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«Діти. Війна. Майбутнє» 

 

1 грудня 2022 року у Львівському національному академічному театрі опери та 

балету імені Соломії Крушельницької відбулося відкриття виставки дитячих малюнків 

«Діти. Війна. Майбутнє». Триватиме виставка до 23 грудня. 

 

Вона унікальна тим, що малюнки, представлені на ній, створені дітьми під час 

російсько-української війни. Дотепер її мали змогу відвідати жителі Києва - в липні 

2022 року картини виставлялися у Київському метрополітені. А тепер таку можливість 

отримали і львів’яни. 

Загалом на виставці представлені близько 300 картин юних художників та 

художниць з Донецька й Києва, Івано-Франківська й Черкас, Миколаєва й Дніпра, 

Кам’янця-Подільського й Краматорська. Невибагливі у своїй техніці виконання 

малюнки мають дуже глибокий сенс. Завдяки цим роботам дорослі можуть краще 

зрозуміти, як війна змінила світобачення дітей. Ці картини — чудовий спосіб 
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зазирнути у дитячі серця й душі, які, попри всі жахіття, сповнені надії, позитиву та 

любові.  

 

На виставці експонуються роботи Максима Бровченка – талановитого 10-річного 

хлопчика з Бердянська з розладом аутистичного спектру, який став відомим на всю 

країну завдяки своїм малюнкам про російсько-українську війну. Максима називають 

“українським Пікассо”. Він продає власні роботи, а зібрані кошти передає на потреби 

ЗСУ. 

Окрім показу дитячих картин, пов’язаних з війною, метою заходу є привернення 

уваги громадськості та зібрання кошів для створення у Львові спеціалізованого 

дитячого центру “ЛЕВЧИК” (“LEVCHYK SPECTRUM HUB”) для дітей з розладами 

аутистичного спектру, які були змушені залишити свій дім через війну.  
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Для відкриття виставки запросили відомого українського ведучого та шоу-мена 

Юрія Горбунова. З вітальною промовою виступила Євгенія Панічевська, голова 

асоціації батьків дітей з розладами спектру аутизму, яка підкреслила важливість 

створення таких дитячих реабілітаційних центрів. 

Втілити проект у життя вдалося за сприяння Благодійного Фонду “Future for 

Ukraine” (Майбутнє для України). 

«Діти з розладами аутистичного спектру та їхні батьки зараз є однією з найбільш 

вразливих категорій населення. Усім дуже важко адаптуватися до нових реалій, а дітям 

з РАС й поготів. В них дуже низька здатність до адаптації», — підсумувала пані Марі 

Король, керівниця проєкту “LEVCHYK SPECTRUM HUB” і водночас мама двох 

доньок, одна з яких має РАС. 

«Треба докласти максимум зусиль, щоб адаптувати дитину з розладами 

аутистичного спектру у віці від 3 до 7 років. Важливо не втратити цей час, адже 

пізніше шанси на інтеграцію в суспільство для такої дитини зменшуються. Саме тому 

висвітлення для широкого загалу проблеми діток з РАС, які евакуювалися від війни, та 

запуск “LEVCHYK SPECTRUM HUB” є особливо актуальними», — вважає Олена 

Ніколаєнко, директорка зі стратегічного розвитку БФ “Майбутнє для України”. 

 



 4 

Слід зазначити, що БФ “Майбутнє для України” був створений українцями для 

українців. Упродовж останніх шести місяців фонд допоміг багатьом українцям, що 

постраждали внаслідок бойових дій. Зокрема, вдалося встановити системи 

металоостеосинтезу 183 українцям, а це 192 операції, проведені лікарями. Також 

працівники фонду надали гуманітарну допомогу людям, що опинилися у скрутному 

становищі під час війни. Окрім цього, Благодійним фондом були проведені акції на 

підтримку українських “дітей війни” у Лондоні, Парижі, Берліні та Нью-Йорку, метою 

яких було привернення уваги до проблем маленьких українців, що втратили батьків 

через російську агресію.  БФ “Майбутнє для України” відправляє гуманітарні місії в 

“гарячі точки” нашої країни з метою надання допомоги населенню на деокупованих та 

прифронтових територіях. За підтримки американських партнерів фонд передав до 

однієї з міських лікарень Харкова медикаменти, а мешканцям Миколаєва привіз 

продукти харчування й засоби гігієни. Ще одним із напрямів діяльності БФ є успішне 

протезування українських військових. За час війни працівникам фонду вдалося 

відкрити реабілітаційний центр не лише у Львові, а й за кордоном – зокрема, у Варшаві 

(Польща). У цих центрах педагоги та психологи допомагають дітям-переселенцям з 

розладами аутистичного спектру долати стрес та адаптовуватися до нових умов життя.  
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