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Вступ

Поява великої кількості внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО) поставила українське суспільство перед багать-
ма викликами. Ці виклики вимагають пошуку нових 
рішень або суттєвої адаптації вже існуючих, - і в цьому 
процесі дуже важливою є роль громадських ініціатив, 
які взяли на себе велику частину роботи з допомоги 
переселенцям.
В рамках конкурсу «Сприяння процесам відновлення 
життєдіяльності ВПО», оголошеного ПРООН в серпні 
2014 року, було підтримано 7 громадських організа-
цій, які здійснювали різноманітну діяльність – від на-
дання гуманітарної допомоги до сприяння у пошуку 
працевлаштування. Для підготовки цієї збірки кожна з 
організацій узагальнила свій досвід в конкретній сфе-
рі та описала практику, яка може використовуватися 
іншими людьми.
Публікація буде корисною громадським ініціативам, 

активістам, волонтерським об’єднанням, які працю-
ють в сфері підтримки внутрішньо переміщених осіб 
в Україні. 
Кожна практика схематичний опис діяльність («як це 
працює»), де пояснюються основні кроки з розроб-
ки та впровадження ініціативи. Також зазначаються 
важливі моменти, що стануть у нагоді тим, хто буде 
реалізовувати подібну діяльність: про що важливо 
пам’ятати, що варто робити, чого робити навпаки не 
варто. Контакти щодо ініціативи – це контакти людей, 
які можуть надати консультацію та пораду щодо впро-
вадження цієї ініціативи. Додатково кожна практика 
містить короткий опис організації, яка її впроваджу-
вала.
Публікація підготовлена в рамках Проекту ПРООН 
«Оперативне реагування на соціальні та економічні 
проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні»

Детальніше про діяльність цього та інших проектів 
ПРООН можна дізнатися на сайті 
www.ua.undp.org



Практика 1

Створення загальнонаціональної 
гарячої лінії для потреб внутрішньо
переміщених осіб (ВПО)



Практика 1

Створення загальнонаціональної 
гарячої лінії для потреб внутрішньо
переміщених осіб (ВПО)

Практика від Донбас СОС

Донбас SOS — це гаряча лінія для надання інфор-
маційно-консультативної допомоги внутрішньо пе-
реміщеним особам (ВПО) та мирним громадянам, 
яким необхідна допомога в зоні АТО. Гаряча лінія 
Донбас SOS функціонує з червня 2014 року. В листо-
паді 2014 року відбулася модернізація з переходом 
на загальнонаціональний безкоштовний call-центр 
0800309110. 
З початку 2015 року на гарачу лінію звернулися 
близько 6 тисяч осіб, питання яких найчастіше при-
свячені виїзду з зони АТО, отриманню гуманітарної 
допомоги, оформленню перепусток, довідок тощо. 
Щотижня 25-28 операторів-волонтерів консультують 
громадян, спираючись у своїй роботі на інформаційну 

базу організації, створену за технологією «Вікіпедія», 
що в процесі роботи постійно оновлюється. Орга-
нізація проводить щотижневі тренінги для нових 
волонтерів, а раз на 2-3 тижні займається профілак-
тикою професійного вигорання для наданням психо-
логічної допомоги існуючим членам команди. 
Донбас SOS активно розвиває свій сайт та сторінки 
у соціальних мережах. Великий приріст відвідувачів 
порталу організації забезпечено зручним поданням 
інформації (у вигляді блоків, що присвячені конкрет-
ним питанням), актуальними статтями та новими 
інформаційними проектами (оперативні зведення 
подій на Сході, проект «Міста», відкриті листи то дер-
жавних органів тощо).

Додатково про Донбас СОС

Сайт організації: www.donbasssos.org
Facebook-сторінка: www.facebook.com/DonbassSOS

Історія створення: Олександр Горбатко, засновник Дон-
бас SOS, був одним з організаторів донецького Євромай-
дану, через що зазнав переслідувань та погроз. Поїхав 
з Донецьку на київський Євромайдан, працював там на 
кухні, де познайомився з іншими волонтерами та з Гро-
мадським сектором Євромайдану, дізнався про діяль-
ність ініціативи Євромайдан SOS. У лютому повернувся 
в Донецьк, де було дуже неспокійно, а вже в березні було 
створено Донбас SOS. Влітку 2014 року організація пере-
їхала до Києва, було створено гарячу лінію, а в серпні офі-
ційно зареєстровано громадську організацію. 
Географія діяльності: Україна

Основні напрямки діяльності на сьогодні: 
забезпечення діяльності call-центру Донбас SOS
Послуги, що надаються ВПО: захист прав людей, що по-
страждали внаслідок подій на сході України, координацій-
на допомога людям у зоні конфлікту да ВПО; збір, аналіз та 
висвітлення інформації, що сприяє вирішенню проблем 
ВПО; координація активістів, суспільних діячів та громад-
ськи організацій, що надають допомогу ВПО та людям у 
зоні конфлікту; допомога особам, що потрапили у полон 
або звільнені з полону; представлення та захист інтер-
есів мешканців зони конфлікту в державних установах. 
Основні досягнення: діяльність організації і досі існує 
на волонтерських засадах, у команді задіяно більше  60 
волонтерів, зареєстровано більше 9000 звернень на га-
рячу лінію.



Етапи створення успішної гарячої лінії
Як це працює? 

Створення технічної бази 
загальнонаціональної 

гарячої лінії 

Залучення та тренування
операторів гарячої лінії

Створення та підтримка окремої 
інформаційної платформи для
накопичення та оперативного

обміну інформацією, що полегшує 
роботу операторів гл.

2.

1. Створення технічної бази
загальнонаціональної гарячої лінії 
Гаряча лінія може приймати дзвінки на мо-
більний, стаціонарний телефон або за до-
помогою спеціального обладнання для call-
центру. Перевагою мобільного телефону 
при цьому є можливість вільного перемі-
щення операторів гарячої лінії, можливість 
перенесення гарячої лінії в інше місто. Пере-

вагою системи call-центру є безкоштовність 
для абонентів,  автоматична фіксація та ау-
діо-запис всіх вхідних дзвінків, що полегшує 
ведення статистики), автоматичне вітання 
для інформування абонента щодо згоди 
на надання персональних даних та запису 
дзвінка.

Залучення та тренування операторів
гарячої лінії

Гаряча лінії Донбас SOS дотримується на-
ступних принципів:
1. Чергування операторів по 3 години, що-

найменше 3-4 рази на тиждень;
2. Проведення тренінгів для операторів на 

постійній основі за двома напрямками: 
• навчання нових операторів та інфор-

мування вже залучених щодо нових 
можливостей роботи з Інформаційною 
системою;  

• запобігання емоційному вигоранню та 
психологічному перевантаженню. 

3. В роботі операторів ГЛ Донбас SOS ви-
користовується кейс-менеджмент склад-
них дзвінків, що дозволяє ефективно ви-
значити проблему, надати весь спектр 
можливих варіантів допомоги, скоорди-

нувати допомогу від різних джерел і від-
слідкувати проблему до того моменту, 
коли ї ї буде вирішено. На практиці це озна-
чає існування двох рівнів операторів –  
звичайних та більш досвідчених кейс-
менеджерів, яким передаються най-
більш складні питання та які ведуть їх 
до того моменту, коли проблему буде 
вирішено.

4. Оператори ГЛ мають дистанційну 
підтримку більш досвідчених кейс-
менеджерів у разі необхідності;

5. Оператори ГЛ користуються окремо 
створеною інформаційною платформою, 
яка містить всю найактуальнішу інфор-
мацію та найкращий досвід з розв’язання 
типових питань.



Agile-методи у роботі організації Донбас SOS

Lean-технологія
ведення нових
проектів

• етап обговорення та брейншторм попередніх ідей усією командою 
(уявити наступне: як це буде, як ми це бачимо, як ми хочемо, щоб це 
було)

• етап відсіювання ідей, побудови концепції та чіткого плану дій;
• визначення строків та періоду проміжних результатів по напрям-

кам проекту. Розробка графіку: «Зробити. У процесі. Завершено».
• оцінювання результатів;
• винесення підсумків (завжди прагнемо збільшити цінне, позбуває-

мося «сміття»);
• планування подальшої роботи (дотримання існуючого курсу або 

прийняття рішення скоректувати напрямок дій, починаючи з п. 1)

В організації роботи на ГЛ використовується ряд під-
ходів, орієнтованих на використання системи інтер-
активного спілкування та обміну інформацією. Це до-
зволяє оперативно обмінюватися новинами та ідеями. 
Динаміка та результат досягається завдяки взаємодії 
всередині самоорганізованих робочих груп, що скла-
даються із волонтерів та координаторів різних на-
прямків  (в залежності від типів задач та терміновості 
питань). Стиль управління в таких групах - ліберальний 
та демократичний.
Такий підхід у роботі спрямований на мінімізацію ри-
зиків шляхом зведення контролю до серії коротких 
зустрічей робочих груп по їх завданням: робоча група 

виконує свої задачі, вирішує їх, спілкується стосовно 
цих задач щоденно. Кожні 2-3 тижні проходять зустрічі 
координаторів напрямків в офісі, на яких проводиться 
синхронізація задач в рамках проекту за схемою: «Що 
закінчили? Що будемо робити? Які виникли труднощі?» 
Відбувається ретроспектива і корекція загального пла-
ну задач та списку справ. Результати зустрічі надають-
ся координаторами своїм групам. Проміжні результати 
демонструються всім учасникам організації і кожен 
може висловити своє ставлення щодо них. Так відбува-
ється процес до завершення проекту. Перевага такого 
підходу - командоутворення, налагодження ритму ро-
боти, постійне покращення процесу.

Створення та підтримка окремої інформаційної 
платформи для накопичення та оперативного 
обміну інформацією, що полегшує роботу 
операторів ГЛ

3.

Інформаційною підтримкою операторів ГЛ 
Донбас SOS виступають: 
• Інформаційна База, розроблена за техно-

логією «Вікіпедія» та розміщена на сервері 
цього ресурсу (доступ виключно для 
операторів Гарячої лінії). Інформаційна 
База містить відомості щодо гуманітарної, 
юридичної, психологічної допомоги ВПО 
та особам, що знаходяться безпосередньо 
в зоні АТО,  відомості стосовно державних 
установ,  благодійних фондів та волонтер-
ських груп, що надають  допомогу ВПО, 
актуальну інформацію про ситуацію в зоні 
АТО, можливі маршрути евакуації, бомбо-

сховища тощо. 
• База дзвінків – інформація щодо абонента, 

опис проблеми та надана інформація від 
оператора, що заповнюється ним під час 
дзвінка та слугує для продовження веден-
ня питання людини іншими операторами 
та кейс-менеджерами та ведення статис-
тики;   

• Налагоджена внутрішня платформа для 
оперативної комунікації між операторами 
ГЛ, кейс-менеджерами, координатором 
Інформаційного напрямку та координато-
ром ГЛ (закриті чат та група у соціальній 
мережі). 



Важливо пам’ятати

1. Необхідно запровадити гнучку схему чергування 
операторів. У випадку Донбас SOS – всі оператори є 
залученими волонтерами, тому обрана схема (чер-
гування кожного оператора по 3 години, щонай-
менше 3-4 рази на тиждень) дозволяє: 

• забезпечити гнучкість графіку для операторів 
та заповненість графіку ГЛ;

• попередити емоційне вигорання операторів, 
ризик якого є дуже високим через складність 
питань, що потрапляють на ГЛ;

• залучити більшу кількість людей до роботи над 
проблемою ВПО, а, відповідно, сприяти розу-
мінню ситуації та формуванню толерантного 
ставлення у більш широкого кола людей.   

2. Обов’язковими є періодичні тренінги з профілакти-
ки емоційного вигорання у зв’язку з високим емо-
ційним навантаженням на операторів. Донбас SOS 
періодично (1 раз на 2-3 тижні) проводить тренінги 
по розробленій самостійно програмі з профілактики 
емоційного вигорання та першої психологічної до-
помоги. Також активно залучаються провідні світові 
та українські спеціалісти з різних технік, таких як не-
насильницькі переговори або арт-терапія. У резуль-
таті волонтери постійно включені в тему емоційної 
профілактики та розвантаження як допомоги собі, а 
також людям, що звертаються на ГЛ.   

