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Загальна інформація про Про-
ект. У жовтні 2010р. в рамках Проекту 
«Підтримка вразливих груп населен-
ня у Західній Україні в період кризи» 
Консорціум МБФ «Фонд розвитку Кар-
патського Єврорегіону» (Карпатський 
фонд) та Міжнародного фонду «Від-
родження» (МВФ) за сприяння the 
Emergency Fund OSІ та Антикризової 
гуманітарної програми МФВ оголосили 
конкурс проектів для неурядових орга-
нізацій, які надають соціальні послуги 
населенню в Західній Україні (Закар-
патська, Івано-Франківська, Львівська 
та Чернівецька області).

Вступ

Протягом листопада – грудня 
2011р. на замовлення Фонду роз-
витку Карпатського Єврорегіо-
ну Західноукраїнський ресурс-
ний центр провів моніторинг та 
оцінку ефективності виконання  
мікро-грантів у рамках Проекту 
«Підтримка вразливих груп насе-
лення у Західній Україні в період 
кризи». 

В даному виданні подається ін-
формація про досвід та основні 
результати, отримані після втілен-
ня мікро – грантових проектів. 
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Мета конкурсу: допомога в період 
кризи соціально вразливим верствам 
населення областей Карпатського регі-
ону шляхом фінансової підтримки ініці-
атив місцевих неурядових організацій, 
які надають соціальні послуги, що без-
посередньо спрямовані на покращення 
якості життя людей, які постраждали 
від фінансово-економічної кризи. 

Завдання конкурсу: 

Підтримка соціально вразливих 1. 
верств населення шляхом на-
дання ефективних якісних  со-
ціальних послуг НУО в місцевих 
громадах;
Сприяння впровадженню інно-2. 
ваційних соціальних послуг, що 
надаються НУО;
Забезпечення сталості НУО, які 3. 
надають соціальні послуги на-
селенню Західної України, через 
розвиток різних форм соціально-
го підприємництва цих НУО; 
Підтримка процесів деінститу-4. 
ціоналізації соціальних послуг у 
сенсі їх наближення до потреб 
клієнтів;
Заохочення органів місцевого 5. 
самоврядування до підтримки 
НУО, що надають соціальні по-

слуги для населення, ураженого 
кризою. 

Тематика проекту
Соціальні послуги для вразли-1. 
вих верств населення в сфері 
соціального захисту, охорони 
здоров’я, роботи в громадах;
Прямі соціальні послуги для не-2. 
захищених груп, зокрема, інвалі-
дів, людей з фізичними вадами, 
жінок, молоді, людей похилого 
віку, безробітних, маргінальних 
груп, малозабезпечених, безпри-
тульних, людей з вадами психіч-
ного здоров’я, людей хворих на 
СНІД та ВІЛ-інфікованих, уза-
лежнених;
Соціальні послуги для вразливих 3. 
верств населення, зокрема, ром-
ської меншини;
Мережі, спрямовані на надання 4. 
соціальних послуг для вразливих 
верств населення; надання соці-
альних послуг в партнерстві між 
НУО та неприбутковими органі-
заціями різних форм власності 
(державні; органи місцевого са-
моврядування).

У рамках програми надавалися гран-
ти офіційно зареєстрованим НУО із 
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статусом неприбуткових, які діють 
на географічній території Львівської, 
Івано-Франківської, Закарпатської та 
Чернівецької областей.

Головними критеріями оцінки 
проекту були:

Ефективність — надання своєчасних, 
якісних соціальних послуг цільовій гру-
пі з використанням менших ресурсів;

Сталість – створення умов для на-
дання соціальних послуг на постійній 
основі (в тому числі і після завершен-
ня фінансування в межах програми).

Можливість змін – запровадження 
та підтримка соціальних послуг, які 
є більш гнучкими щодо потреб цільо-
вих груп, сприяють деінституціоналі-
зації всієї системи соціальних послуг.
   
Пріоритет надавався проектам:

які мають яскраво виражений • 
антикризовий характер;

які мають потенціал продовжен-• 
ня після закінчення фінансуван-
ня в рамках програми;

Загальна кількість людей, 
які отримали послуги, запо-
чатковані в результаті втілення 
мікро-грантів:

20847 осіб

Кількість створених робочих 
місць:

39 одиниць

Кількість розширених уже дію-
чих соціальних підприємств: 5 одиниць

Об’єм фінансування, залуче-
ного з інших джерел до реа-
лізації мікро-грантів:

222 715 грн.

Загальні кількісні показники:

які спрямовані на надання • 
швидкої та ефективної допомо-
ги цільовій групі;

які спрямовані на якісні зміни в • 
соціальних послугах для враз-
ливих верств населення;

які спрямовані на розвиток соці-• 
ального підприємництва у сфері 
соціальних послуг для населення;

які мають демонстраційний чи • 
модельний характер.
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Регіональний розподіл реалізованих
мікро-грантових проектів

(Загальна кількість: 28 проектів)
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Розподіл реалізованих мікро-грантових проектів 
за цільовими групами
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Кількість реалізованих проектів 
за категоріями цільових груп
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Протягом реалізації програми 19847 
осіб отримали різні види соціальних 
послуг, які нижче деталізовано:

Підвищення купівельної спро-1. 
можності громадян через запро-
вадження системи соціальних 
знижок.
Підвищення рівня знань студен-2. 
тів щодо ощадного споживання.
Сприяння працевлаштуванню 3. 
людей з обмеженими можливос-
тями.
Створення умов для розвитку ди-4. 
тячих мистецьких здібностей. 
Надання безкоштовних юридич-5. 
них консультацій громадянам з 
широкого кола питань.
Надання соціальних послуг враз-6. 
ливим групам населення, що про-
живають у сільській місцевості.
Надання психологічної допомоги 7. 
дітям з ювенільним ревматоідним 
артритом (ЮРА), налагодження 
роботи ревмошколи, організацій-
на робота з батьками хворих ді-
тей на ЮРА.
Надання безкоштовного гарячого 8. 
харчування, послуг з прання осо-
бистих речей соціально незахи-
щеним громадянам.

Створення умов для отримання 9. 
нових навичок з ведення сіль-
ського господарства вихованцями 
дитячих будинків сімейного типу 
та особами, що проходять реабі-
літацію в реабілітаційних центрах. 
Проведення курсу реабілітації тру-
дотерапією (особи, які звільнилися 
з місць позбавлення волі, хворих 
на гепатит, ВІЛ-позитивних,). На-
лагодження виробництва сіль-
ськогосподарської продукції для 
забезпечення потреб реабілітацій-
них центрів  та дитячих будинків 
сімейного типу.
Проведення курсу арт-терапії 10. 
для дітей з розумовими вадами. 
Проведення реабілітаційних за-11. 
ходів з дітьми  з комплексним 
ураженням центральної нерво-
вої системи (гідротерапія, іпо-
терапія, проведення сенсорних 
занять, БОБАТ-терапія, РЕСПО, 
лікувального масажу, надання 
послуг психолога, логопеда, со-
ціального педагога).
Надання послуг особам, які звіль-12. 
нилися з місць позбавлення волі, 
а саме: надання соціально – по-
бутових послуг, надання тимчасо-
вого житла, користування душем 
та пральнею, можливість збере-

Перелік послуг, які були надані соціально 
вразливим верствам населення:
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ження речей та документів; на-
дання необхідного одягу, взуття, 
білизни, харчування; проведення 
гігієнічно – профілактичних за-
ходів, консультування, підтримка 
здоров’я та формування здорово-
го способу життя, набуття нових 
навичок. Сприяння відновленню 
соціальних зв’язків з сім’єю, роди-
чами, друзями з метою інтеграції 
в суспільство. Сприяння підтрим-
ці листування клієнта з родиною. 
Допомога у працевлаштуванні. 
Оформлення або відновлення до-
кументів. Надання першої медич-
ної допомоги. 
Організація надання виїзних ме-13. 
дичних послуг сільському насе-
ленню.
Надання послуг дітям з про-14. 
блемних родин, які позбавлені 
належного догляду з боку бать-
ків. Надання тимчасового житла 
для бездомних одиноких мате-
рів, а також дітей, позбавлених 
батьківського піклування.
Безкоштовне надання свійських 15. 
тварин (овець) з метою підви-
щення доходів бідних родин. 
Налагодження роботи гуртків для 16. 
дітей та молоді з особливими по-
требами (вишивання, шиття, ви-

готовлення декоративних свічок 
та листівок).
Організація та проведення 17. 
навчально-розвивальних таборів 
для дітей з проблемних родин, 
позбавлених батьківського піклу-
вання, та дітей-сиріт.
Надання консультаційної під-18. 
тримки людям з вадами зору, 
інформування їх щодо їхніх прав 
та можливостей. Вдосконален-
ня моделі патронажної служби 
щодо надання соціальних послуг 
людям з вадами зору.
Покращення побутових умов  та 19. 
умов для навчання та оздоров-
лення дітей у дитячих  дошкіль-
них установах, розташованих у 
сільській місцевості. 
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Особливі діти – особливі потреби 

Коли ресурси обмежені, а вимоги се-
редовища простішими не стають, тех-
нологія набуває особливого значення. 
Як організувати ресурси так, щоб не 
робити лишніх кроків, а лише так, як 
треба? „Майстер пізнається в обме-
женнях”, – каже східне прислів’я. В 
умовах фінансово-економічної кризи, 
яким чином соціально-реабілітаційний 
центр може покращити рівень життя 
дітей з функціональними обмежен-
нями, впровадити позитивну модель 
програми реабілітації, а також, вод-

ночас, підвищити рівень фахівців, та 
додатково створити групи взаємної 
підтримки батьків? Та ще й отримати 
підтримку, поділитися досвідом, реа-
лізувати себе. Усе це частини ребусу, 
розв’язком до якого є майстерна тех-
нологія.

З цієї причини проект «Особливі діти 
– особливі потреби: підсилення реа-
білітаційної складової в роботі відді-
лення соціально-педагогічної реабілі-
тації центру «Джерело» став вдалим 
експериментом, що дозволив, на фоні 
збереження функціональності центру 
в часи кризи, одночасно відпрацюва-
ти інноваційну методику, а саме  ін-
дивідуальну програму реабілітації для  
дитини-інваліда, яка включає комп-
лекс спеціальних послуг (реабілітація, 
а також психологічна, логопедична 
допомога) та надається у паралельно-
му режимі з педагогічними та соціаль-
ними програмами у школі-садку.

Центр уже понад 17 років забезпечує 
виконання реабілітаційних, педаго-
гічних, психологічних та соціальних 
програм для неповносправних дітей 
та молоді. Тому, окрім власне дітей-
інвалідів, непрямими користувачами 
проекту стали батьки дітей, які через 

На фото: зліва направо - керівник 
організації Николаєв М.,  реабілітолог 
Фаласеніді Т., реабілітолог Слука А., 
керівник проекту Мякушко Н.

53-КФ_МФВ-11, Навчально – реабі-
літаційний центр «Джерело», 
Львівська обл., м. Львів, просп. 
Червоної Калини 86 а
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фінансову неспроможність не можуть 
самостійно забезпечити якісні по-
слуги своїм неповносправним дітям. 
Користувачами є також реабілітаційні 
центри з усієї України, представники 
яких постійно приїжджають до центру 
«Джерело» з метою ознайомлення з 
програмами роботи з неповносправ-
ними дітьми, а також представники 
освітніх установ та управлінь освіти та 
соціального захисту населення, котрі 
прагнуть по-новому працювати із ді-
тьми з особливими потребами.
«У зв’язку з фінансово-економічною 
кризою в нашому центрі існує постій-
на загроза закриття деяких програм 
та зменшення об’єму надання послуг 
в інших, – каже керівник проекту На-
таля Мякушко. - Це пов’язано з тим, 
що більшість меценатів центру пере-
живають фінансові труднощі. Частину 
фінансування на діяльність програм 
ми отримуємо з міського бюджету, що 
становить близько 50 % від загальної 
суми видатків. Однак, для забезпечен-
ня якісної та безпечної програми. Ми 
змушені додатково приймати до ро-
боти працівників, які не можуть бути 
профінансовані з міського бюджету».

