си МЦБ це програми, проекти і події які можна використовувати циклічно впродовж 
року. МЦБ надає консультаційний супровід на всіх етапах застосування ресурсів.

Мотиваційна презентація 
Є першим кроком у взаємодії між Центром і організацією. Ознайомлення з наявними 
ресурсами і досвідом, складання угоди про співпрацю.

Тренери

Активісти

Чоловіки
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Школа лідерів
Проходить три рази на рік: Лютий, Травень, Жовтень. Заняття проводять спеціалісти 
МЦБ. Підготовка керівників по напрямках:
РК – регіональний координатор МТ – майстер тренер
МГР – модератор групи розвитку КП – координатор проекту

Семінар-тренінг «Батько 24/7»
Проводиться підготовленим МТ або спеціалістом МЦБ для чоловіків або сімейних пар 
певної спільноти. Презентує основи відповідального батьківства, допомагає парам ста-
ти успішною батьківською командою і мотивує чоловіків розвинути батьківські навички 
в Групі розвитку з підготовленим МГР від спільноти.

Вікенд і Велика Пригода
Проводиться підготовленим КП. Табір, подорож на байдарках або поход в гори для чоловіків 
і їхніх дітей. Це добра нагода для учасників семінару-тренінгу закріпити навички батьківства.

День Батька
Щорічний фестиваль який проходить на рівні селища або міста. Подія що організовуєть-
ся РК і КП та об’єднує зусилля всіх активістів місцевого руху. Залучає місцеву громаду до 
цінностей відповідального батьківства.

Група Розвитку
Проводиться підготовленим МГР. Складається із 7 – 10 осіб. Один модератор може провести 2 – 
3 групи на рік. Найбільш ефективно проводити групу після семінару-тренінгу або літнього проекту.

РІЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

Подія/місяць Січ Лют Бер Кві Тра Чер Лип Сер Вер Жов Лис Гру
Презентація
Школа лідер Ѵ Ѵ Ѵ
Сем-тренінг
Вікенд
Вел Пригода
День Батька
Гр Розвитку
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РЕСУРСИ

Мотиваційна презентація
Ознайомлення представників зацікавлених організацій з наявним досвідом і ресурсами Центру 
та запрошення долучитися до руху за відповідальне батьківство. Тривалість презентації 45 хв.

МЦБ позиціонує себе як тренінговий 
Центр який створює свої ресурси або 
адаптує міжнародні програми і надає 
для використання місцевим грома-
дам. Каталог ресурсів буде постійно 
поповнюватися впродовж наступних 
років діяльності МЦБ.

Школа лідерів
Складається із тренінгів що проходять тричі на рік в Центрі або за окремим розкладом на замовлен-
ня від партнерських організацій з метою підготувати і розвинути лідерів в таких сферах:
Регіональний Координатор (РК) – розвиває і координує рух за відповідальне батьківство в регіоні 
визначеному географічно, структурою партнерської організації або спільнотою. Опікується МГР і ко-
ординує діяльність МТ та КП.
Майстер Тренер (МТ) – проводить тренінги для батьків в регіоні.
Модератор Групи Розвитку (МГР) – проводить зустрічі для групи чоловіків за курсом «Основи батьківства»
Координатор Проекту (КП) – управляє підготовкою і проведенням окремих заходів відповідно до 
напрямків діяльності: семінар-тренінг, вікенд, літній проект, фестиваль і т.і.