3. Велику увагу необхідно приділити створенню та 
постійній актуалізації інформаційної бази, що до-
зволить значно полегшити роботу операторів ГЛ, 

скоротити до мінімуму час пошуку необхідної для 
відповіді інформації. Оператори ГЛ повинні мати 
можливість самі оновлювати інформаційну базу, 
але під контролем окремого координатора, який від-
повідає за ведення Інформаційної бази.    

4. Необхідно, щоб оператори ГЛ дотримувалися ней-
тральної позиції та мали власне бажання допома-
гати людям. Якщо оператор має жорстку позицію 
та ділиться нею з абонентом, це може спричиняти 
конфліктні ситуації та швидке вигорання. 

5. Важливо, щоб інформація, яку надають оператори 
була доступною та попередньо вивченою тезисно. 
Для цього необхідно проводити навчання та кон-
сультування операторів перед виходом на ГЛ.

6. Щоб корисну інформацію, яку отримав оператор від 
абонента, не було втрачено, необхідно налагодити 
механізм її збору, аналізу та перевірки. 

7. ВПО - це люди, що опинились в критичній ситуації, 
які були вимушені залишити зону свого комфорту 
та зануритись у море проблем і турбот. Іншими сло-
вами, у більшості ВПО присутня психологічна трав-
ма. Варто захищати операторів від психологічного 
впливу шляхом проведення тренінгів та обмеження 
часу роботи на ГЛ. Деяким абонентам достатньо, 
щоб їх вислухали та підтримали у тому, що вони зби-
раються робити. 

• Не боятися труднощів.
• Постійно аналізувати ситуацію і методи ро-

боти. Експериментувати з методикою, шукати 
оптимальні рішення.

• Бути гнучкими, слідкувати за тенденціями 
потреб. Оперативно реагувати на потреби в 
інформації та зміну методів роботи.

• Мати нейтральні погляди. Пам’ятати, що від ва-
шої роботи залежатиме «якість» тих відносин, 
які вибудовуються між двома полюсами.

• Бути готовим до стресів та не боятися визна-
вати ознаки вигорання.

• Пам’ятати, що волонтер не зобов’язаний 
нікому, і його діяльність побудована на вну-
трішньому бажанні допомогати людям. Отже, 
необхідно створювати такі умови, щоб спо-
нукати волонтера до дії, щоб волонтер бачив 
результат своєї роботи.

• Не ускладнювати організаційну структуру. 
Якомога довше залишатися «пласкою» органі-
зацією, де ролі легко перерозподіляються і є 
можливість взаємозамінюватись.

• Пробувати застосовувати в організації роботи 
підхід ІТ-компаній або творчих команд (agile, lean)

практичні поради



Приклади діяльності

• Перша жінка, якій ми допомогли евакуюватися 

із зони АТО, провела літо у незнайомих людей на 

Західній Україні. Вона займалася садівництвом та 

дрібною хатньою роботою. Це дозволило їй відво-

ліктися від проблем, що вимусили її переїхати. Вона 

постійно телефонувала нам та слідкувала за робо-

тою організації. Самостійно приймала участь у міс-

цевих волонтерських ініціативах на знак вдячності.

• Жінка з 9-річним сином під час першої хвилі ева-

куації виїхала із Макіївки, деякий час мешкала у по-

други в Києві та шукала постійне місце проживан-

ня і роботи. Знайшла аж у Сумах, куди всіх активно 

направляла наша організація, оскільки обладміні-

страція проявляла активність і готовність допомог-

ти. Жінка знайшла у Сумах роботу самостійно через 

Інтернет, також і квартиру для аренди. Довго вага-

лася, відкладала поїздку. Ми забезпечили її усіма 

потрібними контактними телефонами. Тепер вона 

успішно працює у фармацевтичній компанії, заро-

бляє набагато більше, ніж свого часу у Макіївці, син 

навчається в новій школі, до неї переїхала мати, і 

вона тепер сама активно допомогає місцевим во-

лонтерам із працевлаштуванням переселенців.

КонтаКти щодо праКтиКи:
Олександр Горбатко, 0992945098
gorbatko.a.a@gmail.com

Юлія Галаган, 0681185380
jryzhovagalagan@gmail.com
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Практика 2

Створення телефону довіри для ВПО
(надання психологічної допомоги)

Практика від організації «Свідомі люди»

Громадська організація «Свідомі люди» була створена 
в 2014 році під час Майдану. Її засновники - це психо-
логи та лікарі, що були волонтерами під час револю-
ції з грудня 2013. Наприкінці лютого вони приймали 
участь в організації медичного штабу Майдана, чер-
гували там в режимі прийому поліклініки та працюва-
ли в мобільних бригадах. У кінці березня розпочали 
роботу над окремими проектами.
Основна мета організації - реалізація психологічних 
та медичних проектів для населення України, зокрема 
супровід постраждалих під час подій Майдану, сімей 
загиблих, військовослужбовців та переселенців.
ГО «Свідомі люди» вважає одним з найважливіших на-
прямків своєї роботи організацію заходів, націлених 

на підвищення рівня громадської свідомості щодо 
відповідальності кожного громадянина за його фізич-
не і психологічне здоров’я.
Загалом, за період діяльності проекту ПРООН з 
20.11.2014 до 10.03.2015 на телефон довіри звернули-
ся 584 особи за психологічними та інформаційними 
консультаціями. Протягом проекту було проведено 12 
занять з навчання волонтерів (у тому числі 2 вебіна-
ри), в яких взяла участь 171 особа, серед яких студен-
ти-психологи 4 і 5 курсів та лікарі, психотерапевти і 
психологи, які працюють з ВПО. Також проект висту-
пив в якості співорганізатора 2 вебінарів з кризового 
консультування, у яких взяло участь 362 особи з усієї 
України.

Додатково про організацію «Свідомі люди»

Сайт організації: www.awarepeople.org
Facebook-сторінка: www.facebook.com/ngo.aware.people
Контакти: connect@awarepeople.org

Історія створення: ідея народилася у час бурхливих 
подій Майдану. «Батьками» організації стали Олена Кор-
нєєва, Володимир Миколенко та Дарія Сапон, керівник 
центру «Софія». У відновленій поліклініці на вул. Трьох-
святительській, де функціонував психолого-психіатрич-
ний кабінет, вони цілодобово чергували по двоє. Саме 
тоді, взимку, у Володимира виникла ідея створення те-
лефону довіри, У березні її потрохи було втілено в життя: 
лінія запрацювала щоденно з 12:00 до 15:00 за підтрим-
ки першого спонсора – центру «Софія». У квітні лінія за-
працювала вже повноцінно. 
Географія діяльності: телефон довіри є всеукраїн-
ським, але найбільше звернень на нього з Дніпропе-

тровської, Донецької та Київської областей
Основні напрямки діяльності на сьогодні
- телефон довіри; 
- медико-психологічний супровід; 
- психолого-психотерапевтичні тренінги для Націо-
нальної гвардії.
Послуги, що надаються ВПО: Надання  професійної 
психологічної допомоги та інформаційних консульта-
цій для вимушено переміщених осіб через ТД, надання 
очної психологічної допомоги як індивідуально так і в 
групах. Проведення навчальних семінарів для волон-
терів та професійних психологів, які надають допомогу 
ВПО в інших організаціях як державного так і недержав-
ного секторів.
Основні досягнення. Створений і працює ТД для ВПО, 
за час існування якого (у тому числі до проекту ПРООН) 
надано понад 1000 консультацій клієнтам



Надання психологічної допомоги, 
яка може бути чимось одним, 
чи включати все нижче перераховане:

• кризове консультування 

• підтримка

• підвищення психологічних знань клієнта

• первина психологічна консультація 

Переадресація на телефони 
партнерських організацій, що надають 
таку допомогу за телефоном або на місці 
у регіоні
• для пошуку роботи: наприклад, Центр 
Зайнятості Вільних Людей
• для надання медичної допомоги: 
адреси державних медичних  закладів
• для надання юридичної консультації: ГО 
та волонтерські ініціативи, що 
пропонують таку послугу
• для тих, хто виїхав з зони АТО, та 
шукає допомоги: наприклад Донбас СОС
• тощо

ВІДПОВІДЬ КОНСУЛЬТАНТА: 
привітання, представлення ТД, 

запрошення до розмови

ДЗВІНОК

Якщо інформації ще немає у інфобазі

Прохання до  клієнта залишити 
контактний телефон або 

передзвонити пізніше

Пошук інформації серед 
партнерських організацій та в 

Інтернеті

Повідомлення клієнту знайденої 
інформації щодо його питання

Переадресація на очну допомогу

Надання адреси організації, що надає 
очну психогічну в регіоні, з якого 

телефонує клієнт

ЗАПИТ НА ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ

ЗАПИТ НА IНФОРМАЦІЙНУ ДОПОМОГУ

Якщо завданням є надання інформації, тоді це 
більше інформаційна лінія і на ній можуть чергу-
вати підготовлені волонтери-непсихологи. Якщо 
завданням є надання психологічної допомоги, то 
чергувати мають професійні психологи.
«Свідомі люди» з самого початку визначилися з 
форматом ТД – це надання професійної психоло-
гічної допомоги та інформаційних консультацій для 
ВПО. Відповідно, консультантами ТД стали профе-
сійні психологи з досвідом очної психологічної до-
помоги та навичками телефонного консультуван-
ня. Специфікою телефону став також цілодобовий 
режим роботи. 
Важливий момент: робота з усіма клієнтами, неза-
лежно від їхніх політичних поглядів. Робота не про-
водиться з поглядами, робота проводиться з живи-

ми людьми, зі шляхами вирішення їхніх ситуацій. 
Консультанти не залишають місця для політичних 
дискусій, весь час віддається підтримці людських 
цінностей, психологічному супроводу, пошуку ре-
алізації цілей і відновленню власних сил. Лінія від-
крита для всіх людей, хто потребує психологічних 
консультацій. Першочерговою метою є заспокоїти, 
підтримати людину, надати їй професійну допомогу. 
При виборі механізму прийому дзвінків «Свідомі 
люди» відмовилися від стаціонарних ліній зв’язку на 
користь мобільного номера +380991789911. Це на-
дало мобільність під час волонтерської стадії проек-
ту. Важливою є більша довіра у людей до мобільних 
номерів, оскільки при дзвінках на стаціонарні теле-
фонні міські номери з мобільних знімається підви-
щена плата за вхідний дзвінок. 

Для створення телефону довіри варто перш за все 
відповісти на питання: які задачі покликаний 

вирішити телефон довіри (або ТД).  

Схема дій консультанта ТД

Як це працює? 

Як правило, усі питання, з якими звертаються на ТД, мають або психологічний, або інформаційний характер. Якщо 
людина просить поради щодо гуманітарної допомоги, житла, роботи – важливо передати запит тим ініціативам/

волонтерам, які цим займаються (відповідно необхідно мати повну інформацію та контакти щодо інших ініціатив). 



Важливо пам’ятати
1. Обмеження психологічної допомоги по телефо-

ну є важливим моментом. Клієнтам можна давати 
тільки ті прийоми психологічної самодопомоги, які 
можна проконтролювати по телефону або робити 
самостійно, наприклад основи аутотренінгу. 

2. Не можна надавати по телефону чисто психотера-
певтичну допомогу, оскільки дзвінок може пере-
рватися будь-якої миті з технічних причин або клі-
єнт покладе слухавку у найбільш відповідальний 
момент. Психотерапія по телефону (у режимі ТД) 
може нанести більше шкоди клієнту, а ніж принести 
користі. Тому основним наповненням роботи пси-
холога на телефоні довіри має бути психологічне 
консультування.

3. Дуже важливим є на початку створення ТД залучити 
до команди фахівців, котрі працювали та/або очо-
лювали телефон довіри. Таким чином ви економите  

час на підготовці персоналу та скорочуєте підготов-
чий етап запуску ТД.  Завданням більш досвідчених 
співробітників ТД є передача досвіду починаючим 
телефонним консультантам. Також для скорочення 
періоду підготовки консультантів варто залучати 
професійних психологів, які мають досвід очних 
консультацій, та потребують лише додаткового на-
вчання специфіці телефонного консультування. 

4. Для психологів, які хочуть працювати на ТД необ-
хідно пам’ятати про доброзичливість, без якої не 
буде вдалої консультації. Клієнт, враховуючі обме-
женість контакту з фахівцем лише аудіальним  ка-
налом, почує в Ваших словах те, що йому не раді. 
Клієнт не зможе розкритися, а значить консультант 
не зможе надати йому якісну психологічну консуль-
тацію. І тоді сенс, щодо створення телефону довіри, 
втрачається. 