У чому ж сутність інноваційної мето-
дики і чому варто було саме її запро-

ваджувати як розвиток послуг Цен-
тру? По-перше, дана інновація має 
ефектом підвищення реабілітаційного 
стану для важко неповносправних ді-
тей, покращення якості психологічної 
і логопедичної допомоги важко не-
повносправним дітям. По - друге, цей 
проект дозволяє забезпечувати комп-
лекс спеціальних послуг (реабілітація, 
психологічна, логопедична допомога) 
для дітей з важкими вадами розвитку. 
Нарешті, ефективність проекту по-
лягає в підвищенні реабілітаційного 
потенціалу та покращенні якості пси-
хологічної і логопедичної допомоги 
важко неповносправним дітям. З цієї 
позиції важливим є об’єднання досві-
ду суспільної комунікації  (вивчення 
умов перебування дитини, спілкуван-
ня з батьками) в усіх реабілітаційних 
зусиллях. Ефективність підвищує і за-
лучення батьків до процесу прийнят-
тя рішень; виконання та оцінки реабі-
літаційної, навчальної, відпочинкової 
та інших видів діяльності дитини.   

«За час впровадження проекту ми 
змогли розробити форму індивідуаль-
ної програми реабілітації. Для цього 
спочатку наші спеціалісти оглянули 
180 діток. Таке обстеження дало мож-
ливість побачити рівень розвитку, 
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функціональних здібностей дитини, 
спектр її потреб. Також ми обстежи-
ли 82 родини, щоб зрозуміти, в яких 
умовах перебуває дитина. За резуль-
татами таких обстежень, відповідно 
до запиту батьків та мети втручання, 
ми розробили індивідуальні програми 
реабілітації для 73 дітей; 10 дітей в 
рамках реалізації індивідуальної про-
грами реабілітації отримали 2-місячні 
курси іпотерапії;  24 дитини постійно 
залучені до сенсорних занять, а 47 
дітей мають постійні заняття з гідро-

терапії. Ми змогли також провести 
кількатижневий табір для діток, але 
не лише неповносправних, а й для їх 
братів та сестер. Під час проведення 
табору ми допомагали дітям навчи-
тись взаємній підтримці та розуміти 
потреби одне одного», - розповідає 
реабілітолог Тереза Фаласеніді. 

Важливий елемент методики - це 
впровадження груп взаємодопомоги 
«Батьки для батьків» та «Брати і се-
стри», тому протягом проекту про-
ведено 4 зустрічі батьківського клубу. 
У групу взаємодопомоги приходять 
батьки, яким необхідно полегшити по-
чуття ізоляції, фрустрації, емоційного 
виснаження, поділитись своїм горем, 
знайти надію у покращенні свого ста-
новища. 
Тому для участі у роботі груп взаємо-
допомоги відбираються у якості ліде-
рів батьки-волонтери, які мають необ-
хідні якості і риси: позитивні цінності 
і сприйняття дітей-інвалідів; інтерес 
до спілкування з іншими батьками; го-
товність взяти участь у всіх навчаль-
них сесіях; обізнаність в реакції бать-
ків на інвалідність дитини; готовність 
допомогти батькам, у яких дитина має 
іншу ваду, ніж їхня.

На фото: під час заняття з 
гідротерапії
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«Наш центр працює на користь не-
повносправних дітей та молоді уже 
17 років і відчуває свою відповідаль-
ність за подальше провадження існу-
ючих програм. Але, на жаль, світова 
та українська кризи впливають на ці 
плани - зменшення приватних дотацій 
з України та від закордонних донорів 
створює постійну загрозу існуванню 
програм. В цій ситуації батьки дітей 
та молоді із ДЦП, які мали б надихати 
та морально підтримувати центр, змі-
нили свої життєві пріоритети на більш 
прагматичні – пріоритети виживан-
ня», - пояснює керівник проекту На-
талія Стефанівна Мякушко.

В умовах фінансово-економічної кри-
зи цей проект сприяє підвищенню 
рівня життя дітей, впровадженню по-
зитивної моделі програми реабілітації, 
підвищенню рівня фахівців. Створен-
ня групи взаємної підтримки батьків у 
рамках проекту надало змогу батькам 
отримати підтримку, поділитися досві-
дом, реалізувати себе.  

«Ми повинні розуміти, що при будь-
якій хронічній педіатричній хворобі 
дитини – є важливо підтримати і ди-
тину, і сім’ю з усіх сторін і діяти на 
випередження проблеми», — наголо-

сив керівник центру «Джерело» Олег 
Романчук.
У «Джерелі» дуже сподіваються, що 
демонстрація успішної діяльності цен-
тру матиме вплив на підтримку про-
грам для неповносправних осіб на 
місцевому рівні та на політику Уряду 
в Україні, зокрема, сприятиме введен-
ню додаткових штатних одиниць в ре-
абілітаційні центри з метою створення 
нових можливостей для покращення 
стану неповносправних осіб.

На фото: під час заняття 
з іпотерапії
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Криза як поворотний момент

У нашому щоденному житті ми часто 
не помічаємо соціального лиха. Не 
звертаємо увагу на хворих дітей і не 
замислюємося, чи у їхніх батьків гроші 
на лікування. Саме зараз, у часи кри-
зи, такі ситуації – далеко не рідкість. 
Окрім відсутності лікування хворої ди-
тини, для батьків це додаткове важке 
психічне випробування. Щоб упорати-
ся з ним самотужки, не у всіх вистачає 
сил та життєвої волі. Саме тому бла-
годійний фонд психологічної та соці-
альної допомоги «Гармонія» так вчас-
но об’єднав батьків хворих дітей під 

егідою проекту «Криза як поворотний 
момент: організація діяльності центру 
психосоціальної допомоги для дітей-
інвалідів з ювенільним ревматоїдним 
артритом». Адже таким чином вперше 
в Україні створена постійно діюча Рев-
мошкола для дітей-інвалідів, які хворі-
ють на ЮРА, та членів їх сімей. 

Усім, напевно, відомо, що фінансово-
економічна криза в Україні спричи-
нила втрату засобів до існування, 
банкрутство фінансових установ та 
масове заробітчанство українців за 
кордоном. Це позначилося на враз-
ливих верствах населення, зокрема, 
на дітях-інвалідах та їх родинах. Еко-
номічна криза у державі наклалася 
на їх особисту психосоціальну кризу. 
Поєднання цих криз та ідеології «па-
сивного споживача», виробленої у ра-
дянський час, спричинило критичне 
загострення конфлікту задоволення 
основних потреб. Особливо важка 
ситуація складається для хворих на 
ЮРА. Адже є ризик, що в майбутньому 
ці хворі сформують категорію непра-
цездатного та соціально дезадапто-
ваного населення і можуть постійно 
перебувати у маргінальній групі сус-
пільства. 

На фото: тренінг командної 
роботи

15-КФ_МФВ-10, Благодійний
фонд психологічної та соціальної 
допомоги “Гармонія», Львівська 
обл., м. Львів, вул. Дністерська 27
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На фото: ревмошкола, 
виступ Я. Бойко

Тому в рамках проекту для пацієнтів 
з ЮРА створено програму психосоці-
альної допомоги та кризових інтер-
венцій, що сприятиме їх швидшому 
виходу із кризи та добрій соціальній 
адаптації. Особливу увагу приділено 
залученню батьків до активності у 
пошуках ліків та забезпечення соці-
альної адаптації своїм дітям, хворим 
на ЮРА. Лікування хворого на ЮРА 
має забезпечувати команда лікарів: 
ревматолог, реабілітолог, психолог. 
Отже, лікарями у Західноукраїнському 
спеціалізованому дитячому медично-
му центрі (ЗУСДМЦ) створені нові мо-
делі комплексної допомоги на основі 
біо-психо-соціального підходу.

«Я зовсім іншими очима побачила тих 
мам, коли вони показують фотографії, 
де сім’я дійсно щаслива. Так, дитина 
хронічно хвора, але при тому – вони 
вміють жити, ходять до кінотеатрів, на 
якісь забави, дитячі ігрові майданчи-
ки. Тобто я бачила щасливі сім’ї з хро-
нічно хворими дітьми. Я щиро раділа 
за них»,- розповіла завідувач центру 
психіатрії доктор Наталія Поліщук.
З одного боку, криза довела станови-
ще сімей з дітьми, хворими на ЮРА, до 
вкрай важкого стану, з іншого – ста-
ла стимулом до мобілізації внутрішніх 
ресурсів, до пошуку змін та активних 
дій. Виокремилися декілька сімей, які 
сьогодні готові до кардинальних кро-
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На фото: публікації, надруковані 
в рамках проекту

ків. Тому особливо важливо, власне на 
даний момент, допомагати цим потен-
ційним лідерам знайти вихід з власної 
кризи, віднайти нову філософію жит-
тя, об‘єднати зусилля, скерувати їх 
на шлях оптимальних змін; заохотити 
їх до підтримки решти сімей з дітьми, 
хворими на ЮРА. Це буде стимулювати 
ініціативність батьків у пошуку фінан-
сів для лікування своїх дітей зокрема, 
та спрямує їх зусилля на покращення 
якості життя своїх дітей загалом. Адже 
завдяки Ревмошколам, тренінгам з 

лідерства, групам взаємодопомоги, 
серед батьків  виділилися ті лідери, 
які ведуть загальне коло зустрічей. Є 
зацікавлені новою моделлю лікарі та 
психологи інших медичних закладів.
«Ми стимулювали батьків і вони ство-
рили громадську організацію родин, 
діти яких хворіють на ювенільний 
ревматоїдний артрит (ЮРА). Батьки 
обмінялися телефонами, вони спілку-
ються і емоційно один одного підтри-
мують», — повідомила дитячий кар-
діоревматолог Західноукраїнського 
спеціалізованого дитячого медичного 
центру (ЗУСДМЦ) Ярина Бойко.
Чи можна вважати цей проект дійсно 
антикризовим? Наведено декілька ар-
гументів на його користь. Він забезпе-
чив батькам хворих дітей «вихід з кри-
зи» у їхній власній свідомості. Йдеться 
про те, що пасивне прийняття батька-
ми відсутності фінансування  та ліків 
перейшло у активний пошук виходу з 
ситуації у пошуках  фінансування для 
лікування доволі дорогими лікарськими 
засобами. Окрім цього, батьки усвідом-
люють важливість соціальної адаптації 
та емоційного, а не тільки фізичного, 
здоров’я їх хворих дітей. Таким чином 
відбувається підвищення громадської 
активності та краща соціальна адапта-
ція дітей з обмеженнями. 
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На фото: Марія Луцьо із своїми  
вихованицями на подвір’ї біля 

будинку

Доброта як шанс на соціальну 
адаптацію
Діти — вихованці інтернатів часто ви-
кликають у більшості людей негативні 
асоціації чи емоції. Незважаючи на де-
яке покращення ситуації у попередні 
роки, вони подосі асоціюються із не-
доглянутістю, злочинністю, незабез-
печеністю та відсутністю батьківської 
уваги. А що робити дівчатам, які зму-
шені зростати у інтернатах, але, на 
додачу до освіти, повинні виховати у 
собі ще й жіночність, і водночас, од-
разу після початку дорослого життя, 
піти у житті правильним шляхом, з 
якого так легко схибити?  

Адже у наш час суспільство не особли-
во залучає молодих та недосвідчених 
своїх членів до корисних та позитив-
них суспільних структур, залишаючи 
молоді вибір на власний розсуд. Щоб 
допомогти у соціальній адаптації 
дітей-сиріт, випускників інтернатів, в 
Україні існують сімейні будинки і один 
з них - це «Сім’я» в селі Павлово, що 
знаходиться на відстані близько 11 кі-
лометрів від міста Ужгорода.  

«Дівчата, які до нас приходили з інтер-
нату, звикали до нового укладу життя 
біля півроку. – розповідає керівник бу-
динку Марія Луцьо. – Наприклад, коли 
вони були в інтернаті, їх не цікавило 

приготування їжі (адже готують там 
працівники) чи прибирання у будин-
ку або садіння квітів. Окрім цього, у 
дитячому будинку дівчата не могли 
відчувати себе повноцінними особис-
тостями, які можуть досягти успіхів у 
своєму житті. Цих дівчат в інтернаті 
ніхто не навчав відповідальності, аку-
ратності, самостійному вибору. Тому, 
коли вони приходили до нас, то спо-
чатку вели себе, як непосидючі хлоп-
чиська. Таким дівчатам важко було 
звикнути, що ліжко має бути застеле-

10-КФ_МФВ-10, Благодійний 
фонд «Райдуга», Закарпатська  
область, м. Ужгород, вул. 
Сливова, 18
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ним, що дівчинка має виглядати як ді-
вчинка, а не як хлопець: має бути за-
чесана, акуратна, чисто одягнена. Ми 
поступово їх вчили, як дотримуватись 
особистої гігієни, як правильно корис-
туватись грошима, як правильно себе 
вести з іншими людьми». 