Семінар-тренінг «Батько 24/7»
Допомагає чоловікам усвідомити свою роль як батька; зробити перший крок до примирення по-
колінь; виявити і розвинути якості і навички доброго батька; розробити план особистого батьків-
ства; сформувати баланс між професійною діяльністю та сімейним життям; розкрити принципи 
взаємодії подружжя у вихованні дітей. 
Формат семінару: 
 • до участі запрошуються чоловіки (подружжя) що мають дітей
 • семінар побудований на тематичних лекціях, рольових іграх, роботі з роздатковим 
   матеріалом, інтерактивному спілкуванні в дискусійних групах
 • заняття проводять співробітники Центру, підготовлені спеціалісти-тренери 
 • тривалість: 4 – 6 – 18 годин,  аудиторія від 20 до 80 чоловік
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Вікенд «Батько 24/7» 
Мета: набуття чоловіками практичного досвіду батьківства, розвиток навичок батьківства та їх 
застосування, безпосередньо в спілкуванні з дитиною. Побудова стосунків між батьком і дити-
ною «від серця до серця».
Формат заходу: 
 • табір 2-3 дні, вихідні або канікули
 • до 20 батьків + 20-30 дітей
 • тренінг для батьків 4 години
 • інтерактивні конкурси, змагання, спорт, вікторини, рольові ігри, спілкування

Літній проект «Велика пригода» 
Мета: набуття чоловіками практичного досвіду батьківства і розвиток навичок батьківства та їх 
застосування безпосередньо в екстремальних умовах. Побудова стосунків між батьком і дити-
ною «від серця до серця».
Формат заходу:
 • 5 - 7 днів подорож на байдарках або в горах
 • до 15 батьків + 15 - 20 дітей
 • тренінг для батьків 6 години
 • інтерактивні конкурси, змагання, спорт, вікторини, рольові ігри, спілкування

Громадська ініціатива «День Батька» 

Мета курсу: поглиблене вивчення основ батьківства; набуття досвіду і розвиток навичок батьків-
ства; практичне застосування особистого плану батьківства в сім’ї; обмін досвідом в групі до 10 
чоловіків.
Курс складається із щоденного виконання домашніх завдань, за посібником, і щотижневої зу-
стрічі. Групу проводить підготовлений Центром модератор.

10-ти тижневий курс для груп розвитку: «Основи батьківства»

Всеукраїнська благодійна акція «Всенародний День Батька», 3 неділя вересня.
Напрями активності: вуличний фестиваль (концерт, флешмоб, конкурси, змагання, презентація 
сімейних програм), робота із медіа, тематичні виступи, форуми.

• Аудіо диск «Сила батьківства», 4 годинний семінар,МР3, Спікер Олександр Марченко
• Книга «Сила батьківства» + аудіо матеріал, Автор Олександр Марченко
• Мультимедійна презентація «Добрий батько»
• Веб сторінка www.uafathers.com
• Сторінка у ФБ https://www.facebook.com/ICFatherhood/

Медіа
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Всеукраїнська благодійна акція 
«ВСЕНАРОДНИЙ ДЕНЬ БАТЬКА»

3-я неділя вересня

ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА «ДЕНЬ БАТЬКА»

Мета:

• упровадження Дня Батька на державному рівні
• популяризація важливості ролі чоловіка як батька та сімейних цінностей у сучасному суспільстві
• вшанування чоловіків, які опікуються сім’єю та беруть активну участь у вихованні своїх дітей
• відновлення (реформація) культури відповідального батьківства

Напрями активності:

• співпраця з Державними установами України
• проведення громадських форумів та благодійних акцій
• проведення вуличного фестивалю (концерт, флешмоб, конкурси, змагання, презентація програм 
про-сімейних організацій)
• робота із ЗМІ (прес-конференції, тематичні публікації, виступи на радіо та телебаченні)

Досягнення ініціативи за десятирічний період (2007-2017 рр.)

• долучилося понад 70 громадських та релігійних організацій
• у святкуванні “Дня Батька” по містах України взяли активну участь понад 100 тисяч людей
• через відео сюжети на телеканалах національного значення охоплено до 15 млн. глядачів, не 
враховуючи ТРК місцевого значення
• ідея святкування Дня батька в Україні була підтримана профільними міністерствами та 
рекомендована Урядом України в поданні на розгляд Президенту України Проекту указу про 
щорічне святкування “Дня батька” у третю неділю вересня
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До участі в акції на партнерських 
та меценатських засадах 
запрошуються всі зацікавлені 
державні, громадські та релігійні 
організації, представники медіа та 
ділових кіл

         den-batka@uafathers.com

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНІЦІАТИВИ

2007 рік – стартувала Громадська ініціатива «День Батька».