Одного разу на ТД звернулася жінка, чоловік якої до-
бровільно пішов воювати в АТО. Вона поскаржилася 
на проблеми зі сном та різкі перепади настрою від 
радості до суму зі сльозами. Консультант дізнався, що 
чоловік є єдиною близькою людиною для жінки у тому 
місті, де вони мешкають. З’ясувалося, що жінка почу-
вається самотньою та покинутою, також у неї пору-
шений режим сну і харчування. Всі свої сили останні 
кілька місяців вона витрачала для пошуку та відправ-
ки чоловікові військового одягу, бронежилету, ліків, 
харчів тощо. Жодної хвилини вона не могла присвя-
тити собі, дати собі відпочинок.
Розмова з клієнткою тривала понад півтори години. І 
за цей час їй вдалося поділитися наболілим. Адже за 
місяці, що чоловік провів на фронті, жінка не дозволя-
ла собі ще одного - жалітися і відчувати біль, горе, об-
разу на несправедливість оточуючих. У неї була мета: 
вберегти будь-якою ціною здоров’я чоловіка якісним, 
хоч і дорогим оснащенням. І от настав час, коли її вну-
трішня енергія закінчилася, організм був  виснаже-
ний. Жінка почала хворіти. Саме на початковому етапі 
хвороби вона зателефонувала на ТД.

Приклади діяльності У результаті консультації нам вдалося:
• домовитися з клієнткою про нормалізацію режиму 

робота-відпочинок, нормалізацію сну;
• домовитися про нормалізацію режиму харчування;
• домовитися про те, що вона звернеться  до лікаря 

щодо неврологічного обстеження можливих фізі-
ологічних причин її порушення сну та емоційних 
змін у настрої;

• домовитися, що консультант передзвонить, коли 
забезпечить для неї можливість обстеження у ме-
дичному центрі. 

Далі був пошук медичного центру, де б провели без-
коштовне неврологічне обстеження. Центр знайшли, 
контактну інформацію передали клієнтці. 
Наприкінці розмови клієнтка подякувала консультанту 
за те, що вона вперше за три місяці поділилася своїми 
емоціями та душевним болем. І її вислухали, та підтри-
мали. Також вона була приємно здивована, що їй пере-
дзвонили надали інформацію про медичний заклад, де 
є змога безкоштовно пройти медичне обстеження. 
Ще домовилися, що у випадку, коли клієнтка почу-
ватиметься дуже самотньою, то вона або прийде 
на очну консультацію до психолога (адреса очного 
психолога також була надана), або ж знову зателефонує 
на телефон довіри.

КонтаКти щодо праКтиКи:
Володимир Миколенко, +380504423665
mykolenko.w@gmail.com
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Практика 3

Екстрена допомога ВПО: створення 
пунктів допомоги та інформування на 
прикладі роботи волонтерського пункту 
на залізничному вокзалі
Практика від організації «Станція Харків»

«Станція Харків» - це громадська волонтерська ініці-
атива, створена з метою ефективного надання до-
помоги переселенцям з зони АТО. «Станція Харків» 
об’єднує та координує зусилля волонтерів та гро-
мадських організацій, що займаються допомогою 
ВПО за різними напрямами (поселення, гуманітарна 
допомога, інформаційна допомога, оформлення без-
коштовних залізничних квитків, медичний, соціали-
ний, юридичний супровід тощо).
Волонтерами організації було створено інформацій-
ний пункт «Станція Харків» на залізничному вокзалі 
за підтримки регіонального Координаційного Шта-
бу з питань соціального забезпечення громадян, 
що переміщуються з районів АТО. Пункт працює 

щоденно з 8 до 23 години, інколи цілодобово. Ін-
формацію про місцезнаходження пункту розміще-
но в центральному залі Південного вокзалу. Раз 
на годину диктор, що робить оголошення по вок-
залу, повідомляє про місцезнаходження пункту. 
На пункті постійно знаходяться волонтери, спів-
робітник ДСНС у Харківській області, представник 
департаменту служби зайнятості та соцзахисту і 
психологи. 
У період роботи з початку серпня і до початку берез-
ня ту чи іншу допомогу на пункті отримали 18 877 
людей. Всі вони отримали первинні консультації, 
приблизно 90% з них - чай та гаряче харчування чи 
продуктовий пакет в дорогу.

Додатково про «Станцію Харків»
Сайт організації: www.station.kharkov.ua
Facebook-сторінка: www.facebook.com/Station.Kharkov/
Контакти: kharkiv.station@gmail.com

Історія створення: oрганізацію створено 1 червня 2014 
року для надання актуальної допомоги ВПО з АРК і зони 
АТО. Пункт допомоги «Під арочкою» (вул. Жовтневої ре-
волюції, 12) працював протягом червня-липня 2014 р., 
там надавалися консультації щодо державної реєстрації, 
отримання медичних послуг, первинна психологічна та 
гуманітарна допомога. У серпні пункт було переміщено 
на вул. Червоножовтневу, 20 (центр допомоги ВПО «Point 
Red»), де крім зазначених активностей додалися кон-
сультації з працевлаштування, з’явилася дитяча кімна-
та. На початку серпня запрацював інформаційний пункт 
на вокзалі. 1 жовтня 2014р. відкрився «Дім на Дмитра» 
(вул.Дмитрівська, 20) - центр для тимчасового поселен-
ня, розрахований приблизно на 30 осіб. У листопаді 2014 
р. було відкрито ще один пункт «Острів Безпеки» на вул. 
Дмитрівській, 29 - для надання консультацій з юридич-
них питань, туди ж перенесли консультації з працевла-
штування, отримання медичної та адресної допомоги. 

У грудні було зареєстровано благодійний фонд «Станція 
Харків». У січні 2015 р. відкрився «Центр адаптації» на 
вул. Карла Маркса, 2/15, де надається комплексна допо-
мога за всіма зазначеними вище напрямками.
Географія діяльності: м.Харків та Харківська область
Основні напрямки діяльності на сьогодні: моніторинг 
надання державних послуг та дотримання прав ВПО, 
психологічна та гуманітарна допомога ВПО, допомога 
ВПО у працевлаштуванні, пошуку житла (тимчасового 
та постійного), консультації та супровід ВПО при отри-
манні державних послуг від служб соціального захисту 
населення, охорони здоров’я та міграційної служби. 
Послуги, що надаються ВПО: психологічна допомога, 
гуманітарна допомога, допомога із працевлаштуван-
ням, пошуком житла (тимчасового або постійного) та 
розселення, консультації та супровід при отриманні дер-
жавних послуг від служб соціального захисту населен-
ня, охорони здоров’я та міграційної служби.
Основні досягнення: близько 200 волонтерів надають 
допомогу ВПО на пункті видачі гуманітарної допомоги, у 
центрі тимчасового перебування, пункті з надання кон-
сультацій та на залізничному вокзалі.



Координатор роботи пункту 
(взаємодія з ДСНС, керівництвом 

вокзалу та  ін. державними установами, 
прийняття рішень в складних ситуаціях, 

пошук ресурсів, звітування)

Координатор волонтерів
(організація графіку чергувань, 

кадрова робота)

Старші волонтери 
(матеріально-відповідальні) по одному 

на кожну зміну

Волонтер-психолог
по одному на кожну зміну

Волонтер-консультант
кілька на кожну зміну, залежно від 

кількості людей

Волонтер-помічник
кілька на кожну зміну, залежно від 

кількості людей

1. Реєстрація до бази звернень.
2. Перша психологічна допомога. Прояв турботи та 

доброзичливості - гарячий чай, їжа, теплі речі, ліки.
3. Інформування про можливості отримання допо-

моги, реєстрацію та права.
4. Допомога у забезпеченні транзиту переселенцям, 

що їдуть з зони АТО в інші регіони країни: консуль-
тації щодо можливостей розміщення та працев-
лаштування, оформлення безкоштовних квитків 
через ДСНС.

5. Надання консультацій та переадресація особливо 
складних ситуацій.

6. Зворотній зв’язок, моніторинг дотримання прав 
ВПО та надання державних послуг.

7. Пошук ресурсів для надання допомоги, поширен-
ня інформації про ситуацію у соціальних мережах.

8. Збір статистичних даних, за допомогою яких фор-
муються пропозицій до влади та органів місцево-
го самоврядування.

Спільний інформаційний пункт на залізничному вокзалі
виконує кілька завдань: 

Випадки, у яких цей формат роботи
може бути доречним:

Структура:

Як це працює? 

Організація зустрічі ВПО у регіонах поблизу зони 
конфлікту та у містах розташування великих 

транспортних вузлів.

Зустріч великих організованих груп.



Що необхідно для матеріального
забезпечення роботи пункту:

Що необхідно для інформаційного 
забезпечення роботи пункту:

столи, стільці чай

інформаційний стенд з корисною інформацією цукор

ноутбук з інтернетом їжа швидкого приготування

багатофункціональний пристрій дитяче харчування

телефон аптечка, засоби гігієни

канцтовари іграшки

шафи або стелажі теплі речи

кулер або електричний чайник книжки

одноразовий посуд
електричні подовжувачі для зарядки 
мобільних телефонів

База реєстрації звернень

Буклети, брошури, листівки з корисною для ВПО інформацією.

Інформація про перелік документів, необхідних для проїзду по території України 

та для виїзду за кордон (в тому числі, дітей).

Актуальні контактні дані центрів чи організацій, що надають допомогу 

переселенцям в інших регіонах.

Актуальна інформація про порядок в’їзду та виїзду з зони АТО.



Важливо пам’ятати

1. Чітко формулюйте мету своєї діяльності та межі 
компетенції. Заздалегідь опишіть цільову аудито-
рію.

2. Обов’язково налагоджуйте контакти з іншими орга-
нізаціями, які працюють з тими ж самими пробле-
мами чи групами - і в своєму регіоні, і по всій країні.

3. Звернення та запити до державних служб краще 
робити письмово, офіційним листом. Досягнуті до-
мовленості теж краще фіксувати - щоб запобігти 
можливим непорозумінням. 

4. Обов’язково працюйте з волонтерами на поперед-
ження емоційного вигорання.

5. Намагайтеся дивитися на ситуацію ширше, ніж на 
окрему ділянку роботи, яку ви виконуєте. Можли-
во, є якісь надзвичайно важливі аспекти, яких ви 
не помічаєте (наприклад - ескалація бойових дій в 
якомусь регіоні чи призначення додаткових рейсів 
з зони АТО, які не вкладаються у графік чергувань).

6. Обов’язково ведіть облік витрат та надходжень, 
оприлюднюйте детальну інформацію. Робити це 
щоденно - ідеальний варіант.

1. Поширюйте інформацію про місце розташуван-
ня та діяльність пункту, орієнтуючись «на клієн-
та». Уявіть себе на місці розгубленої людини, яка 
щойно приїхала у незнайоме місто і губиться се-
ред рекламних оголошень. Коротке повідомлен-
ня, зрозуміла мова, великий читабельний шрифт, 
стрілки-вказівники. Поширюйте інформацію та-
кож там, де її можуть побачити ті, кому вона може 
знадобитись: в групах у соцмережах, запрошуй-
те журналістів для висвітлення вашої роботи.

2. Вкрай важливо, щоб волонтери мали бейджі, де 
зазначено ім’я та прізвище, назва організації чи 
ініціативи, а також статус - волонтер. Таким чи-
ном можна попередити деякі конфліктні ситуації, 
що можуть виникнути, наприклад, через зави-
щені очікування людей, які звернуться до вас по 
допомогу.

3. Необхідно обов’язково вводити систему дуже 
чітких і зрозумілих внутрішніх правил для волон-
терів: етична поведінка; поводження в конфлік-
тних та екстрених ситуаціях; окремо оговорити 
випадки, в яких волонтера буде виключено з іні-
ціативної групи  та ін.

4. Обов’язково налагоджуйте контакти з посадо-
вими особами - нерідко виникають проблеми, 
які неможливо вирішити «звичайним шляхом», 
оскільки механізму вирішення проблеми ще не 
існує.

5. Не розраховуйте на порядність - дуже часто не-
перевірені факти чи недостатня проговореність 
якихось питань в ситуаціях, де треба швидко ре-
агувати, призводить до непорозумінь і спричи-
няють конфлікти. Тому перевіряйте документи 
та телефонні номери, перераховуйте гроші, за-

писуйте всю інформацію, яка може стати у нагоді 
протягом більш ніж 3 наступні години.