Великим плюсом в таких підлітків є 
нескінченний ентузіазм. Вони охоче 
та з цікавістю беруться до найрізно-
манітніших починань - від садіння 
квітів до приготування їжі. У будинку 
«Сім’я» їм не забороняють творити 
та проявляти ініціативу. Так, з часом, 

кожен отримує для себе ту частину 
домашньої роботи, яка подобається 
найбільше. 
У рамках проекту «Придбання сіль-
ськогосподарського обладнання для 
вирощування сільськогосподарських 
культур для забезпечення будинку 
«Сім’я» в с. Павлово» сімейний буди-
нок поставив перед собою завдання 
полегшити життя своїх вихованців, 
водночас покращивши їх харчування, 
збагативши екологічно чистими про-
дуктами та зробивши роботу будинку 
більш ефективною.

Фактично, проект забезпечив мож-
ливість навчання  дівчат плануван-
ню сімейного бюджету, правильному 
розподілу та використанню продуктів 
харчування. Окрім цього, у традиціях 
будинку — допомога вирощеними про-
дуктами харчування іншим соціально 
незахищеним верствам населення та 
залучення до цього вихованців сімей-
ного будинку.  Нарешті, економічною 
складовою на майбутнє, після закін-
чення проекту стане і реалізація ви-
рощеного врожаю та одержання до-
даткового доходу для забезпечення 
потреб будинку. Зараз, з економічної 
позиції, основним завданням будинку 
є  планування своєї роботи так, щоб 

На фото: одна з вихованиць будинку 
демонструє своє вміння грати на 
піаніно
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бути забезпеченими та не залежними 
від постійно зростаючих цін на про-
дукти не тільки в даний момент, але 
на якомога довший період. Тому в бу-
динку дуже раді, що отримали грант 
віж Карпатського фонду і змогли за-
купити сільськогосподарське облад-
нання. Тому проект у Павлово мож-
на вважати такою ініціативою, яка, 
забезпечуючи технічний розвиток 
господарства,  вивільняє час у його 
мешканців, який вони зможуть вико-
ристати для власного розвитку, отри-
мавши шанс на соціальний успіх.
«Адже, маючи обладнання, ми тепер 
зможемо обробляти більше землі та 
отримувати більші врожаї, не витра-
чаючи на це усіх людських ресурсів 
нашого будинку. Ми хочемо, щоб дів-
чата, які живуть у нашому будинку, 
приділяли більше часу власному роз-
виткові. Для цього у нас є заняття для 
дівчат. — продовжує Марія Іванівна. — 
Це і навчання основам етики, і естети-
ки і музики. У нас в планах також по-
ставити у одній із кімнат комп’ютери, 
щоб дівчата опановували основи 
інформаційних знань».  Окрім покра-
щення життя теперішніх вихованців, 
проект ще й створив можливість при-
йняти в будинок для соціальної адап-
тації більшу кількість дівчат-сиріт із 

впевненістю, що вони будуть забез-
печені всім необхідним, а насамперед  
їжею. А у планах сімейного будинку - 
відкрити садочок для маленьких діток 
за типом європейського хоспісу, адже 
в околицях досить багато маленьких 
дітей з різними вадами, через які вони 
не можуть ходити в звичайні садочки 
та сидять вдома з рідними. А так у ді-
тей був шанс спілкуватися з іншими 
дітьми та бути соціально активними.
«У нас також є декілька дівчат, які вже 
закінчили навчання і зараз успішно 
працюють в Ужгороді. – каже Марія 
Луцьо. —  Ми досі з ними підтримуємо 
зв’язок. І плануємо їм також допома-
гати із продуктами харчування». 

На фото: за кермом 
нового мотоблока
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На фото: Оксана Кононова -
керівник проекту в м. Сокаль

Організація зайнятості для людей з 
особливими потребами у м. Сокаль

Які технології були доступні непо-
вносправній людині 50 років тому? 
Звичайні, найпростіші слюсарські та 
електротехнічні інструменти. Однак 
навіть у той час такі прості навички 
надавали можливість хоча б часткової 
та оплачуваної державою зайнятос-
ті на підприємствах, де працювали 
люди з вадами зору та слуху. У наш 
час, після розпаду таких підприємств, 
нові технології дозволяють організу-
вати професійне навчання у менших 

масштабах, на модульній основі, на 
ширшу тематику і залучити до розви-
тку та, можливо, до роботи людей, які 
раніше вважалися пасивними члена-
ми суспільства.
Світова фінансова криза стала для 
таких людей не лише випробуванням, 
але й шансом, використовуючи який, 
вони отримали можливість розвива-
тися, співпрацюючи з організаціями, 
що використовують інноваційні мето-
дики соціальної активізації через за-
лучення до праці. Тож одним із вдалих 
прикладів став проект «Організація  
зайнятості для людей з особливими 
потребами у м. Сокаль», у рамках 
якого його автор та виконавець: Со-
кальська районна асоціація інвалідів  
- спромоглася створити для людей 
з обмеженнями реальну можливість 
професійного розвитку з урахуван-
ням фактору особистості та індиві-
дуальних талантів. Окрім організації 
власне професійних гуртків для не-
повносправних, проект супроводжу-
вався інформаційною кампанією та 
заходами з обміну досвідом, а також, 
зокрема, пропагував розуміюче та 
безбар’єрне середовище в ході твор-
чого та трудового навчання.  Керівник 
проекту Оксана Іванівна Кононова ді-
литься цим своєрідним досвідом:

17-КФ_МФВ-10, Сокальська районна 
асоціація інвалідів, Львівська обл., 
м. Сокаль, вул. Шептицького 44-а
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«Коли ми отримали приміщення і по-
чали більше зустрічатися з неповно-
справними дітьми і їх батьками, то 
більше почали знати про їх проблеми. 
Дуже багато приходило батьків з од-
нією проблемою, що їхні діти не ма-
ють, що робити. Сидять діти вдома і 
у них багато психологічних проблем 
з’являється. Наприклад, більшість дів-
чаток, які на гуртки до нас ходять, 
перед цим сиділи вдома, не вміли ко-
ристуватись ключем, не могли пере-
йти дорогу, тому що це їм ніколи не 
дозволялось робити самим. Мама ду-
мала: «Ну що з тої дитини?» через те, 
що сама не бачила прикладів, як такі 
діти можуть розвиватись. Саме тому 
ми хотіли створити якусь діяльність 
для таких діток, щоб вони могли роз-
виватись. 
Цей проект нам дуже допоміг, адже 
ми змогли купити вишивальну 
комп’ютерну машинку. Діти почали 
шити. Спочатку це були самі прості 
речі, такі як рушнички. Багато хто 
спочатку шив у зовсім іншу сторону. 
Потім дітки, які мали фізичні вади, на-
вчились вишивати фартушки. До нас 
приходить Оксана Шпитун, яка гарно 
вміє шити і на волонтерських засадах 
двічі на тиждень вчить шити наших 
діток».

Проект став водночас і складним, і 
успішним, адже поставив перед со-
бою непросту задачу: залучити до 
активної творчої та трудової діяль-
ності людей з особливими потреба-
ми різного віку та з різними групами 
інвалідності (мешканців м. Сокаль та 
району), включаючи осіб з менталь-
ними вадами. Відомо, що традиційний 
чи однобокий підхід тут не спрацює. І 
саме тому невеликі та корисні іннова-
ції, поєднані з давно відомими метода-
ми у нестандартний спосіб, розкрили 

На фото: під час заняття 
з малювання
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На фото: під час навчання вишивці

ширші горизонти для творчого розви-
тку та позитивного перетворення цієї 
частини суспільства: відбулося покра-
щення фізичного та психологічного 
стану в дітей з обмеженнями, піднят-
тя у них віри в себе та свої сили, під-

вищення рівня їх життєвої активності; 
врешті, покращення матеріального 
становища таких дітей та їхніх родин у 
період фінансово-економічної кризи.

Виконавці проекту розповідають: «До-
бре, що така програма є, тому що ми 
думали, що криза вже минула, а на-
справді це не так. Саме цей проект дав 
нам можливість придбати додатковий 
бісер, адже, окрім вишивання, діти за-
ймаються бісероплетінням і виготов-
ленням свічок. Зараз в нас займається 
16 дітей. Звичайно, для Сокаля це ве-
лика група. Тепер діти, яких спочатку 
водили на заняття родичі, зараз при-
ходять на заняття самостійно. Йдучи з 
занять, діти допомагають одне одно-
му переходити дорогу, підніматись до 
своєї квартири або відкривати двері. 
Нашими гуртками цікавились також 
і батьки, які мають таких діток, із ці-
лого району. На жаль, вони не мають 
змоги до нас приїжджати, адже авто-
буси, які перевозять людей в нашому 
районі, не обладнані для перевезення 
неповносправних».

Відчутним соціальним ефектом в еко-
номічній площині стало звільнення 
«робочих рук» батьків у той час, коли 
їх неповносправні діти перебувають 
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на гуртках. Адже тепер батьки можуть 
влаштуватися на роботу замість того, 
щоб перебувати вдома. Окрім цього, 
самі вихованці гуртків отримали мож-
ливість  виробити нескладну сувенір-
ну продукцію, яка, зокрема, набула 
ринкової привабливості за допомогою 
сучасної техніки та яку можливо про-
дати на виставці, таким чином по-
кращивши матеріальний стан сімей, у 
яких живуть люди з обмеженнями. 
За словами Оксани Кононової, коли 
діти вже навчились вишивати, проект  
створив каталог з бісероплетіння та 
вишивки. Також завдяки цій ініціативі 
діє регулярна виставка робіт в Сокалі. 
Тож, якщо є бажаючі отримати якусь 
річ, яку зробили діти, вони вносять 
благодійну допомогу. А за благодій-
ні кошти купляються матеріали для 
гуртка.

«Коли діти відчувають певну відпо-
відальність і їм батьки дозволяють 
робити певні речі самостійно, то такі 
дітки швидше розвиваються», – каже 
Оксана Іванівна. «І це особливо акту-
ально, коли йдеться про дітей, з яки-
ми батьки звикли (гіперопіка) чи зму-
шені перебувати весь час, що несе за 
собою психологічні розлади в сім’ї».

Чи можна назвати цей проект інно-
вацією? Безсумнівно. Можливо, усі 
використані у ньому інструменти та 
технології були відомі і раніше, але 
саме талант та досвід організаторів 
дозволили поєднати їх особливим чи-
ном, щоб водночас досягти соціальної 
активізації, допомогти вирішити пси-
хологічні проблеми сімей неповно-
справних та у кризовий період сприя-
ти економічному добробуту. Напевно, 
цей вдалий приклад можна викорис-
товувати не лише для неповносправ-
них дітей, але й для сучасної гурт-
кової роботи при школах у сільських 
громадах, де актуальними є місцева 
зайнятість та відродження традицій-
них ремесел та промислів.

«Найуспішнішою з історій неповно-
справної молоді, що відвідують гуртки 
ручної роботи, можна виділити по-
кращення психологічного соціального 
настроїв Руслани Кальмук, — каже п. 
Оксана, — адже вона до відвідування 
гуртків вела закритий спосіб життя, 
перебуваючи весь час вдома, а став-
ши учасницею гуртків, знайшла бага-
то друзів, стала самостійною та ще й 
прекрасною рукодільницею». 
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На фото: Сергій Терен передає 
в дар овець від імені ГО «ЕКО-
Путильщини»

Величезною прогалиною для нашої 
економіки є відсутність у більшос-
ті сільського населення психології 
власника. На противагу цій актив-
ній позиції справжнього господаря, 
люди прагнуть соціальної підтрим-
ки, дотацій, заробітків за кордоном, 
або звикають постійно скаржитися 
на погане життя – а варто лише 
змінити свій погляд на речі. Як ка-

жуть часом «Розруха - в головах». 
Проектуючи цей вислів на незаможні 
сільські громади віддалених регіонів 
України, можна лише здивуватися, до 
якої міри люди самі не прагнуть по-
кращити власне життя та створити 
собі майбутнє, якого хочуть. 

І у цій площині проект  «Надання 
соціально-економічних послуг для 
вразливих верств населення  сіл Ше-
піт, Селятин, Плоска, Сергії, Путила 
Путильського району Чернівецької 
області» виявився зручним інстру-
ментом та багатообіцяючим прикла-
дом на майбутнє. Використовуючи ні-
бито прості принципи та інструменти 
передання у дарунок овець із безко-
штовним медичним обслуговуванням, 
проект надав перспективним, хоч і 
незаможним, здебільшого багатодіт-
ним сім’ям у гірських регіонах Черні-
вецької області можливість в букваль-
ному розумінні почати нове життя, а 
водночас і відродити традиційне для 
регіону пасовищне вівчарство.