2008 рік – Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту у співпраці з МЦБ розробило 
проект Указу Президента України «Про День батька», який запропоновано відзначати щороку 
у третю неділю вересня.

2009 рік – третя неділя вересня набуває статусу «Всенародний День Батька» на громадському 
рівні та щорічно відзначається в більшості обласних міст України.

2013 рік – Упровадження Дня батька стає одним із завдань виконання Державної цільової со-
ціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.05.2013 № 341.

2013 рік – на виконання зазначеної програми Мінсоцполітики України розроблено та погодже-
но з центральними органами виконавчої влади проект Указу Президента України «Про День 
батька», який запропоновано відзначати щороку у третю неділю вересня. Зазначений проект 
указу 23 вересня 2013 року було схвалено урядом України та направлено на розгляд Президен-
тові України (лист Кабінету Міністрів від 04.10.2013 № 12561/0/2-13).

2015 рік – Упровадження Дня батька вноситься як рекомендація до Президента України від 
Парламентських слухань «Сімейна політика України – цілі та завдання» від 17 червня 2015 року.

2015 рік – Департамент соціальної політики АПУ дає позитивну оцінку проекту Указу Прези-
дента України «Про День батька».
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МІЖНАРОДНИЙ РУХ ЧОЛОВІКІВ

Спілкуючись з підлітками та чоловіками в різних країнах ми зробили висновок, що проблема відсут-
ності батька в сім’ї є проблемою сучасності, незалежно від національності, економічного розвитку 
або політичної системи. 

Підлітки і молодь свідчать про те що більшість батьків не мають для них часу. Найчастіша відповідь 
щодо причин руйнування стосунків з батьком – «тато весь час на роботі». Також і чоловіки визна-
ють, що в них не вистачає часу на спілкування з дітьми. Сучасний батько в середньому витрачає на 
це 15 хвилин в день!?

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР БАТЬКІВСТВА покликаний допомогти чоловікам бути постійними, доступни-
ми і впливовими в житті їхніх дітей. Саме тому рух чоловіків за відповідальне батьківство отримав 
назву «Батько 24/7». Фактично цей рух розвивається в Україні останні 15 років. Сьогодні є попит на 
наш досвід і ресурси в інших країнах. Розвиток міжнародного руху чоловіків «Батько 24/7» обраний 
одним із пріоритетних напрямків діяльності Центру в наступному десятиріччі.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ

Соціологічні  дослідження в CША. 
Вплив відсутності батька на дітей

У 35 разів збільшується вірогідність втечі 
з дому

У 20 разів збільшується вірогідність 
прояву девіантної поведінки

У 20 разів збільшується вірогідність того, 
що вони опиняться у в’язниці

У 14 разів збільшується вірогідність 
здійснення ними зґвалтування (хлопчики)

У 10 разів збільшується вірогідність того, 
що вони стануть наркозалежними

У 9 разів збільшується вірогідність 
покинути навчання в школі

У 9 разів збільшується вірогідність того, 
що вони закінчать своє життя в злиднях

У 5 разів збільшується вірогідність 
здійснити самогубство

Діти, що ростуть в сім’ях 
де батько відсутній

90% усіх безпритульних дітей і дітей що регуляр-
но втікають з дому (US DHHS Bureauofthecensus)

85% дітей з типовою антисоціальною поведін-
кою (CentreforDiseaseControl)

85% усіх підлітків, що перебувають у в’язни-
ці (FultonCo. Georgiajailpopulations, TexasDept. 
ofCorrections)

80% зґвалтувань мотивованих гнівом 
(CriminalJustice&Behavior, vol14, p.403-26)

71% дітей, що покинули школу (NationalPrinciples
AssociationreportontheStateofHighSchools)