6. Працюючи з інформацією, яка може бути корис-
ною іншим волонтерам, фіксуйте її таким чином, 
щоб вони могли розібратись в ній без вашої без-
посередньої допомоги (за винятком конфіденцій-
них даних та т.п.)

7. Ніколи не публікуйте особисті телефони волон-
терів у відкритий доступ та не передавайте тре-
тім особам, не розголошуйте персональні дані. 
Якщо доводиться багато часу працювати з різни-
ми людьми, відповідно, зростає і відсоток людей 
у стані неадекватності, які вам зустрінуться під 
час роботи.

8. Будьте готові до того, що до вас звертатимуть-
ся шахраї - як такі, що будуть пропонувати до-
помогу, так і ті, що вимагатимуть її. Заздалегідь 
порадьтеся з юристом, як поводитись в подібній 
ситуації та розробіть план дій, який має знати ко-
жен волонтер. Ніколи не передавайте особистих 
даних ВПО з контактами, які дозволять ідентифі-
кувати людину та зв’язатися з нею.

9. Якщо ви збираєте гроші на платіжну картку - 
публікуйте лише номер карти та прізвище і ім’я 
власника, не публікуйте номер телефону, до якої 
вона прив’язана та особисті дані власника. Зібра-
ні кошти кожен день переводьте на іншу, непу-
блічну картку.

10. Подбайте про безпеку пункту - письмово звер-
ніться до правоохоронців з проханням забезпе-
чити чергування або патрулювання. Організуйте 
для волонтерів інструктажі з надання першої ме-
дичної та психологічної допомоги.

практичні поради



Приклади діяльності

• Ідеально простий випадок - одинока бабуся-пенсі-

онерка з Луганщини, всі документи наявні, є до 100 

грн на їжу. Їй підшукують підходяще безкоштовне 

житло в іншій області, співробітник ДСНС “бере 

на контроль” оформлення для неї безкоштовного 

проїзного документа, соц.захист інформує чи дає 

пам’ятку про реєстрацію у статусі ВПО та про пе-

реоформлення пенсії і жінка наступні кілька годин 

спокійно чекає квиток. В цей час волонтери можуть 

- за потреби - підготувати їй пакунок з продуктами, 

якщо можливо - контактують з волонтерськими 

групами відповідного міста (чи державні органи та 

місцеве самоврядування мають ресурс, якщо в об-

ласті небагато ВПО), щоб її зустріли.

• Більш складний випадок - родина з Луганщини, 

чоловік і жінка з 2-ма дітьми та бабусею, бабусі та 

одній дитині потрібна госпіталізація, частина доку-

ментів (паспорт батька, свідоцтво про народження 

дітей) втрачено, родичей у Харкові немає, грошей 

немає. Родина на певний час має залишитись у 

Харкові - для отримання медичної допомоги та від-

новлення документів. В цьому випадку задіюються 

також і волонтерські групи та підрозділи «Станції 

Харків»: вони  контролюють процес влаштування 

у лікарню, підшукують житло (державного житла в 

Харківській області немає) та надають гуманітарну 

допомогу, пояснюють систему відновлення доку-

ментів та інше.

КонтаКти щодо праКтиКи:
Олена Гончарова
kharkiv.station@gmail.com
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Практика від Національної Асамблеї інвалідів України

«Національна Асамблея інвалідів України» - це всеу-
країнське громадське об’єднання, що зосередило свій 
кадровий (штатний і волонтерський) потенціал для 
створення телефонної гарячої лінії. Завдяки програ-
мі «Сприяння процесам відновлення життєдіяльності 
внутрішньо переміщених осіб» за підтримки  ПРООН 
в Україні ГЛ було розширено до call-центру.
Організація дбає про те, щоб люди з інвалідністю не 
залишилися без швидкої медичної, юридичної, пра-
вової, соціальної, психологічної, матеріальної допо-
моги чи підтримки в  державі, де працюють тисячі 
громадських, благодійних та волонтерських органі-
зацій. Якщо Вас зацікавила практика створення Call-
центру для внутрішньо переміщених осіб на базі 
неприбуткової організації, то ви однодумець НАІУ! 
Ви саме той, хто розуміє необхідність в цих умовах 

щоденно допомагати тим, хто потребує підтримки!
В рамках проекту «Рятуймо разом!», підтриманого ПРО-
ОН в Україні, НАІУ було проведено моніторинг ситуації 
для реагування на проблеми переміщених людей з 
інвалідністю, направлено запити до місцевих органів 
влади та отримано інформацію про  кількість ВПО з ін-
валідністю, втому числі дітей з інвалідністю. Анкетуван-
ня понад 1500 ВПО з інвалідністю та членів їх родин 
проведено у Одеській, Запорізькій, Харківській, Дніпро-
петровській, Полтавській, Донецькій, Львівській, Черні-
вецькій, Рівненській, Житомирській  та інших областях. 
Проект маэ на меті, окрім  адресної допомоги  ВПО з 
інвалідністю, надати можливість привернути увагу до 
необхідності впровадження системних змін  на рівні 
держави щодо забезпечення прав людей з інвалідніс-
тю під час  надзвичайних ситуацій.

Додатково про НАІУ
Сайт організації: www.sos.naiu.org.ua
Facebook-сторінка: www.facebook.com/vgonaiu
Контакти: office@naiu.org.ua, (044) 279-61-82, 279-61-84
Адреса НАІУ: 01030 м. Київ, вул. Рейтарська, 8/5 А, к. 110
«Гаряча» лінія: +30 (044) 227-28-36, +38(050) 338-97-12
Історія створення. ВГО «Національна Асамблея інвалі-
дів України» (НАІУ)  створено у вересні 2001 р. Метою 
діяльності НАІУ є об’єднання громадських організацій, 
членами яких є інваліди, узгодження дій та консоліда-
ція їх зусиль, спрямованих на покращення становища 
інвалідів в Україні, сприяння захисту конституційних 
прав інвалідів, підвищенню їх ролі і соціального статусу 
у суспільстві. Станом на 1 січня 2015 року кількість чле-
нів НАІУ становила 29 всеукраїнських і 88 регіональних 
громадських організацій людей з інвалідністю.
Основні напрями діяльності. НАІУ реалізує всеукраїн-
ські та міжнародні програми, спрямовані на:
• забезпечення участі людей з інвалідністю та їх 

об’єднань у формуванні та реалізації державної по-
літики стосовно людей з інвалідністю;

• підвищення правової обізнаності людей з інвалід-
ністю;

• покращення якості життя та стандартів послуг для 

дітей з інвалідністю, в т.ч. що перебувають у будин-
ках-інтернатах;

• створення безбар’єрного архітектурного, тран-
спортного та інформаційного середовища для лю-
дей з інвалідністю;

• вирішення проблем та надання підтримки молоді з 
інвалідністю, жінкам з інвалідністю, батькам, які ви-
ховують дітей-інвалідів.

Основні досягення. НАІУ визнано соціальним парт-
нером держави щодо формування політики у сфері со-
ціального захисту інвалідів та забезпечення їх прав, 
здійснення експертної оцінки та моніторингу націо-
нального законодавства. За свою діяльність в сфері за-
хисту прав людей з інвалідністю Національна Асамблея 
інвалідів України в 2010 році  отримала Спеціальний 
консультативний статус при Економічній та Соціальній  
Раді  ООН (ЕКОСОР) – єдина  громадська організація в 
Україні Голова Національної Асамблеї інвалідів України  
входив  в 2010-2012 рр.. в групу експертів (12 осіб) Ради 
Європи з  розробки  міжнародної політики щодо  людей 
з інвалідністю. Протягом 2014 року НАІУ змогла зібрати 
та профінансувати різні програми підтримки ВПО на 
суму понад 1000000 гривень. 



Розробка структури 
Call-центру

працівників
мають інвалідність

працівника
ВПО

Вирішення технічних та 
фінансових питань

Робота Call-центру

Етапи створення Call-центру для ВПО з інвалідністю: 

Як це працює? 

2. 3.

• Юридично-правова служба, яка передбачає надання консультацій юриста за телефо-
ном «гарячої лінії», безпосередньо в офісі організації, електронною поштою, через сайт 
sos.naiu.org.ua. За цим напрямком працюють 1 штатний юрист (неповна зайнятість) та 1 
юрист (за договором по проекту);

• Телефонна «гаряча лінія» (далі - ГЛ), яка передбачає оперативне реагування на гострі 
проблеми ВПО та тих осіб з інвалідністю та членів їх родин, які проживають в зоні АТО, а 
також вжиття заходів щодо вирішення невідкладних питань. На ГЛ працюють 2 операто-
ри (1 штатний працівник та 1 за договором по проекту). Один із них має фах психолога; 

• Інформаційна служба, яка забезпечує розміщення  інформації з різних питань ВПО через 
сайт НАІУ «Рятуймо разом» та газету «Без бар’єрів». В цьому відділі працюють менеджер 
сайту, адміністратор, журналіст (3 штатних одиниці, неповна зайнятість);

• Служба супроводу, основним завданням якої є «ведення випадку» осіб, які звернулись по 
допомогу (одна особа – за договором по проекту);

• Фінансова служба, яка забезпечує ведення бухгалтерської та фінансової звітності діяль-
ності Call-центру, в тому числі видача матеріальної та фінансової допомоги особам з інва-
лідністю з числа ВПО. За цим напрямком працюють  2  фахівця: бухгалтер та  менеджер з 
гуманітарних програм (2 штатних працівника, неповна зайнятість).

• Очолює та контролює роботу Call-центру - виконавчий директор організації.

1.

виконавчий директор
організації

юридично-правова 
служба

телефонна 
“гаряча лінія”, оператори

інформаційна
служба

фінансова
служба

служба
супроводу

5
з 10

з 10
2

Попередній аналіз у випадку гарячої лінії НАІУ 
показав, що найчастіших питань:

25% - юридично-правові
45% - прохання про надання медикаментів, 
продуктів харчування, тимчасового проживання
10% - прохання про допомогу у виїзді із зони АТО
20% - інші питання. 

1.



З метою економії коштів, зручності організації робочого місця для працівників з інвалідністю, 
ефективності використання робочого часу  доцільно створювати робочі місця для деяких пра-
цівників на дому. Наприклад, у НАІУ оператори ГЛ, юрист, менеджер та адміністратор інтернет-
сайту працюють вдома. Для організації роботи проводяться skype-конференції, а наради в офісі 
збираються раз на тиждень.  Графік прийому громадян в центральному офісі НАІУ з 9.30 до 17.00; 
телефонної ГЛ з 9.00 до 20.00.

Щомісяця до центру звертається близько 150 осіб. Як показала практика,  найперше завдання 
центру -  це психологічна підтримка та розуміння. Вміння  вислухати, зрозуміти найактуальніші 
питання та зробити певні ефективні кроки по їх вирішенню необхідне у першу чергу.
По друге, важливо мати у партнерах такі організації як дипломатичні представництва іноземних 
держав, міжнародні фонди, громадські, благодійні та волонтерські організації, а також колеги 
з державних установ та організацій національного рівня та з різних регіонів України. До call-
центру надходять дзвінки різного характеру, важливо вміти не тільки надати компетентну від-
повідь, а і знати, до кого можна перенаправити дзвінок.
Необхідним напрямком діяльності є «ведення випадку». Працівник розробляє індивідуальний 
алгоритм вирішення тієї чи іншої конкретної ситуації та безпосередньо супроводжує її вирішен-
ня, за необхідності, залучаючи інших співробітників. 

2.

3.

У забезпеченні діяльності Call-центру задіяні 10 працівників. Всі вони мають  вищу освіту та до-
свід роботи у сфері соціального захисту та забезпечення прав людей з інвалідністю не менше 3 
років. Унікальним є те,  що 5  працівників мають інвалідність та 2 з них є ВПО. Вони безпосеред-
ньо відчули на собі та переживають всі ті негаразди та біди, як і інші громадяни з інвалідністю з 
числа ВПО та мають потужний досвід роботи в громадських об’єднаннях людей з інвалідністю.
Необхідно зазначити, що від згуртованості, професійності, небайдужості роботи команди зале-
жить успіх вирішення цілого ряду питань.