За допомогою цього проекту роди-
ни, які отримали допомогу у вигляді 
чотирьох овець карпатської породи, 
у кризовий період мають змогу по-
кращити свій соціально - економічний 

Навчитися бути власником

16-КФ_МФВ-11, ГО «ЕКО-Путиль-
щини», Чернівецька обл., 
Путильський район, селище 
міського типу Путила, вулиця 
Українська, будинок 86, корпус А.
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стан за рахунок отриманого приплоду 
та удою молока, яке вони здають на 
місцеве мале молокоприймальне під-
приємство.

Для довідки: принцип Хайфера.
Ключовий принцип «хайфер», що в 
перекладі означає «нетель», полягає 
у передачі дару. Кожна родина, що 
отримала теличку, повинна її вигоду-
вати в дорослу корову та подарувати 
іншій сільській родині від неї приплід. 
В Україні автором та найбільш актив-
ним послідовником є міжнародна бла-
годійна організація «Добробут гро-
мад». Використання цього принципу 
дає можливість родинам та особам, 
які отримують тварин від МБФ «ХПІ» 
самим виступати у ролі донорів. Цей 
дух доброї волі поширюється в грома-
ді під час передачі дару, в результаті 
якого утворюються нові міцні зв’язки 
між членами громади в бажанні по-
кращити своє життя. Історія появи 
принципу Хайфера пов’язана із Дру-
гою світовою війною, коли телиці, що 
направлялися із США у Європу під час 
голодних післявоєнних років, можли-
во, урятували життя та покращили 
здоров’я  багатьох тисяч сільських 
родин та поранених.  На даний час 
в дар передаються не лише телиці, а 

й інші тварини, а також насіння, до-
брива, пакет послуг ветеринарного 
обслуговування та у деяких випадках 
техніка.

Успішною моделлю проекту можна 
вважати його безперервність та дов-
гостроковість, яка  спрямована на 
збільшення поголів’я овець, що, в 
свою чергу, сприяє покращенню мате-
ріального становища населення. Ніби-
то просто виглядає – а спробуй зроби! 

На фото: ще одна родина отримала 
ягнят
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На фото: вівці в нових сім’ях 
та у хороших руках

Адже за допомогою реалізації проекту 
родини покращили своє матеріальне 
становище, ефективно розвивається 
сільське господарство та підвищився 
рівень зайнятості населення.
Керівник проекту Сергій Терен пояс-
нив: «Проект в першу чергу залучив  
багатодітні та  малозабезпечені сім’ї 
Путильського району, які займаються 
сільським господарством, вирощують 
та доглядають овець. Таким чином по-

кращено соціально-економічний стан 
населення сіл Шепіт, Плоска, Селя-
тин, Сергії, Путила Путильського ра-
йону Чернівецької області».  

Проект має позитивний вплив на роз-
виток місцевої економіки, а саме по-
лонинного вівчарства регіону. 

Даний проект є прикладом для інших 
організацій з приводу благодійної ді-
яльності заради покращення матері-
ального становища, зокрема, малоза-
безпечених та багатодітних сімей. Та й 
самі виконавці: ГО «Еко-Путильщини» 
- під час реалізації проекту навчилася 
більш широко проводити зібрання та 
навчання  з родинами, які потребують 
допомоги, надавати необхідні кон-
сультації, дотримуватися вимог та за-
вдань проекту, ефективно розвивати 
сільське господарство.

Часто, думаючи про власну безпорад-
ність, ми опускаємо руки та прагнемо, 
щоби міфічна істота «хтось» прийшла 
десь із вищих матерій та вирішила усі 
наші проблеми. А  поряд з нами ось 
такі звичайні люди щоденно вирішу-
ють ці проблеми та рухають суспіль-
ство уперед, водночас перетворюючи 
життя на краще.
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На фото:  кролі у господарстві 
Центру «Дорога»

Сільськогосподарська альтернатива 
узалежненням
Часом так трапляється, що надмірне 
захоплення переростає у залежність. 
А якщо з тих чи інших причин залеж-
ність захоплює все життя, то перекру-
чує його на свій лад, часто роблячи з 
людини фантома, повністю керованого 
інстинктами. Якщо ви нечасто стикає-
теся з такими людьми, повірте: вони 
все ж є, так само як є організації, які 
працюють, щоб повернути узалежне-
них  до суспільного життя. Тому часто 
ізольоване, самозосереджене життя у 
осередку однодумців є чи не єдиним 
ефективним виходом та можливістю 
повернення до життя, якщо залеж-
ність зайшла вже занадто далеко. 
Саме тому хорошим шляхом розвитку, 
економічною стратегією подібних осе-
редків є виведення їх на рівень фінан-
сової незалежності, що у першу чергу 
передбачає наявність збалансованого 
власного господарства, яке дозволяє 
повністю забезпечувати харчуванням 
членів осередку. Досягти цього мож-
ливо лише, маючи у розпорядженні 
необхідні земельні ресурси, сучасне 
обладнання, кваліфікованих праців-
ників та технологію, що дозволяє 
господарству жити на умовах само-
достатності.
Тому проект ХМГО «Центр психоло-
гічної та духовної підтримки та вза-

ємодопомоги «Дорога», що має назву 
«Розвиток присадибного господарства 
з метою самозабезпечення реабіліта-
ційного центру для наркозалежних 
екологічними продуктами харчуван-
ня» став ініціативою, яка яскраво ви-
діляється серед суто терапевтичних 
проектів Центру. Адже в рамках про-
екту наркозалежні, що проходять ре-
абілітацію, набувають досвіду органі-
зації та роботи у господарстві.  

В рамках проекту закладено початок 
самодостатнього господарства на базі 
осередку, що надасть можливість ви-

19-КФ_МФВ-11, Львівська міська 
громадська організація «Центр 
психологічної та духовної 
підтримки та взаємодопомоги 
«Дорога», Львівська обл., м. Львів, 
вул. Кульпарківська 160
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На фото: кріль почуває себе добре 
в руках члена осередку

робляти екологічно чисті продукти 
харчування, що особливо важливо 
для ВІЛ-позитивних та хворих на ге-
патити клієнтів осередку, яких тут 
також немало. Окрім цього, проект 
зробив спробу вдвічі зменшити витра-
ти на закупівлю продуктів харчування  
за рахунок власного їх виробництва і 
відповідно — зменшити на третину со-
бівартість проходження реабілітації 
для одного клієнта.

Беззаперечним результатом та успіхом 
проекту можна назвати розширення 
бази для проходження трудотерапії 
клієнтами центру, а також отримання 
понад 50 клієнтами нових навичок ін-
тенсивного ведення господарства. 

Розповідає керівник проекту Юрій 
Брожина: «Проект став для нас сер-
йозним випробуванням та привніс 
багато досвіду. Адже більшість із 
членів осередку у Золочеві - це «діти 
асфальту», тобто люди, які ніколи не 
бачили сільського господарства. Тому 
й не дивно, що не усе у нас одразу ви-
йшло, але ми багато чому навчилися в 
процесі. Ми почали розводити кролів, 
посадили фруктовий сад понад озе-
ром. Більш інтенсивними методами пі-
дійшли до городництва, що дозволило 
забезпечити наш  центр своєю карто-
плею, морквою, буряком». 

Центр «Дорога» вже не перший рік 
використовує для терапії узалежне-
них Програму «12 кроків» та поширює 
принципи та ідеї цієї Програми. Центр 
також сприяє наданню інформації про 
узалежнення і співузалежнення та 
способів їх подолання; підтримці та 
розумінні людей, що пережили важкі 
життєві ситуації; допомозі у налаго-
дженні добрих стосунків з близькими 
та оточенням. 

«Це вже не перший проект нашої орга-
нізації, який підтримано Карпатським 
Фондом», — каже керівник проекту. – І 
якщо попередні були більш статичні, 
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то у цьому проекті стояла мета дати 
нам можливість бути більш незалеж-
ними, тобто створити для цього хоча 
б мінімальне господарство. Ми довго 
радилися поміж собою та у селі, і об-
рали варіанти створення саду на на-
шій території та розведення кролів де 
ми використовуємо колишні закинуті 
склади лікарні, які є у нашому розпо-
рядженні».

Але початкові оптимістичні прогнози 
відносно відтворюваності кролів не 
справдилися. Все ж теорія і практика 
– це різні речі.  Однак, члени осеред-
ку кажуть, що особливо запам’ятався 
процес набуття досвіду утримання 
тварин, і саме у ньому полягає най-
більша успішність проекту. Інакшими 
словами, якщо наприкінці проекту ре-
зультатом став досвід, то у майбутньо-
му році «Дорога» може розраховувати 
на матеріальний результат на основі 
реалістичних економічних планів та 
збалансованих показників. 

«Найбільш цінним з обладнанням для 
нас виявилася бензопила: адже у селі 
біля нас люди опалюють дровами. Ми 
можемо пиляти дрова місцевим меш-
канцям, а вони дають нам корм для 
кролів», — каже п. Юрій  

Серед засновників організації були 
люди, які мали власний досвід подо-
лання алкогольної та наркотичної за-
лежності і бажали допомагати іншим 
людям з аналогічними проблемами. 
За дев’ять років організація пройшла 
шлях від клуба абстиненту (твере-
зості), який організовував епізодичні 
зустрічі тверезіючих людей та літні 
виїзди їх та їх родин у соціотерапев-
тичні табори, до потужної професій-
ної організації, яка надає широкий 
спектр соціальних послуг. Саме тому 
заслуговує на увагу поєднання те-
рапії та економіки через трудовий 
принцип – адже ця нібито проста 
технологія вдало виявляє себе у ба-
гатьох подібних організаціях.
«Загалом, - каже Юрій Брожина, 
- для реабілітаційних центрів, що 
працюють з наркозалежними, є 
корисним вводити трудотерапію в 
програму лікування: адже це надає 
клієнтам корисні навички для жит-
тя та допомагає зберегти кошти на 
харчування. Для членів нашої спіль-
ноти не лише досвід господарюван-
ня, але й досвід відповідальності, 
який є вагомими кроком на шляху до 
ресоціалізації. І до того ж, за декіль-
ка років біля Центру виросте новий 
фруктовий сад».
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Змінимо життя людей на краще

Уявіть собі: ви дитина, яка народи-
лася та зростає у бідній сім’ї. Добре 
було б, якби ще ваші батьки робили 
все можливе, щоби дати вам розвиток 
та майбутнє. А так, батьки думають: 
нехай собі якось живе. Чи не образли-
во це — коли ви позбавлені шансу на 
розвиток, який у вас, можливо, став 
би цілком реальною перспективою, 
якби лишень хтось у дитинстві трохи 
допоміг? А тепер уявіть, що у вас до 

того ж ДЦП у легкій формі: хвороба в 
принципі виліковна, хоча б частково – 
було би бажання старших. Потім, вже 
у дорослому віці, чи мало таких людей 
задаються питанням, що було би, якби 
за мене хтось подбав у дитинстві? 

Добре, що є організації, які перекону-
ють батьків у тому, що все вийде, і що 
діти з неповносправностями – це не 
вирок ані для дитини, ані для батьків. 
Тому варто звернути увагу на просту, 
здавалося б, методику своєрідного 
«соціального досягнення», яку вико-
ристала ГО «Агенція розвитку Раде-
хівщини». 

Розповідає директор Агенції Павло 
Іванович Залужний: «У нас в райо-
ні біля 200 дітей з легкими формами 
захворювання на ДЦП. І це для нас 
3-й проект. Ми вже трохи навчилися 
працювати, слухати батьків, хоча це 
все, звичайно ж, важко. Багато з них 
кажуть: «Нічого у вас не вийде», або 
кажуть: «Я його нагодую та й він собі 
спить». Але ми все ж намагаємося 
пропагувати передові методи праці, 
багато що узяли з методик центру 
«Джерело» у Львові. Тож ми відшука-
ли працівників, це в основному вихід-
ці з району, місцеві. Але й залучили 

На фото: керівник Агенції розвитку 
Радехівщини Павло Іванович 
Залужний

47-КФ_МФВ-11, Агенція   розвитку 
Радехівщини, Львівська обл., м. 
Радехів, пр. Відродження, 3
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На фото: під час реабілітаційного 
заняття

випускника з інституту культури, він 
працює у школі і ми ще залучили його 
до проекту. Також маємо терапевта із 
легкоатлетичною спеціалізацією. Він 
дійсно відчуває своїми пальцями ті 
місця на тілі, де дитині треба надати 
реабілітаційні процедури. От він по-
над півроку працював із дитиною, у 
якої не розжималися пальчики руки, і 
тепер вони вже нормально працюють, 
дитина може тримати ложечку. У нас 
при РайВНО є вчителька, вона відпо-
відає за навчання ментально непо-
вносправних, їх близько 15 дітей. Тож 
вона також працює з ними, це сильна 
людина».