70% дітей і юнаків у виправно-виховних закладах 
і в тюрмах, що відбувають тривалий строк пока-
рання (US DeptofJusticeSpecialReport)

63% усіх підліткових самогубств (US DHHS 
Bureauofthecensus)

Діти отримують нижчі бали по тестам і нижчий 
середній бал (NationalCenterforFathering)

45%

дітей живуть далеко від 
біологічного батька (NCF)

50%

дітей сказали, що батько був 
відсутнім емоційно (NCF)

34%

дорослих чоловіків вважають 
свого батька за взірець (NCF)
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КОМАНДА ГО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР БАТЬКІВСТВА»

Андрій Редькін 
ДНІПРО Голова підрозділу 

Владислав Рогожин 
ДНІПРО 

Богдан Баговський
ЗАПОРІЖЖЯ

Володимир Лєбьодкін
ЗАПОРІЖЖЯ

Артем Матвійчук
КИЇВ

Андрій Фьодоров
КИЇВ

Олег Горькавий
КРОПИВНИЦЬКИЙ

Юрій Порошенко
КРОПИВНИЦЬКИЙ

Володимир Редкач
ЛУЦЬК

Олег Чечельницький
ОДЕСА

Сергій Качан
РІВНЕ

Ігор Карпенко
СУМИ

Дмитро Хіманін
ЧЕРКАСИ

Володимир Макотченко
ХАРКІВ

Олександр Марченко
Президент ГО МБЦ

Сергій Цвєтков
Виконавчий директор
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ВІДГУКИ ЧОЛОВІКІВ

Богдан, 33 роки, батько двох синів
«Цей семінар дуже допоміг мені організувати і систематизувати знання про батьківство та досвід 
який я мав. Я зацікавився темою про духовне виховання і прийняв рішення бути добрим прикла-
дом. І цим надихати моїх синів наслідувати мене. Дякую за семінар».

Андрій, 39 років, батько одного сина
«Я отримав дуже корисні знання про батьківство. Сподіваюсь, що це допоможе мені розвинути 
стосунки із сином на якісно кращому рівні. Більшість проблем, що обговорювалися, мені знай-
омі. Мені було до вподоби обговорення теми «Посвячення» тому, що це дало справжні вирішення 
проблем в моєму батьківстві. Я маю підбадьорення добре робити мою батьківську роботу, зразу 
ж як повернусь додому».

Юрій, 26 років, батько немовля
«Тренінг був надзвичайно важливим для мене. Моя дружина і я зацікавилися темою про бать-
ківську команду. Це було корисним для нас, як для молодих батьків немовля. Я прийняв рішення 
змінити мою поведінку і більше часу проводити із своїм сином».

Ігор, 40 років, батько двох дітей
«Я прийшов на ці заняття тому, що ніколи не навчався батьківству, хоча вивчав багато чого ін-
шого. Взнав багато чого цікавого. Також прийняв рішення якісно проводити час із моїми дітьми. 
По-справжньому бути разом і робити те що їм і мені  до вподоби». 

Петро, 37 років, батько трьох дітей  
«Думаю, що отримані знання допоможуть мені правильно розвинути стосунки із дітьми. «Посвя-
чення» - моя улюблена тема. Вона допомогла мені зрозуміти як я можу проявити любов до моєї 
сім’ї. Також те, що я маю більше часу проводити із дітьми. Я прийняв рішення планувати свій день 
так, щоб було більше часу для сім’ї. Навіть за рахунок мого хобі». 

Микола, 37 років, батько трьох дітей
«Моє серце було зворушено через цей семінар. Він показав мені моє хибне ставлення до батьків-
ства і жорстку поведінку в сім’ї. Тема «Примирення з батьком» була найважливішою для мене. Я 
усвідомив і визнав вплив мого батька на мене. Також, дізнався як вирішити проблеми в стосун-
ках із ним. Я прийняв рішення змінити моє ставлення до фізичного покарання і бути терпимим до 
помилок своїх дітей. Хочу більше часу проводити з кожним із них окремо».
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