Важливо пам’ятати

Для постійного підвищення професійного рівню робо-
ті call-центру акцентуйте увагу на наступному:

1. Вивчення законодавства України з питань ВПО;

2. Розробка рекомендацій та лобіювання змін; 

3. Обмін досвідом роботи у цій сфері з іншими орга-
нізаціями; 

4. Розширення мережі партнерських організацій; 

5. Аналіз ситуації щодо становища ВПО з метою лобі-
ювання їх інтересів на всіх рівнях.

1. Не намагайтеся вирішувати  всі проблеми 
одразу; 

2. Частіше спілкуйтеся з ВПО за місцем їх 
перебування; 

3. Посилюйте інформаційно-консультативний 

напрямок роботи з метою більш широкого 
інформування ВПО про свої права;

4. Залучайте ВПО до роботи як в структурі 
громадських організацій людей з інвалідністю 
так і в інших організаціях. 

практичні поради



Якщо Ви вирішили створити у своїй організації таку службу, проаналізуйте ситуацію: на яку категорію людей 
буде направлена ваша діяльність, чим зможете допомогти, зважте свої можливості (технічні, кадрові, фінансові; 
проведіть переговори з потенційними партнерами та спонсорами, хто зможе долучитись до реалізації вашої 
ініціативи). 

Важливо пам’ятати, що в такій роботі – «один у полі не 
воїн», та від отримання дзвінка до реального вирішення 
проблеми людини шлях може бути довгим, 
але це того варте!

Приклади діяльності

На ГЛ звернулася жінка -  пенсіонерка, яка з сином при-
їхала зі Сходу до Києва. Син  - перша група інваліднос-
ті, незрячий, має захворювання на цукровий діабет та 
потребує проходження процедури гемодіалізу тричі на 
тиждень. В Києві не мають ні родичів, ні житла. Праців-
ники розробили план дій щодо супроводу цієї родини 
та домоглися наступного: через МОЗ – 3 тижні лікуван-
ня у стаціонарі та подальше прийняття на постійній 
основі процедури гемодіалізу на безоплатній осно-
ві, завдяки УТОСу – отримали тимчасове житло, через 
ресурси Посольства Франції в Україні та за допомогою 
Фонду Ріната Ахметова – надали медикаменти та про-
дукти харчування, Департамент соціального захисту 
населення м. Києва – надав спеціалізований транспорт, 
який привозить після гемодіалізу до помешкання, пере-

січні громадяни допомогли з одягом та взуттям. Родина 
отримує пенсію та всі соціальні виплати. У грудні в Києві 
до родини приїхала і сестра з 10-місячною дитиною. За-
вдяки Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і ця 
частина родини має де жити, лікуватися та що їсти. 
Підсумовуючи цю історію, напевно важливо зазна-
чити кількість ресурсів затрачених на отримання та-
ких дійсно ефективних результатів, щоб у читачів не 
складалося враження, що це відбувається дуже про-
сто. Отже, на вирішення питань цієї родини пішло 
близько 2 місяців, було підготовлено та направлено 
8 офіційних звернень, здійснено близько 30 телефон-
них дзвінків, проведено переговори з 22 інституціями 
(готелі, лікарні, органи влади, благодійні фонди тощо). 
Але нам це вдалося!

Надходить чимало дзвінків щодо консультацій  з питань: як отримати статус ВПО; прискорити виплату пенсії 
чи соціальної допомоги; де можна отримати тимчасове житло; роботу; поновити групу інвалідності; зробити 
протез чи безкоштовно отримати технічні засоби реабілітації; де роблять ту чи іншу медичну процедуру та 
надають медичні послуги; де знайти ту чи іншу державну чи громадську організацію та інші.
 Але є такі дзвінки,  які без сліз, емоцій, суму неможливо чути! Так наприклад: «Помогите спасти Донецк! Живу 
возле аэропорта! В кухне стены нет! Папа инвалид! Куда бежать? И главное как?»; «Живу на 3 этаже в центре До-
нецка! Одинокая, лежачая! Перепишу квартиру, только привезите что-то покушать!»; «Я со Счастья Луганской 
области! Семья 3 человека! Все инвалиды! Несколько дней не выходим из подвала? Помогите!!!» ….
Саме тоді на допомогу приходять партнерські організації: 

КонтаКти щодо праКтиКи:
НАIУ (044) 279-61-82, 279-61-84
office@naiu.org.ua
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Практика 5

Адвокатування інтересів інвалідів-
переселенців серед органів влади, 
бізнесу та громадськості

Практика від Європейської асоціації з прав інвалідів

Європейська Асоціація прав інвалідів – організація, що 
в рамках проекту «Допомога вимушеним переселен-
ців - інвалідам зі Сходу України» за підтримки ПРООН 
створила докладний і загальнодоступний у мережі Ін-
тернет реєстр ВПО з інвалідністю та членів їх родин, які 
переїхали із зони АТО в Одеську область. За допомогою 
цього реєстру (бази даних) у перспективі планується за-
безпечувати адвокатування інтересів інвалідів-пересе-
ленців та членів їх сімей серед органів влади, бізнесу та 
громадськості. 
Метою створення реєстру переселенців з інвалідністю 

є поліпшення якості життя цих людей в Одеській облас-
ті, а також створення системи взаємодії влади, бізнесу та 
громадськості у сфері вирішення різних проблем пере-
селенців із зони АТО. Існування такого реєстру дозволяє 
виявляти людей, що мають законні права на додаткову 
допомогу та максимально спрощує для осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями процедури оформлен-
ня різних пільг. Окрім того, база даних надає можливість 
волонтерським і громадським організаціям аргументо-
вано відстоювати колективні інтереси інвалідів та чле-
нів їх сімей із зони АТО в органах місцевої влади.

Додатково про Європейську Асоціацію з прав інвалідів 

Сайт організації: www.socio.org.ua
Facebook-сторінка: www.facebook.com/ukr.socio
Контакти: +38 (099) 563-83-11
Email: ukr.socio@gmail.com 

Історія створення: Організація була створена в 1999 
році, але активізувалася і отримала де-факто нове 
життя в 2009 році. Де-юре ж організація сформувалася 
в 2013 році, коли було офіційно зареєстровано як ВГО 
«Європейська Асоціація прав інвалідів», Всеукраїнський 
статус отримано в 2014 році.
Основною сферою діяльності ВГО є всебічне спри-
яння у поліпшенні становища інвалідів в Україні, під-
вищенні ролі та соціального статусу цих людей в сус-
пільстві, захист їх прав, свобод і законних інтересів 
відповідно до Конвенції ООН «Про права інвалідів», а 
також максимальне задоволення та захист конституцій-
них прав та інтересів членів організації.
Протягом останніх років командою фахівців під керів-
ництвом Дрюма О.В. був успішно реалізований ряд 

значущих в Україні соціальних проектів, які в більшос-
ті були реалізовані на території Одеської області.  Всі ці 
проекти носили інноваційний характер та суттєво раці-
оналізували процеси регулювання регіональних та на-
ціональної політики органів влади у сфері формування 
безбар’єрного середовища для інвалідів.
За час своєї діяльності Асоціацією були успішно реалізо-
вані десятки соціально-економічних і правових проек-
тів та програм. Організація має великий досвід роботи 
з органами влади місцевого та всеукраїнського рівня у 
сфері взаємодії та лобіювання різних соціальних ініціа-
тив.
Послуги, що надаються ВПО. Адвокатування інтер-
есів інвалідів-переселенців і членів їх сімей із зони АТО 
серед органів влади, бізнесу та громадськості на основі 
створення реєстру таких осіб.
Географія діяльності охоплює всю Україну, але пере-
важно Одеська обл.
Основні досягнення. Проведене анкетування понад 
1000 ВПО з інвалідністю та близько 400 родин.



Алгоритм  створення 
реєстру ВПО з інвалідністю та їх родин

Чого не варто робити, коли ви впроваджуєте практику

Як це працює? 

персональна анкета ВПО
з інвалідністю

анкета для родини ВПО
з інвалідністю

Розробка та онлайн-розміщення
програмного забезпечення, 
що дозволяє

• вводити дані двох форм анкет
   через електронні форми;

• здійснювати складні вибірки анкет переселенців 
   (сімей або людей) за кількома заданими критеріями;

• виводити десятки діаграм, які наочно ілюструють 
   потреби та ступінь нужденності як окремих 
   переселенців, так і сімей в цілому;

• оперативно проводити диверсифікацію 
(корегування і оновлення) даних анкет у зв'язку зі 
зміною об'єктивних обставин (задоволення потреб, 
підвищення рівня матеріального добробуту і т.д.).

Розробка двох 
стандартних форм анкет

Проведення персонального
анкетування

Внесення анкет 
до реєстру на сайті

Важливо пам’ятати

1. Анкетування, систематизація та зведення даних до 
реєстру здатні показати реальний сукупний дохід 
кожної сім’ї переселенців. Це дозволяє перерозпо-
ділити гуманітарну, медикаментозну та фінансову 
допомогу всіх волонтерських груп, котрі допома-
гають цій категорії людей, в напрямку збільшення 
допомоги тим хто ще її не отримує або отримує 
в недостатній кількості, та обмеження тим, кому 
вона по факту вже не потрібна.

2. Найбільша проблема, яка може заважати створен-
ню реєстра – це небажання людей анкетуватися. 
Люди, зневірені у результаті, часто не бажають 
витрачати час на подібні дії. Важливо пояснювати 
важливість та необхідність поцедури, додатково 
мотивувати людей, переконуючи їх у тому, що сис-
тематизовані сукупні дані по їх потребам дозволя-
ють аргументовано домагатися від місцевої влади 
вирішення конкретних їхніх проблем.

Нажаль, у процесі створення бланків двох анкет 
не були оптимізовані їх поля, як з позиції зручності 
формування вибірок за заданими критеріями, так і з 
точки зору створення структури майбутньої реляційної 
бази даних. Це призвело до істотного уповільнення 
процесу створення відповідного програмного 
забезпечення.



Приклади діяльності

Незважаючи на те, що занесення даних анкет на сайт тільки почалося, отримані дані в рамках анкетування до-
зволили нам значно активізувати діяльність місцевої влади відносно вирішення конкретних проблем інвалідів 
переселенців та членів їх сімей. Зокрема завдяки адвокатування потреб цих людей на основі отриманих даних 
при анкетуванні, нам вдалося:
1. Налагодити в 4-х санаторіях Одеської області контрольні виїзди керівників соціальних служб області, а так 

само подальші систематичні виїзди фахівців соціальних служб в санаторії з метою виявлення соціальних 
потреб переселенців в засобах реабілітації, а також для вирішення їх проблем, пов’язаних із затримками 
пенсій та соціальних виплат, відновленням карт індивідуальної реабілітації та ін.

2. Проаналізувати потреби переселенців в особистих речах і на підставі цього організувати єдиний центра-
лізований пункт видачі гуманітарної допомоги на базі Територіального центру Білгород-Дністровського. 
Гуманітарна допомога для цього пункту доставляється як нашою організацією, так і іншими залученими 
нами благодійними організаціями.

3. Визначити кількість людей і сімей які в жодному разі не повернуться додому. Це виявило нагальну потребу 
в постійному житлі для великої кількості переселенців. Ця потреба, як і аналіз колишніх житлових умов кож-
ній родині, сформована та передана в Регіональний штаб з питань тимчасово переміщених осіб при ОДА. 
На підставі даного аналізу структурними підрозділами ОДА прийняті рішення про пошук спеціалізованого 
житла для людей з інвалідністю, а так само необхідності побудови соціального безбар’єрного селища, для 
постійного проживання ВПО з обмеженими фізичними можливостями.

4. Організувати безпосередньо в 4-х санаторіях Одеської області медичний огляд, консультації, а також ви-
писку рекомендацій та рецептів для переселенців з боку медичних фахівців, які відвідують вищеназвані 
санаторії згідно з установленим графіком.

5. Домогтися на умовах безкоштовної оренди надання мікроавтобуса, який в даний момент використовуєть-
ся для задоволення життєво-важливих потреб інвалідів переселенців в транспортному обслуговуванні.