Психологи Агенції не знаходять го-
стрих психологічних розладів у дітей, 
однак, вони впливають на учнів, про-
водять роботу у школах. Загалом, в 
результаті проекту у 45 дітей відбули-
ся зміни стану здоров’я на краще. 

«Автобус для довезення дітей ми 
узяли в оренду, — продовжує Павло 
Іванович. – У нас колись був проект, 
підтриманий ОБСЄ, де ми організову-
вали навчання батьків на різну тема-
тику відносно лобіювання та захисту 
прав. І ми тоді їх пізнали краще. Те-
пер у цьому проекті ми звернулися до 

поліклініки і нам допомогли зорієнту-
ватися, де можна шукати батьків не-
повносправних дітей. Тоді ми почали 
великими трудами їх відшукувати. 
Однак, не всі були на місці, але ми 
набрали у групу близько 60 дітей і з 
ними вже працювали”.

Результати участі в проекті допомогли 
дітям зберегти позитивну динаміку з 
їх оздоровлення отриманої в ході про-
ведення передніх заходів; покращити 
фізичний  стан, що сприяло частко-
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На фото: волонтери Агенції перед 
початком благодійної акції із збору 
коштів для інвалідів

вому працевлаштуванню їх батьків та 
підвищенню доходів їх сімей.

У чому ж полягає успішність проекту? 
У нібито простих, базових, але потріб-
них речах, без яких не відбудеться 
робота. Але ж хтось повинен роби-
ти їх. Так само як фермер-землероб 
навряд чи зможе бути успішним без 
трактора, скільки його не вчи пере-
довим технологіям, так само і реабі-

літація у віддалених селах майже не-
можлива без звичайної, здавалося б, 
речі - організації доведення дітей до 
районного центру та безкоштовних 
занять з ними. І загалом, цей приклад 
залучає до вирішення проблем дітей 
з обмеженими можливостями різні за-
цікавлені сторони: батьків, медичних 
працівників, підприємців, органів вла-
ди, волонтерів.

Окрім цього, позитивні уроки отрима-
ла й Агенція. Організація-виконавець 
змогла глибше вникнути у проблеми 
батьків, пов’язаних з постійною реа-
білітацією дітей різного віку з різними 
захворюваннями, та донести важли-
вість вирішення даної проблеми до 
органів влади та місцевого самовря-
дування. А батьки дітей зрозуміли, 
що, лише об’єднавшись, а також від-
чуваючи зовнішню підтримку проек-
ту, можна привернути увагу громад-
ськості до вирішення  такої важливої 
проблеми.
Зараз в Агенції реабілітаційні заняття 
дітей з особливими потребами  ре-
комендують проводити на постійній 
основі, а також у приміщенні, облад-
наному пандусами із спеціальним об-
ладнанням, та з довезенням дітей у 
спеціально обладнаному транспорті. 
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На фото: Леся  Аронець розповідає 
про програму на засіданні міської 

ради м.  Івано Франківська

Система соціальних знижок як засіб 
подолання кризи
Близько десяти років тому найбільш 
успішні благодійні фонди придумали 
та успішно використовували в Україні 
концепцію масового організаційного 
фандрейзингу, де поставлена на по-
тік система збору пожертв дозволяла 
залучати сотні підприємств та органі-
зацій до благодійництва - явища, про 
яке вони раніше навіть не підозрю-
вали. У кризові часи подібна система 
«соціальної знижки» дозволяє залу-
чати десятки підприємств до своєрід-
ної благодійності, перерозподіляючи 
частину їхньої цінової надбавки на 
користь потребуючих.
Хоча система знана у світі, і особливо 
у європейських країнах із соціалістич-
ними  традиціями, в Україні ідея вини-
кла лише недавно. Інноватором стала 
Фундація ім. Острозьких, висунувши 
концепцію, що апробувалася у рамках 
декількох проектів за програмою «Під-
тримка вразливих верств».
Чому саме цей проект і ця концепція? 
Директор Молодіжного громадського 
центру «Еталон» розповідає, що Сис-
тема соціальних знижок ставить за 
мету покращення добробуту громадян 
у період кризи. Суть проекту полягає у 
випуску дисконтної картки на знижки, 
яка буде економити кошти мешканців 
Івано-Франківська. Близько 8 тисяч 

карток безкоштовно отримають соці-
ально незахищені верстви населення. 
Проект підписав спеціальні договори 
з багатьма місцевими підприємствами 
та закладами торгівлі, щоб ті надава-
ли знижки на свої товари чи послуги 
в розмірі від 3% до 50 % на рік. Такий 
проект підтримали у міському управ-
лінні торгівлі. Упродовж реалізації про-
екту організатори планують випустити 
спеціальні каталоги продукції та по-
слуг, які надаватимуть знижки.
Нині у системі соціальних знижок на-
лічується уже 105 підприємців та фірм 
Івано-Франківська: починаючи із не-
великих продуктових магазинів, ап-
тек, і закінчуючи закладами культури, 

67-КФ_МФВ-10, Молодіжний гро-
мадський центр МГЦ «Еталон» , 
Івано-Франківська обл., м. Івано-
Франківськ, вул. Павлика 10, офіс 17.
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На фото: під час координаційної 
зустрічі волонтерів проекту

та освітніми і юридичними послугами. 
А знижки коливаються від 3 до 10% 
на покупки у невеликих продукто-
вих крамниць формату «магазин біля 
дому» до 30-45% на відвідини виста-
вок, театрів та кіно (наприклад, ме-
режа аптек «Здорова родина» надає 
3% знижку на весь асортимент, Івано-
Франківський хлібокомбінат у своїх 
фірмових крамницях надає знижку 
на окремі види продукції до 23%. В 
Обласному академічному театрі ля-
льок він сягає навіть 30 %. До слова, 
картки не є іменними, а отже, корис-
туватися ними зможе будь-який член 
родини власника «Єдиної картки».

Враховуючи велику кількість карток, 
які повинні бути передані потребую-
чим  мешканцям міста, на прохання 
Департаменту соціальної політики 
Івано-Франківського міськвиконкому 
у серпні 2011 року в рамках проекту 
було організовано додатковий тренінг 
для небайдужих мешканців міста, які 
виявлять бажання допомогти із роз-
повсюдженням карток. Адже, чим 
швидше потребуючі громадяни отри-
мають змогу користуватися «Єдиною 
карткою», тим меншим ударом для 
них будуть підвищення цін і тим легше 
буде пережити складні часи. Тож усім 
бажаючим було видано тимчасові по-
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свідчення волонтера МГЦ «Еталон», а 
працівники Департаменту соціальної 
політики провели інструктаж щодо 
механізму поширення карток серед 
мешканців міста.
Окрім цього, в офісі МГЦ «Еталон» було 
передано 59 карток для поширення їх 
серед представників ГО «Товариство 
молодих інвалідів «Братерство». Та й 
загалом, у ході реалізації проекту було 
роздано не лише картки та проведена 
волонтерська робота, але й прочитано 
декілька лекцій у місцевих технікумах 
для усіх бажаючих на тематику еконо-
мії та правильного поводження з до-
ходами. 
«Завдяки знижкам, - зазначає п. Леся 
Аронець, - власник дисконтної карти 
має можливість зекономити від 1200 
до 1400 гривень протягом року. Думаю, 
чим  швидше потребуючі громадяни 
отримають можливість користувати-
ся «Єдиною карткою», тим меншим 
ударом для них будуть підвищення 
цін, тим легше буде пережити складні 
часи». При цьому дія картки не поши-
рюється виключно на власників карт-
ки, до яких, за словами заступника 
Івано-Франківського міського голови 
Михайла Вереса, віднесли дітей-сиріт, 
дітей з багатодітних сімей, людей з 
особливими потребами та представ-

ників малозабезпечених сімей. «Карт-
кою, - стверджує координатор проек-
ту, - зможе скористатися будь-хто із 
членів сім’ї. Ми не ставили собі за мету 
зробити знижки іменними». 
Чи є у проекту складнощі? Звісно, тра-
пляються. Малозабезпечені верстви 
не завжди адекватно сприймають 
систему знижок. Адже вони звикли до 
грошей, а не до картки. Також поки 
що не все місто рівномірно охоплене 
цією системою. Окрім цього, не всі 
підприємці радо зголошувались на 
дану акцію, адже у багатьох закладах 
вже діють свої системи знижок. 
Тому додатково, для полегшення орі-
єнтації за програмою знижок, в усіх 
закладах, які стали її членами, було 
розміщено спеціальні наклейки. А роз-
повсюджувалися картки у тісній співп-
раці із соціальними службами Івано-
Франківського міськвиконкому, які 
великою мірою взяли функцію поши-
рення на себе через структурні підроз-
діли. Зі слів Лесі Аронець, організато-
рам проекту вдалося зробити перший 
крок у його реалізації до Великодня, а 
завершити роздачу карток до початку 
Різдвяних свят. Усі роздані картки діяти-
муть в Івано-Франківську до закінчення 
термінів дії договорів з підприємцями 
міста, а саме до грудня 2012 року. 
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На фото: користувач послуг 
пральні

Центр, який виконує роль рятівника

Життя складається по різному... Уявіть 
собі, що ви дожили до старості і вашої 
пенсії не вистачає на прожиття. Ви 
сподівалися на підтримку родичів, та 
вони вас кинули напризволяще. Хоті-
лося б заробити, але сили вже не ті... 
До того ж, значна частина коштів ви-
трачається на лікування, яке потрібне 
втомленому організму. Не позаздриш 
у такій ситуації... 
У таких ситуаціях людина шукає од-
нодумців, а також просто підтримки – 

матеріальної та психологічної. А часто 
внутрішнє почуття власної гідності не 
дозволяє жебракувати, та й просто 
попросити допомоги у сторонніх. Але 
ж не помирати! Тому центри допомоги 
знедоленим та вразливим верствам 
суспільства, такий як Шпиталь імені 
Митрополита Щептицького, завжди 
готові допомогти людям, яким допо-
могти більше немає кому.

Шпиталь вже не перший рік займа-
ється медичною, психологічною та 
технічною допомогою потребуючим, 
причому увага зосереджується на лю-
дях, яким буквально немає куди звер-
нутися. Часто центр виконує роль ря-
тівника, бо, створюючи альтернативу 
в житті таких людей, він відвертає їх 
від алкогольної залежності, негатив-
них думок чи самогубства. 

Саме тому проект «Підтримка діяль-
ності медико-соціального центру опі-
ки, для людей у кризових ситуаціях», 
опираючись на минулий досвід Шпи-
талю, став настільки затребуваним у 
тій частині громади Львова, що потре-
бує соціальної підтримки.
Даний проект розрахований на людей, 
які внаслідок зростаючої економіч-
ної кризи в Україні потрапили до гру-

08-КФ_МФВ-10, МБФ «Карітас  
України», благодійна установа 
«Шпиталь імені Митрополита 
Андрея Шептицького», Львівська 
обл., м.  Львів, вул. Озаркевича 4
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На фото: у цій сім’ї з радістю 
приймають послугу з доставки 

благодійних обідів

пи ризику і опинилися в критичному 
економічному становищі  - в першу 
чергу представників т.з. «соціальних 
бідних» — неповносправних, неви-
ліковно хворих, ВІЛ-інфікованих (в 
тому числі СНІД-хворих) та малоза-
безпечених. У рамках проекту було 
забезпечено доступ до безкоштовних 
якісних побутових послуг людей з 
важкими захворюваннями, особливо 
прикутих до ліжка, неповносправних, 
малозабезпечених. Зокрема, послу-
гами пральні користується понад 200 
осіб в місяць. З урахуванням, що пра-
тися може постільна білизна не одно-
го члена родини, загалом послугами 
охоплено до 500 чоловік.

100 осіб додатково отримують регу-
лярні або нерегулярні послуги на базі 
благодійної їдальні, що певною мірою 
підвищує їхній рівень життя, а також 
надає можливість розширити клуб 
спілкування, подолати самотність і 
покращити психологічний стан. 
Проект приніс покращення рівня жит-
тя цих категорій людей, тому що вони 
отримують регулярне забезпечення 
чистою білизною.
Розвиток волонтерського руху став 
додатковим, однак важливим наслід-
ком проекту: для підтримки діяльності 

пральні необхідне додаткове залучен-
ня волонтерів з числа самих клієнтів 
шпиталю. Працевлаштування людей з 
числа клієнтів центру соціальної опіки 
чи їх родичів, що також змогло покра-
щити економічний стан цихт родин.