КонтаКти щодо праКтиКи:
Олег Дрюма
ukr.socio@gmail.com
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Практика 6

Ведення випадку (кейс-менеджмент) 
в роботі з внутрішньо переміщеними 
особами

Практика від БФ «Світло надії»

«Світло надії» - благодійна організація, що за сприян-
ня ПРООН втілює у своїй практиці методику ведення 
випадку (або кейс-менеджменту) для роботи з ВПО. 
Організацією було створено низку консультаційних 
центрів у Миргороді, Комсомольську, Полтаві та Кре-
менчузі. 16 осіб,  серед яких представники держав-
них структур, громадських організацій, волонтер-
ських об’єднань та кейс-менеджери проекту ПРООН, 

взяли участь у тренінгах на тему «Кейс-менеджмент. 
Континуум підтримки». Організацією розроблено та 
подано обласну Комплексну  програму допомоги 
внутрішнім переселенцям на 2015 р. 
Кейс-менеджери організації забезпечують індивіду-
альні консультації для ВПО, допомагають із виріше-
ням побутових питань, а також здійснюють розпо-
всюдження гуманітарної допомоги від ПРООН.

Додатково про БО «Світло надії»

Сайт організації: www.lightofhope.com.ua
Facebook: www.facebook.com/LightOfHopeUkraine
Контакти: м. Полтава, вул. Артема, 28А, (0532) 60-60-81
Email: office@lightofhope.com.u
Історія створення. У 1999 році група активістів ство-
рила першу у м. Полтава групу самодопомоги для ВІЛ-
інфікованих людей і зареєструвала свою роботу як Бла-
годійна Асоціація допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим 
на СНІД людям «Світло надії». Впродовж наступних років 
налагоджувала партнерські стосунки із ЛПЗ, держав-
ними структурами і позиціонувала себе як партнер, що 
бере на себе та виконує зобов’язання. За сприяння Орга-
нізації саме Полтавщина обиралася у якості пілотної об-
ласті для реалізації проектів за підтримки міжнародних 
структур. Наразі це одна із найкращих НУО України, яка 
продовжує розвиватися і має на меті надання широкого 
спектру соціальних послуг та створення умов для стало-
го функціонування системи громадського здоров’я на 
рівні кращих міжнародних практик.
З кінця 2013 року перереєстрована у Благодійну органі-
зацію «Світло надії».
Географія діяльності. Філії у м. Полтава та Кременчук, 
діяльність охоплює всю Україну. Співпраця із ЛПЗ на те-
риторії районів області. 
Основні напрямки діяльності:
• Допомога хворим на туберкульоз, вірусний гепатит 

С, робота із наркозалежними; догляд та підтримка 
ВІЛ-позитивних дорослих та дітей; Робота із нарко-
залежними;

• Жіночий напрямок та пенетенціарний напрями;

• Центр адаптації для бездомних осіб та звільнених із 
місць позбавлення волі;

• Навчально-виробничий центр: навчання професі-
ям, перекваліфікація, створення робочих місць, пра-
цевлаштування, соціальне-підприємництво;

• Ресурсний центр: організація працює у якості нада-
вача освітніх послуг для українських неурядових 
організацій, які працюють у соціальному секторі із 
цільовими групами.

Послуги, які надаються ВПО:
• послуги кейс-менеджерів у для вирішення соціаль-

но-побутових питань;
• послуги денного центру перебування дітей;
• індивідуальні консультації;
• надання гуманітарної допомоги;
• сприяння у відновленні документів;
• надання транзитного житла (за наявності місць у 

Центрі адаптації);
• надання тимчасової реєстрації за адресою Центра 

адаптації;
• сприяння у пошуку тимчасового житла;
• сприяння у працевлаштуванні.
Основні досягнення. Забезпечення діяльності консуль-
таційних центрів у Миргороді, Комсомольську, Полтаві 
та Кременчуці. Здійснено ведення випадків 1571 ВПО, 
за сприяння ПРООН здійснено координацію та поши-
рення гуманітарної допомоги. Проведення масштабної 
інформаційної кампанії (інформування про можливість 
соціальної адаптації, важливість підтримки та толерант-
ності один до одного).



Алгоритм ведення випадку

Як це працює? 

Ведення випадку (кейс-менеджмент) – 
модель соціальної роботи; спільна діяльність 
клієнта* і відповідних служб, спрямована на 
реалізацію індивідуальних потреб клієнта через 
отримання необхідних послуг. Синонім в медицині: 
індивідуальний підхід.

1. Опис випадку

Збір інформації про: 
• життя (ПІБ, вік, сімейний стан, попереднє місце проживання, освіта, зайнятість);
• проблеми;
• стан здоров’я.
Опис робиться зі слів клієнта та спостережень консультанта.

Наталія**, 30 років, мешканка Авдіївки, одружена, має доньку 5 років, безробітна. Чоловік – в 
ДНР. Наталія проживає у родичів. Не може працевлаштуватись, закінчуються гроші на жит-
тя. Попереднє місце роботи – АКХЗ. Попиту на її професію в регіоні вимушеного переселен-
ня немає. Ні з ким і ніде залишити доньку під час співбесід щодо працевлаштування, тому 
як родичі вдень працюють – в майбутньому це заважає влаштуватися на повний робочий 
день. До того ж, зі слів клієнтки, донька часто застуджується і хворіє. На консультації перебу-
ває в нетверезому стані. Каже, що п’є з горя. Соціальні виплати отримала, але їх і невеликих 
заощаджень не вистачає на дитину і на життя, тому вона вимагає ще. 

Опис випадку Аналіз випадку Індивідуальний план 
допомоги 

Виконання плану Завершення роботи 
з випадком 

1. 2. 3. 4. 5.

* Внутрішньо переміщена особа, яка звертається за допомогою до соціальної служби (громадської 
організації) в термінах соціальної роботи набуває статусу клієнта, тобто отримувача соціальних послуг.

** Наведений приклад є збірним описом випадку, що акумулює найбільш поширені проблеми 
переселенців, актуалізовані під час тренінга «Кейс-менеджмент в роботі з внутрішньо-переміщеними 
особами» (БО «Світло надії», 15–18 грудня 2014 року, Полтава)



2. Аналіз випадку 
Оцінювання проблем (усвідомлених і неусвідомлених), потреб, ресурсів клієнта і організації, куди звернувся клієнт.

Проблеми Потреби Ресурси

УСВІДОМЛЕНІ: 
• 1. відсутність постійних 

і регулярних фінансових 
доходів;

• 2. проблема 
працевлаштування;

• 3. необхідність догляду за 
донькою

НЕУСВІДОМЛЕНІ:
• Розвиток алкогольної 

залежності;
• Необхідність влаштування 

доньки у дошкільний заклад;
• Необхідність медичного 

обстеження і диспансеризації 
доньки.

• працевлаштування;
• соціальні виплати;
• влаштування доньки;
• медичне обстеження доньки;
•  консультація психолога 

(робота з горем і потягом до 
алкоголю).

РЕСУРСи КЛІЄНТА: 
• підтримка родичів;
• професія;
• бажання знайти роботу;
• готовність працювати не 

за фахом і набувати нову 
професію.

РЕСУРСи ОРГАНІЗАЦІї, ЩО 
ПРЕДСТАВЛЯЄ КОНСУЛьТАНТ:
• Консультування (психолог, 

юрсит);
• Партнерські зв’язки з:

• Центром зайнятості;
• Центром денного 

перебування дітей (НПО);
• Центром соціального 

захисту населення;
• Реабілітаційним центром 

для хімічно залежних осіб;

Аналіз випадку Наталії

3. Індивідуальний план допомоги 
Підбір послуг та їх постачальників, складання і погодження індивідуального плану дій, визначення періодичності 
консультацій, укладання угоди, підписання поінформованої згоди.

Консультація

Клієнт

Реєстрація в Центрі зайнятості. 
Отримання інформації щодо 
вакансій і навчання

Вирішення житлового питання 
(оренда, гуртожиток тощо)

Консультація
з хімічної залежності

З’ясування питання
по соціальним виплатам

Кваліфікована медична допомога 
(медичне обстеження доньки, 

диспансерний облік)

Денний дитячий центр
(для доньки)Працевлаштування

Психологічна допомога
(робота з горем)

Влаштування доньки в 
дошкільний заклад



4. Виконання плану 

• Самостійні дії клієнта по виконанню індивідуального плану та/або супровід, переадресація клієнта. 
• Періодичні робочі зустрічі клієнта і фахівця, що веде випадок (кейс-менеджера).
• Моніторинг виконання пунктів індивідуального плану (за необхідності – його перегляд і корекція).

5. Завершення роботи з випадком 
Закінчення відносин з клієнтом, аналіз результатів. За необхідності – складання нового індивідуального 
плану.

Важливо пам’ятати

1. Ведення випадку передбачає регулярне веден-
ня записів. Тому блокнот і ручка – це перші і го-
ловні інструменти консультанта, який веде випа-
док (кейс-менеджера).

2. Алгоритм ведення випадку можна використову-
вати як послідовно, так і опціонально – окремі 
його елементи. 

3. Не доцільно застосовувати модель ведення ви-
падку там, де є набагато простіше рішення. На-
приклад, якщо переселенець звернувся до вас 

з проблемою стосовно соціальних виплат, йому 
достатньо надати консультацію, ознайомити з 
переліком необхідних документів і переадресу-
вати до Центру соціального захисту населення. 
Але якщо він повернеться до вас з проблемою 
відсутності необхідних документів і ви виявите, 
що їх оформлення може зайняти певний час і са-
мостійно людина не може їх отримати, тоді до-
цільно використати модель ведення випадку і 
скласти з клієнтом індивідуальний план дій.

Критерії для початку роботи за моделлю
«ведення випадку»:

1. звернення переселенця містить більш ніж два проблемних запити і передбачає довгострокову спільну ді-
яльність та роботу за індивідуальним планом;

2. переселенець задовольнив нагальні базові потреби і звернувся за допомогою, для надання якої потрібно 
залучення додаткових ресурсів; 

3. переселенець не може самостійно отримати доступ до життєво необхідної йому послуги (лікування, оформ-
лення групи інвалідності, працевлаштування тощо).

Ведення випадку є видом соціальної роботи, метою 
якого є формування у дезадаптованої людини навичок 
самостійного вирішення проблем задля успішної адап-
тації у соціумі. Ситуація переселення спричиняє стан 
дезадаптації. Тому цей метод рекомендується застосу-

вати при роботі з внутрішньо переміщеними особами.
Метою ведення випадку переселенця є соціальна 
адаптація до нових умов життя, що сприяє реінте-
грації вимушено переміщеної особи в українське 
суспільство.

Чому важливо застосовувати модель «ведення випадку»
саме для переселенців



1. Партнерська мережа. Робота за моделлю «ве-
дення випадку» може бути ефективною тільки за 
умови розвинутих партнерських стосунків орга-
нізації, на базі якої впроваджується даний підхід. 
Отже, обов’язковою передумовою впроваджен-
ня цієї моделі є так звана «мапа сили» (power map) 
– регіональна мережа партнерських організацій, 
з якими укладено угоду про співпрацю, що перед-
бачає направлення і переадресацію переселен-
ців до цих установ.

2. Час. Не треба поспішати. Ведення випадку – три-
валий процес. На етапі складання індивідуаль-
ного плану з клієнтом по кожному пункту обго-
ворюйте з ним і встановлюйте реалістичні цілі і 
терміни їх виконання.

3. Регламент. Ведення випадку – це також процес 
навчання клієнта самостійному вирішенню про-
блем. Привчайте його до рамок роботи вашої ор-

ганізації і не дозволяйте, щоб клієнт маніпулював 
вами і намагався привчати вас. Тому, вже при-
значаючи другу консультацію ознайомте клієнта 
з регламентом і графіком роботи вашої служби, а 
на етапі складання індивідуального плану вста-
новіть чіткий розклад зустрічей з клієнтом. Три-
майте професійну дистанцію. 

4. Поінформована згода.  Ведення випадку – це 
спільна діяльність, а отже і спільна відповідаль-
ність. Консультант (кейс-менеджер) відповідає за 
забезпечення доступу клієнта до відповідних по-
слуг. Клієнт відповідає за результат. Ці відносини 
мають бути закріплені в угоді між клієнтом і орга-
нізацією, яку представляє консультант, та скріпле-
ні підписами. Відповідальність за зміни у власно-
му житті несе клієнт.

5. Реалістичність. Не обіцяйте того, чого не можете 
забезпечити ви і організація. яку ви представляєте. 

На що варто звернути увагу 
і чого не варто робити при веденні випадку

КонтаКти щодо праКтиКи:
Дрозд Роман, +380532606081
romdrozd@gmail.com
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Практика 7

Практика розробки та подання Обласної 
цільової комплексної Програми 
допомоги ВПО 
Практика від БФ «Світло надії»
Вагомим результатом реалізації проекту «Допомога 
та підтримка ВПО у Полтавській області» крім впро-
вадження методу кейс-менджменту в роботі з ВПО 
стало також розробка та подання Обласної цільової 
комплексної Програми допомоги вимушено перемі-
щеним особам  у Полтавській області на 2015 рік. 
Важливими передумовами розробки Програми ста-
ли наступні чинники:
• Непередбачуваність проблеми, з якою зіткну-

лась Полтавська область з початку червня 2014 
та дотепер: прибуття більше 25 000 ВПО;

• Неготовність місцевої інфраструктури (вивільне-
ного житлового фонду, достатньої кількості готе-
лів у комунальній власності, обмеженість місць у 
дитячих садках тощо) до забезпечення першо-
чергових потреб ВПО;

• Додаткове навантаження на місцеві бюджети 
щодо надання  різних видів допомоги: у медич-

ній сфері, забезпечення гуманітарною допомо-
гою та предметами першої необхідності;

• Розінтегрованість та незкоординованість дій 
суб”єктів надання допомоги, що являють собою 
ресурси громади: місцеві адміністрації та орга-
ни влади, центри соціальних служб, управління 
праці та соціального захисту населення,  громад-
ські організації, релігійні громади, волонтерські 
об’єднання та окремі ініціативи громадян. Най-
частіше ініціативи носили разовий характер та 
не були компонентом загальної обласної страте-
гії вирішення проблем ВПО;

• Відсутність  чіткого алгоритму/нормативного  ін-
струменту допомоги ВПО у Полтавській області, 
який би визначав стратегію роботи з ВПО в об-
ласті, та, як наслідок, ризик загострення соціаль-
ної напруги у середовищі самих ВПО та прийма-
ючій громаді;

1. Створено робочу групу з розробки програми, до 
якої ввійшли 3 фахівці проекту, а також 2 пред-
ставники Полтавської громадської організації 
«ПОРАДА».

2. Проведено ряд робочих зустрічей фахівців БО 
«СВІТЛО НАДІЇ»  та ГО «ПОРАДА»  з метою розроб-
ки проекту програми.

3. Проведено круглий стіл з представниками гро-
мадськості, де були присутніми 18 представників 
місцевих НУО, органів влади, центру соціальних 
служб, департаменту праці та соціального захис-
ту населення, під час проведення  якого було пре-
зентовано ініціативу щодо необхідності розробки 
такої програми.

4. Проведено робочу зустріч із першим заступником 
губернатора Полтавської області щодо обґрунту-

вання необхідності розробки такої програми та 
погоджено ініціативу її розробки та подання.

5. Розроблено макет програми : паспорт програми, 
обґрунтування її необхідності, мету, завдання, 
заходи програми та відповідальних виконавців, 
очікувані результати, індикатори ефективності з 
урахуванням кількісних і якісних показників.

6. Підготовлено  листа на  ім’я першого заступника 
губернатора області  з проханням надати дору-
чення  департаменту праці та соціального захис-
ту населення щодо доопрацювання проекту про-
грами та визначення основних розпорядників 
бюджетних коштів – виконавців програми, у тому 
числі і НУО.

7. Подано проект програми до Полтавської обласної 
ОДА 

Як це працює? 

БФ «Світло надії» для подання програми 
були реалізовані наступні дії:



Важливо пам’ятати

1. Влада повинна бути готовою до актуалізації цієї 
проблеми та прийняття програми, це також є за-
вданням ВПО.  

2. До подання програми необхідним є проведення 
низки публічних заходів – виступів у теле- та раді-
оефірах, інтерв’ю, прес-конференціях, де треба го-
ворити про необхідність такої програми як відпо-
віді на зростаючі потреби ВПО, а також про те, що 
подібні програми є конкретним інструментом ре-
алізації державної політики щодо ВПО на місцях.

3. Важливими є зустрічі з громадськістю, іншими 
НУО – конструктивними силами, які можуть до-
лучитися до підготовки програми та допомогти у 
проведенні картування ресурсів громади, що та-
кож відображено у нашій програмі, адже вона мак-
симально відображає всіх ключових виконавців 
програми з державного та неурядового сектору.

4. Також необхідно пам’ятати, що нові програми кра-
ще подавати під час прийняття обласного бюдже-
ту, коли розробляюся та готуються нові програми, 
ваша програма стає частиною загального процесу 
розробки соціально-економічних та інших облас-
них програм.

5. До подання є бажаним проведення особистих ро-
бочих зустрічей з керівництвом області, під час 

яких є можливість обґрунтувати необхідність 
такої програми, та всі переваги її наявності в об-
ласті. Під час зустрічі треба добре володіти ситуа-
цією щодо ВПО, результатів попередньої роботи 
організації та перспектив у вирішенні проблеми, 
які стають можливими за наявності стратегії ро-
боти з ВПО, а викладенням цієї стратегії, ї ї види-
мим результатом і є програма.

6. Найважливіше, що потрібно усвідомлювати фа-
хівцям НУО, є те, що будь-яка позитивна прак-
тика, що довела свою ефективність, повинна 
бути інституалізована, тобто прийнята владою 
як власна модель. Це те, чого не вистачає україн-
ським НУО. Адже грантові кошти, що витрачені на 
відпрацювання тієї чи іншої моделі роботи, пови-
нні продовжувати працювати вже як власний ре-
сурс громади та за кошти громади. З розробкою 
програми область отримує один з ефективних 
та необхідних інструментів вирішення проблем 
ВПО, що носить регулюючий характер. Наявність 
програми структурує  ресурси громади, регулює 
їх взаємодію, надає можливості розширення інф-
раструктури та послуг, необхідних ВПО, у тому 
числі з урахуванням можливостей НУО, що є сво-
го роду інновацією , адже неурядові організації 
є виконавцями місцевої соціальної програми на 
рівні зі структурними підрозділами ОДА.

Наявність програми дає можливість оперативно 
реагувати на потреби ВПО, що можуть змінюватися 
протягом року, шляхом внесення змін до програми. 

Тобто наразі отримуємо базовий документ, який в процесі може 
бути змінений, доповнений та прийнятий в нових редакціях – існуючі 
механізми прийняття рішень відповідними  профільними комісіями та 
депутатами обласної ради дозволяють це здійснювати по мірі появи 
нових викликів та потреб, пов’язаних з ВПО. 



Кілька практичних порад щодо втілення подібної діяльності

КонтаКти щодо праКтиКи:
Надія Тімошенко, +380990482027
n.timoshenko@lightofhope.com.ua

Не боятися працювати з владою як рівні партнери.

Повністю використовувати ресурси влади для вирі-
шення проблем ВПО. Адже від прийнятих рішень за-
лежить і створення умов їх перебування, і подальша 
доля цих людей.

Не варто викладати думки у вільний спосіб – стиль 
написання програми, її формат, назви розділів пови-
нні співпадати з тими зразками програм, що вже є у 
вашій області чи місті. 

Спроби написати програму самостійно звужують 
її можливості, не дають повністю відобразити кар-
тування послуг/ресурсів громади. Краще долучити 
групу осіб з інших НУО та , за наявності, партнерів 
профільного департаменту, які допоможуть з під-
готовкою макету програми. Спільна робота з депар-
таментом дозволяє залучити його фахівців  в якості 
прихильників вашої роботи, це знадобиться потім на 
етапі прийняття програми, її захисту в депутатських 
комісіях тощо. 

Оволодіти навичками розробки програм на рівні 
державних службовців, навчитися визначати мету, 
завдання програми, оперувати даними для обґрун-
тування програми, формувати ключові індикатори 
ефективності та очікувані результати, оцінювати та 
викладати вплив від реалізації програми на місцево-
му рівні:

• Як вона покращить життя ВПО?
• Які першочергові проблеми будуть виріше-

ні?
• Яка взаємодія налагоджена?
• Яким чином і за рахунок чого буде розшире-

но інфраструктуру області?
• Хто стане основними розпорядниками бю-

джетних коштів (департаменти, відділи, НУО)?
• Які НУО стануть співвиконавцями програми?
• Які соціальні кризові явища будуть поперед-

жені і як це вплине на соціально-економіч-
ний стан області?

Якщо у вашій області вже є програма допомоги ВПО, 
та ваша діяльність в ній не відображена, або ви вва-
жаєте її заходи недостатніми, варто скористатися та-
ким інструментом локальної адвокації, як внесення 
змін до програми. Відбувається це наступним чином:

• Ви ініціюєте зустріч з керівником профіль-
ного департаменту, що є розробником 
програми;

• Обговорюєте ваші пропозиції та наміри вне-
сти зміни (наприклад, додати у заходи роботу  
гарячої лінії вашої НУО,  роботу ваших кон-
сультативних пунктів тощо);

• Погоджуєте формат активностей;
• Готуєте та подаєте листа на ім’я профіль-

ного заступника голови ОДА та керівника 
департаменту;

• Зміни розглядаються на профільній депу-
татській комісії ( вам варто знати розклад за-
сідань та дату, коли будуть розглянути ваші 
пропозиції, краще прийти на засідання і ще 
раз довести необхідність внесення змін);

• Профільний департамент готує проект рі-
шення чергової сесії про внесення змін до 
програми;

• Проект рішення виноситься на сесію та, як 
правило, приймається.

• Ваша організація стає співвиконавцем про-
грами і відтепер несе відповідальність за 
реалізацію соціальної політики щодо ВПО у 
вашому регіоні.

1.

2.

3.

4.

5.
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Практика 8

Інноваційна модель працевлаштування 
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Практика від «Центру зайнятості вільних людей»

Додатково про «Центр зайнятості Вільних людей»

Сайт організації: www.czvl.org.ua
Facebook-сторінка: www.facebook.com/czvl.staff

Історія створення. «Центр зайнятості Вільних людей» 
виник на Майдані в лютому 2014 року аби допомогти 
тим, хто втратив роботу через участь у революційних 
подіях. Вже за тиждень почалась анексія Криму, а по-
тім конфлікт на Донбасі, і потреба у діяльності органи-
зації суттєво збільшилася. На сьогоднішній день Центр 
об’єднує більше 130 волонтерів – фахівців з управління 
персоналом, рекрутерів і небайдужих волонтерів у Киє-
ві, Львові, Одесі, Дніпропетровську і Харкові. 

Основні напрямки діяльності:
• Допомога в працевлаштуванні;
• Кар’єрне консультування та профорієнтація;
• Навчання та підвищення кваліфікації;
• Тісна співпраця з роботодавцями, громадським сек-

тором, професійними асоціаціями та ініціативами, 
які надають допомогу внутрішньо переміщеним 
особам.

Основні послуги Центру:
• Надання консультацій з усіх етапів працевлашту-

вання
• Програма навчання та розвитку
• Допомога в пошуку вакансії
• Організація виїздів у місця компактного прожи-

вання ВПО
• Інформування ВПО про можливості отримання до-

помоги з інших питань

Основні досягнення на сьогодні:
• Понад 4400 пошукачів у базі ЦЗВЛ
• Понад 3000 наданих консультацій
• Понад 1100 лояльних роботодавців
• Понад 800 працевлаштованих 
• Понад 130 активних волонтерів 
• Понад 700 учасників програми навчання та  

розвитку 

«Центр зайнятості вільних людей» об’єднує волонте-
рів та роботодавців задля створення належних умов 
для соціальної адаптації ВПО на новому місці пере-
бування за рахунок їх успішного працевлаштування. 
Організація здійснює допомогу щодо профорієнта-
ції та перекваліфікації великої кількості спеціалістів, 
їх навчанню сучасним методам пошуку роботи та 
адаптації до нового ринку праці. 
ЦЗВЛ організовує курси та майстер-класи для підви-
щення кваліфікації, проводить тренінги, а також за-
лучає Інтернет-портали для пошуку роботи для того, 
щоб запезпечити роботою якомога більше ВПО. 
Складнощі, що виникають у переселенців в процесі 

пошуку роботи, допомагають вирішити на гарячій лі-
нії ЦЗВЛ, в приймальнях кар’єрного консультування 
у Києві, Харкові, Львові, Дніпропетровську, а також 
зусиллями волонтерів у Запоріжжі. 
За допомогою в працевлаштуванні до ЦЗВЛ зверну-
лися більше ніж 4400 кандидатів, з яких більше 3000 
отримали кваліфіковану допомогу і близько 800 зна-
йшли роботу. Більше 130 волонтерів у Києві та ін-
ших регіонах України пройшли навчання основам 
кар’єрного консультування. За час існування про-
екту залучено понад 1100 роботодавців, які надали 
інформацію щодо більш ніж 1600 відкритих вакансій 
в усіх регіонах України. 