Що нового в цьому проекті? Насампе-
ред, люди, які отримують допомогу 
у рамках проекту, залучаються за їх 
згоди на волонтерських засадах допо-
магати іншим потребуючим. Користу-
вачі послуг їдальні, які мають бажан-
ня і силу, доставляють гарячі обіди 
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На фото: користувач послуг пральні 
отримує вже чисті речі

тим, хто не в змозі прийти в їдальню. 
Таким чином, ці люди займаються во-
лонтерською діяльністю, отримують 
задоволення від того, що допомага-
ють іншим, та водночас отримують 
відчуття «заробленого обіду».

Керівник проекту Ярослава Миколаїв-
на Пілат розповідає:
«У нас колись біла благодійна їдальня, 
куди зверталися ті люди, у яких пен-
сія була менша за мінімальну. Потім 
схожим чином працював проект «Опі-

ка на дому», коли ми перший раз при-
дбали пральні машини для допомоги 
у пранні речей для уразливих верств. 
Але обладнання потрохи почало псу-
ватися, а також постійно закінчуєть-
ся пральний порошок. А стан людей, 
яким ми допомагаємо, погіршується з 
природних причин. Саме тому до про-
екту  Антикризової програми ми під-
ключили благодійну їдальню, що до-
зволило готувати їжу всім пацієнтам 
та доставляти їжу іншим, хто не може 
фізично до нас дістатися. Власне, по-
ївши у нас, наші клієнти можуть при-
нести їжу іншому». До речі, Шпиталь 
організував доставку їжі та обслуго-
вування клієнтів у 4 дільницях міста 
Львова, причому більшість порцій до-
ставляється саме волонтерами. 

Чому ж проект виявився вдалим? По-
перше, вдало використавши існуючі 
досвід та обладнання, а також квалі-
фікації соціальних працівників та лі-
карів, вдалося створити послугу, що 
логічно доповнює існуючу систему об-
слуговування. По-друге, вдалося за-
лучити волонтерський ресурс з числа 
самих клієнтів та побудувати збалан-
совану систему мотивацій – тут і за-
йнятість, і подяка за надану соціальну 
послугу, і спілкування з однодумцями 
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На фото: на кухні благодійної  
їдальні

та почуття «заробленого обіду». На-
решті, проект пропонує комплекс по-
слуг, життєво необхідних вразливим 
верствам: виводить людину з ізоля-
ції і активізує  її життєвий потенціал; 
надає можливість харчуватися, тобто 
покращує здоров’я, підтримує матері-
ально; створює можливість користу-
ватися випраними і  попрасованими 
речами, а саме покращує якість життя 
та підтримує фінансово. Користувачі 
послуг проекту особливо підкреслю-
ють якість харчування та інших по-
слуг проекту.   

За 2010 рік реальні доходи українців 
упали на 10% і значно зросла кіль-
кість малозабезпечених. Тенденція не 
унікальна для України, а радше, ти-
пова для Євроспільноти, яка стрімко 
старішає. Це ще більш загострює пи-
тання бідності, особливо серед людей 
похилого віку, і часто до цієї категорії 
потрапляють люди, які у недалекому 
минулому біли гідними членами сус-
пільства. Саме тому у ході проекту 
виявилося, що людей, які потребують 
допомоги, є більше, ніж очікувалося. 
І часто люди, які в період дії проек-
ту отримують безкоштовні  послуги, 
сприймають їх як зобов’язання і піль-
ги, які їм держава повинна надавати 

постійно. Водночас, бенефіціари, з 
числа яких багато нових, зрозуміли: 
що, отримуючи допомогу для себе, 
можна допомагати й іншим.

За словами Ярослави Пілат, можна 
для таких людей проводити зустрічі 
за уподобаннями із кавою та чаєм, 
але перед цим людина має бути на-
годована і думати про щось інше, а не 
про їжу.
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На світлині: керівник організації 
«Назарет» Ігор Швед розповідає, 
що картопля цього року вродила.

Коли людина, залежна від наркотиків, 
самостійно приймає рішення: „Досить”

Можливо, ви пам’ятаєте, як наприкінці 
вісімдесятих у СРСР раптово з’явилася 
масова проблема наркоманії, макової 
соломки? Потім у дев’яності явище 
дуже поширилося і породило цілий 
прошарок молодих наркоманів. Вони 
стали загрозою для стабільності сус-
пільства, особливо у депресивних ре-
гіонах, та жахом для сімей та родичів. 
Розчарування, злість та... любов до 
рідної людини – ці протиріччя часом 
не знаходять виходу та призводять 

до деформації особистості вже тих, у 
чиїх родинах є наркоман. Однак навіть 
у такій ситуації рішення є. І особли-
во – коли людина, залежна від нар-
котиків, самостійно приймає рішення: 
«Досить».

Саме таке рішення пропонують у реа-
білітаційному центрі «Назарет», який 
знаходиться у Львівській області. 
Люди, які вирішили позбутися алко-
голізму та наркоманії, добровільно 
відмовляються від зовнішнього життя 
та погоджуються у колі таких самих, 
як вони, узалежнених, пройти курс 
психологічної та трудової терапії, від-
кинувши усе зайве та  маючи намір 
почати життя спочатку.

«Справа в тому, – наголошує директор 
реабілітаційного центру «Назарет» 
отець Ігор Швед, – що алкоголізм – це 
складне захворювання, що має глибо-
кі духовні, соціально-психологічні та 
біологічні корені і супроводжується 
ускладненнями фізичного та психіч-
ного здоров’я, а це у свою чергу про-
вокує зміну соціальної поведінки, вво-
дить хворого в духовно-психологічну 
кризу. Те, чого потребує алкоголік, 
наркоман чи будь-який інший узалеж-

11-КФ_МФВ-10, Благодійний фонд 
«Назарет», Львівська обл., м. 
Дрогобич, вул. Шевченка 29/1 
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На фото: майстер демонструє 
придбане обладнання

нений, це перш за все – психологічна 
і духовна допомога».
Тому проект «Допомога людям, уза-
лежненим від алкоголю і наркотиків, з 
кризових сімей шляхом реабілітації в 
РЦ «Назарет», спрямовано на допомо-
гу узалежненим шляхом їх реабілітації 
в РЦ «Назарет» та розвитку сільсько-
го господарства.

У рамках проекту вдалося  апробу-
вати у Реабілітаційному центрі, який 
колись «виріс» на руїнах колишньої 
військової частини, модель трудоте-
рапії шляхом інтенсифікації сільсько-
го господарства. Отже, придбавши 
необхідне обладнання, Центру вдало-
ся розширити сільськогосподарську 
діяльність, залучити більшу кількість 
осіб до неї. Таким чином вдалося 
одержати більше продуктів харчуван-
ня для утримання більшої кількості 
узалежнених осіб з кризових сімей. 
Своєю чергою, покращення якості 
харчування надало змогу покращити 
фізичний стан учасників процесу ре-
абілітації.

«Трудове виховання та терапія на 
основі навчання трудовій діяльності є 
давньою традицією церкви, — розпо-
відає п. Ігор. – І тому для нас дуже 

важливо, щоб людина відчула свою 
корисність для спільноти, вийшла із 
стану бездіяльності та почала заміню-
вати у своїй свідомості узалежненість 
на необхідність працювати. А дехто 
навіть опановує нову професію, а піс-
ля того, як залишає осередок, така 
людина може почати вести своє гос-
подарство, влаштуватися на роботу». 
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Що нового у проекті? Насправді, він 
дозволив, посиливши матеріально-
технічну базу осередку, вивести його 
на вищий рівень незалежності. Саме 
нова техніка (розкидувач добрив, 
косарка, картоплекопалка та причіп 
до трактора) дозволила розширити 
кількість земель в обробітку, інтен-
сифікувати господарські процеси та 
дозволити самозабезпечення членів 
осередку деякими важливими про-
дуктами харчування, а також кормами 
для тварин. Хоча проект став відчут-
но корисним для осередку, повного 
самозабезпечення досягти не вда-
лося, потрібна вчетверо більша сума 
для інвестицій в основні засоби. Од-
нак, саме за допомогою цього гранту 
осередкові вдалося протистояти не-
гативним тенденціям, спричиненим 
світовою фінансовою кризою. Окрім 
цього, кількість членів осередку збіль-
шилася на 10 осіб. Це ще раз доводить 
ефективність реабілітаційних методик 
«Назарету».

За останні роки рівень наркоманії зріс 
у 5 разів і ця негативна тенденція у 
великій мірі спричинена економічною 
кризою в країні, збільшенням без-
робіття, великою кількістю трудових 
мігрантів, а також погіршенням фінан-

сового становища українських родин. 
Саме тому настільки важливо у реабі-
літаційному процесі не лише боротися 
з наслідками, але попереджувати їх. 

Для інформації: Методика, яка вико-
ристовується у «Назареті»

Програма реабілітації за якою працює 
сьогодні РЦ «Назарет», базується на 
проживанні реабілітантів у терапев-
тичній спільноті, де кожен вчиться 
жити за певними правилами і є відпо-
відальним за своє життя та одужання. 
Крім того, у центрі використовується 
програма «12 кроків», яка виникла в 
середовищі груп анонімних алкоголі-
ків США у 1935 році. Згодом вона була 
визнана офіційною медициною Амери-
ки та Європи і стала основою одужан-
ня мільйонів узалежнених. За своїм 
змістом програма «12 кроків» є дуже 
близькою до Євангелії і справляє пози-
тивну психотерапевтичну дію за зна-
менитим євангельським принципом: 
«Пізнайте правду і правда визволить 
вас». Важливими елементами програ-
ми є чесність перед самим собою, ви-
знання безсилля перед алкоголем чи 
наркотиком та усвідомлення того, що 
лише Бог може допомогти мені жити 
тверезо. Таким чином наступає осно-
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На фото: біля нового причіпу

ва програми – духовне пробудження. 
Церковною мовою це називається на-
вернення. Саме на шлях духовного 
росту має стати узалежнений, аби 
видужувати. Як духовний ріст так і 
процес одужання триває ціле життя. 
Реабілітаційний центр є лише перши-
ми кроками, які допомагає зробити 
спільнотна та  індивідуальна терапія 
і духовний провід. 
Нині більшість лікувальних закладів  
використовує як засіб лікування алко- і 
наркозалежних лише ізоляцію на пев-
ний час від об’єктів залежності та сти-
мулювання медичними препаратами. 
Однак, такі способи, на переконання 
директора РЦ «Назарет», є недалеко-
глядними та малоефективними, адже 
ми розуміємо, що це не звільнення від 
узалежнення, а лише очищення ор-
ганізму від хімічної речовини. Замало 
очистити кров – потрібно очистити, 
змінити думання. Важливо тверезо 
переосмислити життя і визнати: моє 
життя стало некерованим. Без до-
помоги спеціалістів це дуже важко, 
адже механізми заперечення є такими 
сильними, що узалежнений думає, що 
все не так аж погано, як кажуть йому 
інші. Методика реабілітації в РЦ «На-
зарет» та інших подібних центрах  є 
спрямовані саме на те, щоби узалеж-

нений зупинився, побачив свій реаль-
ний стан та наслідки свого вживання і 
почав працювати над собою. 
Важливо також, аби колишні реабілі-
танти не переривали контакти з цен-
тром, продовжували молитися, чи-
тали Святе письмо, ходили до храму, 
відвідували групи взаємопідтримки 
(АА, АН), де люди які мають досвід ви-
дужання завжди допоможуть їм розу-
мінням і підтримкою.
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Віднайти другий дім

У суспільстві багато соціальних вад, 
оскільки немає ідеальних суспільств. 
Тому, так часто непомітні, вони все ж 
випирають назовні та часом шокують 
нас своєю відвертістю та жорстокіс-
тю. Бездомність та безпритульність 
– один з таких «вивертів» суспільно-
го улаштування. Адже не всі повинні 
мати де жити, скажете ви? А спро-
буйте поставити себе на їхнє місце! І 
спробуйте додатково уявити, що рап-
том у вас немає іншого виходу. Куди 
подітися?  На фото:  акція «вулична мода»

Громадська організація «Спільнота 
взаємодопомоги Оселя» вже понад 7 
років працює, допомагаючи безпри-
тульним знайти гідне місце у суспіль-
стві. За цей час успішно реалізовано  
безліч проектів. «Оселя» - добре зна-
на у Львові організація, має добру ре-
путацію, підтримку влади та громади.  