Як це працює? 

Організація діяльності Центру
• Пошук і оснащення приміщення для роботи волонтерів
• Залучення та відбір координаторів функціональних напрямків
• Розробка зручної технологічної платформи для роботи з кандидатами та роботодав-

цями
• Налагодження співпраці з ключовими партнерами
• Здійснення стратегічного та операційного управління за діяльністю Центру

Допомога в пошуку тимчасової та постійної 
роботи для ВПО
• Визначення профілю та формування анкети потенційного кандидата
• Формування та ведення бази кандидатів
• Організація роботи Центру кар’єрного консультування (на прикладі пілотного проекту 

у м. Києві)
• Організація безперебійної роботи гарячих ліній
• Організація серії виїздів у місця компактного проживання ВПО
• Моніторинг та аналіз результатів діяльності напрямку

Набір і навчання волонтерів
• Визначення профілю потенційного волонтера
• Формування плану залучення нових волонтерів
• Формування маркетингового плану залучення, підготовка та поширення маркетинго-

вих матеріалів
• Проведення серії online- та offline- заходів із залучення нових волонтерів
• Запровадження системи навчання та розвитку для волонтерів (у т.ч. з використанням 

online-інструментів)
• Моніторинг та аналіз результатів діяльності напрямку

Залучення та співпраця з роботодавцями
• Проведення аналізу потреби у вакансіях та існуючої пропозиції на ринку праці
• Формування стратегії залучення роботодавців
• Контактування з роботодавцями щодо отримання інформації про відкриті вакансії
• Формування та ведення бази вакансій
• Екауунт менеджмент ключових роботодавців
• Координація роботи команди волонтерів напрямку
• Моніторинг та аналіз результатів діяльності напрямку
•  

Поширення інформації про проект
• Визначення базової інформації про проект: його цілі, завдання та ключові повідомлен-

ня
• Створення та подальше адміністрування сайту, блогу, сторінок у соц-мережах
• Підготовка та поширення друкованих матеріалів з інформацією про проект
• Робота зі ЗМІ, підготовка інформаційних матеріалів, організація прес-подій
• Моніторинг та аналіз результатів діяльності напрямку



Важливо пам’ятати

Навчання та розвиток
• Аналіз потреби в навчанні та визначення основних напрямків підготовки ВПО
• Залучення освітніх партнерів (тренери, експерти, навчальні центри)
• Пошук ресурсів, необхідних для реалізації програми (приміщення, канцтовари, органі-

зація кава-брейків тощо)
• Проведення циклу курсів і розвиваючих майстер-класів за професійними напрямками 

(ІТ, підприємництво, продажі та ін.)
• Моніторинг та аналіз результатів діяльності напрямку
 

Створення регіональних осередків
• Визначення найбільш пріоритетних міст, в яких варто відкрити осередки
• Залучення та відбір координаторів регіональних осередків
• Пошук і оснащення приміщень для роботи регіональних осередків
• Розробка єдиних документів, правил та інструкцій, які регламентують роботу регіо-

нальних осередків
• Залучення волонтерів у регіонах, формування графіку роботи офісів та гарячих ліній
• Налагодження співпраці з місцевими роботодавцями, державними органами, громад-

ськими організаціями та ініціативами, які працюють з ВПО
• Моніторинг та аналіз результатів діяльності напрямку

Працюючи з волонтерами:
• Важливо якнайшвидше розробити інструменти 

швидкого вводу волонтерів в організацію.
• Усі волонтери повинні поділяти місію, а також прин-

ципи та цінності організації. Будь-які зміни в бачен-
ні чи підходах організації повинні виноситись на 
обговорення всієї команди волонтерів.

• Надзвичайно важливим фактором в роботі є моти-
вація. Відповідно, її слід вчасно виявляти та підкрі-
плювати такими нематеріальними стимулами, як 
навчання та розвиток, визнання, а також співучасть 
у процесі управління. 

Працюючи з кандидатами:
• Важливо зберігати конфіденційність персональних 

даних. Також утримуватись від суджень, упередже-
ного ставлення чи дискримінації за будь-якою з за-
хищених ознак (вік, стать, етнічне походження, релі-
гійні переконання, сексуальна орієнтація тощо).

• Волонтери, які працюють з кандидатами повинні 
мати високу стресостійкість та емоційний інтелект. 
їх робота з кандидатами повинна документуватись.

Працюючи з роботодавцями:
• Важливо своєчасно вирішувати технічні питання 

вибору платформи, яка б акумулювала дані робото-
давців та вакансії (це надасть змогу економити час 
на експорт/імпорті даних)

• Задля розвантаження великих міст доцільно фоку-
суватись на залученні роботодавців у регіонах. 

Організовуючи навчання:
• Потрібно уважно відбирати тренерів. Не зважаючи 

на волонтерський формат роботи, дуже важливо, 
щоб тренери були професіоналами своєї справи та 
змогли забезпечити потреби цільової аудиторії. 

Створюючи регіональні осередки:
• Регіональні осередки потрібно відкривати в містах 

найбільшого зосередження ВПО. 
• При цьому дуже важливо враховувати регіональну 

специфіку. 
• У тих містах, де є великі ментальні та культурні від-

мінності корисним буде проведення тренінгів по со-
ціальній адаптації. 



В роботі з волонтерами:
• Не варто підлаштовувати свої цілі та процеси під волонтерів, яких ви маєте, краще 

визначитись з профілем волонтера та каналами пошуку.
• Бажано не залучати волонтерів з великим досвідом на однотипні роботи, вони дуже 

швидко підуть.

Організовуючи навчання:
• Повністю розраховувати на одного партнера, особливо в пошуку приміщень.  
• Працюючи з кандидатами:
• Брати на себе повну відповідальність за працевлаштування (це повинна бути відпо-

відальність самої людини)

Чого не варто робити,
коли ви впроваджуєте практику?

Ви повинні транслювати те, що кожна людина – ав-
тор свого життя, на якій лежить повна відповідаль-
ність за себе.

Оскільки робота в кризових умовах передбачає дуже 
швидку реакцію на навколишні події, радимо все ж 
періодично робити оцінку свого вкладу та корегува-
ти напрям руху у відповідності до вимог суспільства. 
Також варто с самого початку подумати про інстру-
менти збору статистики, що й дозволить оцінити свій 
реальний вплив.

Загальна напруженість, що характерна для кризи 
передбачає, що волонтери працюють в стресовому 

стані та існує ризик емоційного вигорання. Радимо 
одразу подумати про превентивні заходи і для во-
лонтерів і для основної команди.

Вивчайте практичний досвід усіх учасників сфери, в 
якій ви бажаєте розвиватися (це можуть бути: НУО, 
діяльність яких є подібною до вашого напрямку, дер-
жавні органи, бізнес-структури). Кожен з них досягає 
позитивних результатів за допомогою унікального 
інструментарію та власноруч вибраними шляхами. 
Вивчення цього досвіду дозволить як попередити 
виникнення типових подібних помилок, так і побуду-
вати власну стратегію розвитку. 

практичні поради

Приклади діяльності

Приклад 1
Оксана Галан - кінолог з Донецька, брала участь в 
освітній програмі «Центру зайнятості Вільних людей».
Навіть у довоєнні часи орендарі не поспішали здавати 
житло постояльцям з тваринами. А з початком АТО стали 
невблаганні. У Оксани диплом інженера, а справа жит-
тя - кінологія. Вона присвятила цьому заняттю останні 
десять років. Приїхавши до Києва, Оксана вирішила 
поміняти багато чого, але тільки не роботу. Вона напо-
легливо шукала клієнтів, однодумців і знання. Так у по-
шуках корисної інформації Оксана дізналася про Центр 
зайнятості вільних людей. Зацікавила діяльність ЦЗВЛ 
взагалі та можливість прослухати курс для починаючих 
підприємців. Вона записалася і успішно його пройшла.

На початку курсу, коли ми знайомилися, наш тренер 
Василь Богуш сказав: «Ця дівчина змогла домовитися 
з собаками, значить, з людьми точно знайде спільну 
мову». Ці слова, та й взагалі та лавина інформації, якою 
ділився з нами Василь, дали сильний імпульс і додали 
впевненості в собі. Я познайомилася з такими ж, як і 
я, ініціативними та оптимістичними переселенцями, 
які хочуть почати свою справу в Україні. За словами 
Оксани, на курсах вона отримала значно більше, ніж 
очікувала. Зараз вона працює над тим, щоб створити 
схожу школу в Києві.
Найближчим часом Оксана хоче пройти курс «Май-
стерність продажів», організований «Центром за-
йнятості Вільних людей». Вважає, що є над чим пра-
цювати в цьому напрямку. Наприклад, навчитися 
правильно представляти свої послуги.



Приклад 2.
Людмила - бухгалтер з Луганська, переїхала до Києва з 
сином. Спочатку шукала роботу самостійно, потім звер-
нулася до державного Центру зайнятості і отримавши 
список вакансій, пішла за вказаними адресами (грошей 
на телефоні не було). Більше половини підприємств за 
адресами не значилося.
Про Центр зайнятості Вільних людей дізналася зі ЗМІ. В 
офіс прийшла розгублена і пригнічена, вже не сподіва-
ючись на будь-яку допомогу. Виявивши потребу в пра-
цевлаштуванні відразу в центрі продзвонили декількох 
роботодавців та підібрали Людмилі тимчасову роботу. 
Влаштувавшись на роботу, Людмила почала цікавити-

ся навчанням. Пройшла тренінг з працевлаштування 
Олени Вертинской, познайомилася з новими людьми, 
які стали частинкою її життя, тут у Києві. Застосовуючи 
знання, отримані на тренінгу, почала пошук роботи за 
фахом. Зараз Людмила працює в великій міжнародній 
компанії за спеціальністю і кожен раз, коли ми телефону-
ємо, вона з вдячністю згадує нашу першу зустріч, часті 
консультації по телефону, відчай та радість від перших 
результатів.
Для людини, яка втратила все, дуже важливо розуміти, 
що є люди, яким не байдужа твоя проблема і вони мак-
симально якісно і швидко її вирішать, а якщо чогось не 
знають, то дізнаються і вирішать.

КонтаКти щодо праКтиКи:
Ірина Коваль, +380976503125
iryna.koval1@gmail.com 



Корисні посилання

Громадські та 
державні ініціативи, 
що підтримують 
переселенців
Восток-СОС
www.facebook.com/vostoksosOG
www.vostok-sos.org
 
Крим SOS
www.facebook.com/KRYM.SOS
www.krymsos.com
 
Благодійна організація 
"Благодійний фонд "Допомога Дніпра"
www.facebook.com/helpdnieper
www.dopomogadnipra.com.ua
 
Координаційний центр допомоги вимушеним переселенцям 
(Громадська Спілка  «Рада Громадська Ініціатив»)
www.helpcenter.org.ua/ru/
www.facebook.com/helpcenter.org.ua

Волонтерський Центр 
"Фролівска 9/11"
www.facebook.com/frolivska911
 
 Дорога жизни. 
www.facebook.com/dorogajizni/
www.dorogazhizni.org
 
Карта Добра - доска объявлений для переселенцев
и тех, кто может  и хочет помогать 
www.kartadobra.com

Пошук житла
www.migrants.gov.ua

Міжвідомчий координаційний 
штаб з питань щодо 
забезпечення ВПО 
101, (044) 2473002

Гаряча лінія Міністерства 
освіти та науки України
(044) 4813211, з 9:00 до 18:00, 
безкоштовно

Гаряча лінія Міністерства 
охорони здоров’я України
0-800-801-333

Гаряча лінія Державної 
реєстраційної служби у 
справах цивільного стану 
громадян
(044) 233-64-75

Гаряча лінія Державної 
податкової інспекції
0-800-501-007

Гаряча лінія Державної служби 
зайнятості
0-800-50-50-60 (зі стаціонарного 
телефону), 730 (з мобільного 
телефону), безкоштовно

Гаряча лінія пенсійного фонду
0-800-503-753

Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини
0-800-501-720, (044) 253-75-89