В рамках проекту «Підтримка безпри-
тульних людей у кризовий період» 
здійснено успішну спробу інтегрувати 
комплекс соціальних послуг для без-
домних, безпритульних, тривало без-
робітних громадян, надавши їм можли-
вість у кризовий період скористатися 
«соціальним буфером» та поступово 
віднайти власну гідність, ставши ак-
тивними членами суспільства.  
Проект здивує вас одразу декількома 
корисними інноваціями. Це і соціаль-
на активізація, і Львівська модель до-
помоги бездомним, і клуби-осередки 
інтеграції, і можливість додатково та 
легально заробляти, і міжнародна 
співпраця у рамках мережі «Емаус». 
Проект забезпечив охоплення принай-
мні 100 людей «вуличною роботою», 
які отримують інформацію про соці-
альні послуги, консультацію соціаль-
ного працівника та харчування. Окрім 
цього, 10-15 людей кожного дня, а 

14-КФ_МФВ-10, ЛМГО «Спільнота 
взаємодопомоги «Оселя», Льві-
вська обл., м. Львів-Винники, вул. 
І. Франка 69
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На фото: вуличні розповсюджувачі журналу «Просто неба» 

загалом приблизно 500 людей за час 
виконання проекту користуються по-
слугами Осередку – приймають душ, 
перуть одяг, отримують першу медич-
ну допомогу та консультації соціаль-
ного працівника. У майбутньому, вже 
після завершення проекту, приблизно 
30% відвідувачів Осередку будуть за-
лучені до процесу реінтеграції через 
працю та життя в спільноті. 
А ще близько 30 малозабезпечених 
людей (безпритульних, тривало без-
робітних) у рамках проекту залучені 
до підготовки та розповсюдження 
журналу, а відтак - забезпечені зайня-
тістю та заробітком. У майбутньому це 
стимулюватиме їх до фінансової само-
стійності. 
Публічні заходи, такі як зимовий збір 
одягу та їжі для безпритульних людей 
та ярмарок вживаних речей, спонука-
тимуть і в майбутньому громаду допо-
магати безпритульним людям, а також 
демонструють те, що допомагати ін-
шим – це просто, достатньо пам’ятати 
про них та підтримувати власними 
можливостями. А через купівлю жур-
налу 2 000 мешканців кожного місяця 
мають змогу як допомагати цільовій 
групі безпосередньо, так дізнаватися 
про діючі соціальні програми та со-
ціальні проблеми в місті. Ця робота, 
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як і інші публічні заходи, привертають 
увагу громадськості та влади до про-
блеми бідності та безпритульності, а 
також у майбутньому формуватимуть 
толерантність та традицію взаємної 
підтримки у суспільстві.
Не менш важливим є працевлашту-
вання людей з числа клієнтів центру 
соціальної опіки чи їх родичів, а це 
покращує соціальний стан клієнтів 
центру. Адже журнал «Просто неба», 
який видається спільнотою, поширю-
ється на вулицях Львова розповсю-
джувачами з числа людей у кризових 
ситуаціях, тому що половину вартості 
журналу вони можуть залишити собі 
як власний заробіток. Інші види діяль-
ності, зокрема, благодійні крамниці, 
майстерня меблів, пункти роздачі їжі 
– усе це працює на осередок, забез-
печуючи добровільною тимчасовою 
зайнятістю понад 40 осіб.
А санітарно-гігієнічний центр, де роз-
ташована пральня, тепер відіграє 
роль ще й своєрідного «сімейного 
клубу», де люди без власного помеш-
кання можуть поспілкуватися одне з 
одним, почитати літературу, попити 
чаю з пампушками. Багато що осе-
редку жертвується організаціями та 
приватними благодійниками, тому усі 
його надходження та витрати є про-На фото:цей член осередку допомагає у пральні «Оселі» 
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зорими, зокрема, відвідувач може по-
бачити тижневий фінансовий звіт у 
коридорі осередку. 

Координатор проекту Мар’яна Соха 
розповідає: «Наш метод соціальної 
активізації передбачає, що кожен 
член осередку, який постійно прожи-
ває у ньому, має зобов’язання працю-
вати на певній дільниці чи мати чітко 
визначену сферу трудової відпові-
дальності. Така людина повинна бути 
на дільниці з дев’ятої ранку до шостої 
години вечора, повідомляти про від-
сутність на місці, відповідати за ви-
конання роботи, вміти співпрацюва-
ти з колегами по роботі. На дільниці 
також є соціальний працівник, який 
намагається створити добру робочу 
атмосферу. Усе це дозволяє створити 
„перехідне середовище” для тривало 
безробітних осіб, тому що у випадку 
успішної адаптації така людина іде 
вже на справжню роботу, де є кінцеві 
терміни, гроші, ефективність».

Така методика практикується з 2003 
року і відповідає принципам міжна-
родного руху «Емаус», які виража-
ються фразою: «Спільнота, праця, со-
лідарність». У «Оселі» кажуть, що це 
повертає втрачене почуття гідності.

Мережа «Емаус», учасником якої є 
«Оселя», походить від ініціативи за-
сновника руху абата П'єра у Франції, 
що склалася у всьому світі, і має осно-
ву дії «Пріоритетне обслуговування 
для потерпаючих», за формулою: «У 
будь-якому з людських страждань, 
якщо ви можете, піклуйтеся не тіль-
ки шляхом виправлення наслідків, а 
й знищення їх причин. Не тільки, щоб 
знищити їх причини, а й виправити 
наслідки».
 
 Львівська модель допомоги бездом-
ним дозволяє шляхом скоординованої 
дії надавати комплексну підтримку 
людині у кризовій ситуації з моменту 
її звернення до однієї з організацій-
партнерів цієї мережі. «Оселя» часто 
відіграє у ній роль первинного кон-
тактера, комунікатора. Мар’яна Соха 
каже: «Чому ми роздаємо бездомним 
людям харчі? Ми фактично йдемо до 
людей на вулицю, щоб показати їм, як 
можна змінити своє життя на краще, і, 
окрім їжі, даємо їм буклет із адресами 
та описом послуг Мережі. Адже понад 
80% мешканців «Оселі» – з-поміж тих 
людей, кого ми зустріли на вулиці пер-
ший раз під час роздачі харчування».

На фото: під час благодійної акції із 
збору речей для бездомних
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На фото: Валентина Червоноока, 
керівник БФ «Нова сім’я»

Багато сільських дітей, у яких майже 
весь позаурочний час іде не на на-
вчання, а на допомогу по господар-
ству, потім із жалем згадують: ось як 
би могло скластися наше життя, якби 
ми мали можливість відвідувати тан-
цювальний чи музичний гурток. А так 
– закопали талант у землю. А що каза-
ти про дітей - вихованців інтернатів? 
У час економічної скрути основним 

питанням є забезпечення їх харчуван-
ням та одягом. Адже так?
Не зовсім. Складне завдання: роз-
криття особистості дитини-вихованця 
інтернату в час економічної кризи – 
поставила перед собою громадська 
організація «Нова сім’я» з Ужгорода у 
своєму проекті «Запали вогник талан-
ту у дитини». 

«Ми змогли провести гуртки для 65 
дітей, під час яких діти з хореографом 
займалися 2 рази на тиждень і ви-
вчили декілька складних танців. Було 
створено танцювальну групу» —  роз-
повіла нам Валентина Червоноока, 
керівник проекту. Завдяки навчанню 
танцям організація змогла розкрити 
та розширити творчий потенціал ді-
тей «Нової Сім’ї». Діти почали бути 
активнішими. Намагались навчитись 
усім елементам танцю».
В результаті проекту підготовлена 
група дітей, яка спроможна передати 
власні вміння іншим членам родинно-
го будинку «Нова сім’я»; у дітей цільо-
вої групи  підвищилася віра у власні 
можливості, розвинулася мотивація 
до досягнення успіху, бажання пра-
цювати; певною мірою розвинулися 
таланти, а також творчі здібності но-
вих членів родинного будинку.

Танцювальні гуртки як засіб саморозвитку

35-КФ_МФВ-11, БФ «Нова сім’я», 
Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Тихого 9
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«Після проведення гуртків ми дали 
спочатку  шість концертів в різних со-
ціальних організаціях: виступ у Запо-
різькому дитячому будинку, Закарпат-
ській філії КСУ, БФ «Райдуга», МСРЦ 
«Дорога життя», Часлівецькій школі-
інтернаті. – розповідає п. Червоноока. 
Також, дякуючи підготовці дітей, ми 
змогли провести дуже гарне свято з 
нагоди 20-річчя створення нашого 
фонду «Нова сім'я». Фактично наші 
діти створили власний танцювальний 
колектив та здобули певну популяр-
ність. Коли діти почали займатись із 
хореографом, ми знайшли швачку, 
яка для кожної дитини пошила непо-
вторний костюм».
Треба сказати, що танцювальний ко-
лектив не мав жодного суттєвого по-
переднього досвіду, його створювали 
з ентузіастів - вихованців інтернату, 
які виявили певні таланти у танцях. 
Однак, якби не було цього проекту, 
то ці таланти так і залишилися би у 
мріях дітей.
Після цих концертів новий колектив 
почали запрошувати виступати чи не 
у всі організації міста Ужгород. Ось 
недавно також отримали запрошен-
ня виступити у місті Санкт-Петербург. 
Чим цікавий цей мотиваційний про-
ект? Справа у тому, що діти зможуть 

передати власні вміння іншим членам 
родинного будинку «Нова сім’я». Дя-
куючи заняттям, у дітей підвищилася 
віра у власні можливості, розвину-
лась мотивація до досягнення успіху, 
у кожного з них з’явилося бажання 
працювати над собою. А це, погодь-
теся, вкрай важливо, коли поряд не-
має тих рідних, які б «по-родинному» 
порадили, як краще. І тоді у бурхли-
вому морі молодого життя випускнику 
інтернату потрібно орієнтуватися на 
досвід служб підтримки, громадських 
організацій, та згадувати той позитив-
ний досвід, які вони отримали під час 
творчих виступів у дитинстві. На фото: діти «Нової сім’ї»
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На фото: так виглядає каталог 
знижок в Ужгороді

У західному середовищі соціальні 
знижки піддаються неабиякій кри-
тиці: адже побутує думка про те, що 
сильні цього світу лише створюють 
недорогою ціною позитивний імідж 
своїм корпораціям, роздаючи насе-
ленню купони на знижки, а насправді 
привласнюють левову частку націо-
нального багатства. Ця критика може 
бути виправдана, зважаючи на те, що 
система є комерційною та подекуди 
прив’язується до обсягів купівель, а 
також до існуючих у регіоні підпри-
ємств. Проте у випадку, якщо система 
соціальних знижок має неприбуткове 
коріння та громадську платформу, це 

може стати якраз тією інновацією, яка 
позбавлена надмірної заангажова-
ності та водночас не занадто зарегу-
льована державою, тобто не вилучає 
малий та середній бізнес із числа бла-
годійників.

Під цим кутом зору цікавим виявився 
проект «Підтримка вразливих верств 
населення міста Ужгород в період 
кризи шляхом впровадження системи 
соціальних знижок», що реалізував-
ся ГО «Молодіжний інформаційний 
центр» в Ужгороді. Сутність проектної 
інновації полягає у розвитку соціаль-
ного підприємництва у місті Ужгород 
через розвиток мережі соціального 
дисконту для соціально-незахищених 
верств населення.

Система соціальних знижок продума-
на таким чином, щоб усі її партнери 
отримали свої вигоди. Власники кар-
ток протягом усього року отримують 
економію в розмірі 1000-1500 гривень. 
Магазини та установи, які долучилися 
до проекту виграють від залучення 
залучення нових клієнтів, збережен-
ня існуючих, економії рекламного бю-
джету та довготривалої економічної 
вигоди при мінімальних рекламних 
затратах. А відтак, якщо учасники за-

Соціальні знижки для малозабезпечених 
м. Ужгорода

61 - КФ_ МФВ -11, З а к а р п а т с ь к а 
обласна молодіжна громадська 
організація  «Молодіжний інфор-
маційний центр», Закарпатська 
обл., місто Ужгород, вул. 
Погорелова 48
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На фото: спеціальна наклейка 
всередині магазину, яка означає, що 

тут можна використати картку

цікавлені – неодмінно підтримувати-
муть систему, незалежно від того, чи 
адміністратор системи займає актив-
ну позицію. Така система соціальних 
знижок насправді є нічим іншим, ніж 
соціальне підприємництво чи різно-
вид венчурної філантропії, і перед-
бачає подальшу самоокупність по за-
вершенні реалізації проекту.
У системі соціальних знижок Ужгорода 
вже налічується близько 130 підпри-
ємців та фірм міста: це аптеки, мере-
жа продуктових магазинів, магазини 
одягу та взуття, а також освітні закла-
ди та організації, що надають юридич-
ні послуги. Знижки коливаються від 3 
до 10% на покупки у невеликих про-
дуктових крамницях. Роботу з безко-
штовної реалізації шести тисяч карток 
та каталогів серед малозабезпечених 
сімей Ужгорода проведено разом з 
відділами та управліннями Ужгород-
ського міськвиконкому. Картки не є 
іменними, а отже - користуватися 
ними зможе будь-який член родини 
власника «Єдиної картки». 

Що у проекті можна розглядати у якос-
ті інновації? По перше, це пробуджен-
ня ідеї соціальної відповідальності 
бізнесу через формування мережі під-
приємств, що надають знижку. Окрім 

цього, у період поширення карток 
та каталогів зі знижками, з’явились 
нові підприємства, що прагнуть до-
лучитись до мережі, а деякі виявили 
бажання підвищити ставку знижки. 
Нарешті, це комплексний підхід до 
суспільної мобілізації. Адже проект 
залучив підприємців до соціальної 
відповідальності, а міську владу до 
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розвитку соціального підприємництва 
в Ужгороді, що сприяло посиленню 
соціальної допомоги вразливим гру-
пам населення та співпраці з громад-
ськими організаціями. Окрім цього, 
вразливі групи населення отримали 
додаткову можливість у виборі місць 
купівлі товарів та послуг зі знижкою. 
Варто також згадати побічні, але важ-
ливі ефекти синергії проекту. Адже 
ним сформовано мережу підприємств, 
що надають соціальні знижки, і таким 
чином близько 6 тисяч сімей отрима-
ли нагоду купувати товари та послу-
ги зі знижкою від 3 до 50 процентів, 
і таким чином кожна сім’я - учасник 
програми отримала нагоду економити 
в середньому одну тисячу грн. протя-
гом року.

Загалом, стратегія проекту відрізня-
лася від типової комерційної програ-
ми знижок. За словами Олександра 
Коваля, існуючі системи дисконту не 
розраховані на малозабезпечених 
громадян, тому і не враховують соці-
ально відповідальних підходів бізнесу, 
виключаючи найбідніші верстви насе-
лення з кола своїх споживачів. «Ми ж 
не лише охопили підприємців, що про-
понують товари першої необхідності, 
а й уклали угоди з такими організаці-

ями як театр і кіно», – каже керівник 
проекту.
Самі виконавці проекту, серед яких 
було понад 20 студентів - волонтерів, 
здобули неоціненний досвід комуніка-
ції та співпраці між сторонами, тобто 
відчули «пульс» міжсекторного парт-
нерства. Додатково, під час тренінгу 
«Впровадження системи соціальних 
знижок» волонтери отримали знання 
з організації заходів, управління про-
цесами, а також вміння формувати 
бази даних потенційних спонсорів і 
партнерів; отримали практичні нави-
чки ведення ефективних переговорів 
з представниками бізнес-установ у 
питаннях залучення їх до реалізації 
проекту.

«Наші волонтери за декілька місяців 
обійшли близько тисячі підприємств 
міста, щоб розповісти бізнесу про пе-
реваги такого соціального кроку та 
залучити фірми до участі у системі со-
ціальних знижок, — розповідає Олек-
сандр Коваль. — Адже для бізнесу це 
хороша нагода привернути увагу но-
вих клієнтів, сформувати потенційну 
мережу, швидше розвивати свою тор-
гову марку, зекономити рекламний 
бюджет. До того ж, це прямий кон-
такт із споживачем. Меблі, оргтехніка, 
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На фото:  магазин, у якому діє 
соціальна знижка

одяг, взуття, автозапчастини, продук-
ти харчування, нотаріальні послуги та 
інші види товарів та послуг незабаром 
стануть для ужгородців суттєво де-
шевшими завдяки роботі програми». 

Як і у кожній подібній ініціативі, проект 
приніс із собою різноманітний досвід. 
За словами організаторів, системи со-
ціальних знижок краще розгортати у 
робочі сезони, а не у період відпус-
ток. Окрім цього, іншим подібним іні-
ціативам варто фокусувати стратегію 
впровадження проекту на ключових 
секторах у підприємницькій діяльності 
у місті, а також на тих групах підпри-
ємців, які можуть надати знижку, і на 
тих, хто долучається до соціального 
підприємництва. 

Організатори проекту переконалися: 
іноді бізнес не враховує потреб неза-
можних верств населення, але разом 
з тим, ця категорія громадян може 
стати активною купівельною групою.  
До того ж, допомагаючи незаможним 
громадянам, малий і середній бізнес 
допомагатиме і собі. У результаті всі 
учасники проекту відчуватимуть вза-
ємодопомогу та підтримку.

На фото:  соціальні знижки до 
Різдвяних свят
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Шанс на гідний розвиток

Уявіть собі, що у родині ваших добрих 
друзів народилася дитина. Усі радіють, 
адже так чекали цього. Батьки та їхні 
родичі очікують, що малюк отримає 
їхні найкращі здібності та буде рости 
розумною, освіченою людиною. Однак 
раптом малюк виявляє відставання у 
розвитку та через рік-два усім зрозу-
міло, що у дитини вроджена психічна 
хвороба. Це важкий стрес для батьків, 
проте життя для сім’ї не закінчується. 
Для цієї маленької живої людини є ви-
хід. Її вже не можна вилікувати, однак 
можна дати їй майбутнє.

Благодійний фонд „Центр сприяння 
психічному здоров’ю дітей та підліт-
ків», створений при Львівському облас-
ному психоневрологічному диспансері, 
вдало поєднує зусилля професійних 
лікарів та опікунів, а також студентів 
- волонтерів у соціальній сфері заради 
надання дітям із вродженими психіч-
ними відхиленнями шансу на альтер-
нативний розвиток. Підтримка центру 
є тим більш значимою, зважаючи на 
затяжну економічну кризу, яка позна-
чилася і на нашій країні. 

Тому й доцільність реалізованого 
Центром проекту «Майстерня добра» 
в період економічної кризи є відчут-
ною, адже переважна більшість дітей 
з особливими потребами походить із 
малозабезпечених сімей. Дороговар-
тісне і тривале лікування, раціональне 
харчування, розвиваючі ігри та посіб-
ники – це все необхідний мінімум для 
таких дітей, але в світлі економічної 
кризи вони потерпають від відчуття 
повної соціальної незахищеності та 
непотреби громаді.

Що нового пропонує проект для таких 
дітей? 
На базі  Львівського обласного дитя-
чого психо-неврологічного диспансе-

23-КФ_МФВ-11, Благодійний фонд 
«Центр сприяння психічному 
здоров’ю дітей та підлітків», 
Львівська обл., м. Львів, вул.
Виговського 31/3

На фото: групова арт-терапія
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На фото  волонтери організації 
під час благодійного ярмарку

ру створено майстерню з арт-терапії 
для дітей-пацієнтів диспансеру. Тепер 
центр об’єднує пацієнтів ЛОДПНД, 
а це більше 100 дітей за час проек-
ту та вихователі диспансеру, а також 
волонтерів – студентів ЛАМу, НСОУ 
«Пласт»,  ЛММГО «Генерація-плюс», 
«Товариство «Приятелі дітей», БФ 
«Крила надії». Під час проведення 
майстерень діти з особливими по-
требами навчились нових навичок з 
прикладного мистецтва, впевнились 
у своїй можливості творити прекрас-
не, отримали позитивний лікувальний 
вплив арт-терапії, та врешті, отримали 
винагороду за свою діяльність. Покра-
щилася і їхня соціальна адаптація.
Найактивнішими працівниками про-
екту «Майстерня добра» стали вихо-
вателі КЗ ЛОДПНД Андрєєва Лідія та 
Сень Анджела.
Керівник проекту Наталя Масяк роз-
повідає: «Ми побачили, що діти, які 
були залучені до арт-терапевтичних  
занять, отримали позитивний ліку-
вальний вплив – у них покращилась 
дрібна моторика, підвищилась зосе-
редженість та увага, вони стали більш 
спокійними та позитивно налашто-
ваними. Крім того,  діти стали більш 
відкритими та комунікабельними, по-
кращилась їх соціальна адаптація та 

з»явилось відчуття їх значущості для 
зовнішнього світу».
Для інформації: арт-терапія – це ліку-
вання за допомогою залучення дити-
ни до мистецтв. При цьому дитина на-
вчається спілкуватись з навколишнім 
світом на рівні екосистеми, використо-
вуючи образотворчі, рухові та звукові 
засоби. Вона має змогу самостійно ви-
словлювати свої почуття, потреби та 
мотивацію своєї поведінки, діяльності 
і спілкування, необхідні для її повно-
цінного розвитку та пристосування до 
навколишнього середовища. Основна 
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На фото: демонстрація виробів 
майстерні

увага при проведенні корекційної арт-
терапії приділяється ставленню дити-
ни до своєї діяльності, своїх малюнків, 
гри на музичних інструментах тощо. 
Головне завдання спрямоване на роз-
виток мотивації дитини до діяльності, 
відбір прийомів арт-терапії для кра-
щого формування мотиваційної сфери 

у дітей з різними формами ураження 
психіки.
Яку користь приносять такі проекти? 
Найперше, вони надають шанс дітям 
із вродженими чи набутими невилі-
ковними  психічними відхиленнями 
на особистісний, а у ряді випадків 
творчий та навіть професійний роз-
виток. І цим, через використання 
арт-терапевтичних методик, проект 
створив вигідну відмінність від тради-
ційних підходів до таких дітей, згідно 
яких вони у кращому випадку є пасив-
ними членами суспільства. У Центра є 
випадок, коли їхній колишній пацієнт, 
виявивши хист та наполегливість, 
поступив у коледж прикладних 
мистецтв і тепер отримав шанс на 
повноцінне життя у суспільстві.

Не останню, а радше, провідну роль у 
якості каталізаторів інновацій відіграв 
факт активної співпраці молодих лю-
дей - у недавньому студентів ВУЗів со-
ціального спрямування, які належать 
до громадських та соціальних органі-
зацій міста та області і загалом, спіл-
куючись, займають активну та творчу 
життєву позицію. Саме тому, а також 
дякуючи щирому прагненню допо-
могти, організація набуває більшого 
успіху в залученні коштів та профе-
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сійної допомоги небайдужих осіб та 
організацій.
Під час роботи всі організатори та 
волонтери проекту здобули навики 
роботи з дітьми з психічними відхи-
леннями, усвідомивши, наскільки ва-
гому допомогу може чинити звичайне 
малювання чи інше мистецьке занят-
тя для лікувального процесу даної 
категорії дітей. Зрозуміли, наскільки 
важливим є щоденна рутинна робота 
з такими дітьми. Діти-учасники навчи-
лися виготовляти вироби з паперу, 
квілінгу, пластику, глини, звичайних 
побутових речей, навчилися малюнку 
на склі, а також долучилися до підго-
товки та проведення виставки влас-
них робіт.

Діти із невиліковними психічними від-
хиленнями зазвичай стають наван-
таженням для своїх родин, або ж, у 
випадку соціальної незабезпеченос-
ті, просто зайвими членами у своє-
му найближчому оточенні. На жаль, 
вони при усьому бажанні не зможуть 
досягти яких-небудь значних успіхів 
просто у шкільній програмі, не кажу-
чи про наукову діяльність. Однак саме 
арт-терапія створила таким людям 
невелику нішу в суспільстві, яку вони 
можуть із гідністю зайняти. 

На фото: виготовлення сувенірів з паперу на одному 
з арт-терапевтичних занять
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Соціальні послуги дітям Закарпаття

Близько 65%  дітей-інвалідів Рахів-
ського району живуть у селах, з них 
майже всі живуть у сім’ях. Не можна 
звинувачувати батьків таких дітей за 
пасивність та нетворчий підхід у роз-
витку дитини: адже вони і так пере-
живають стрес і допомагають, чим 
можуть. Однак, і особливо у кризові 
часи, кому як не державі та громад-
ським організаціям належить подбати 
про реабілітацію та розвиток таких 
дітей? А особливо – у віддалених та 
гірських районах. 
Саме тому таким по-людськи потріб-
ним став проект «Розбудова системи 
надання прямих соціальних послуг  з 
реабілітації дітям з функціональними 
обмеженнями, що проживають у гір-
ських районах Закарпаття,  в умовах 
фінансової кризи». Плануючи цю ініці-
ативу, Закарпатський обласний центр 
комплексної реабілітації «Дорога жит-
тя» ставив перед собою не ілюзор-
не абстрактне завдання, а мав чітку 
мету: збудувати реабілітаційне відді-
лення для дітей-інвалідів  в Рахівсько-
му районі. Завдання і просте, і складне 
водночас. Адже його потрібність вияв-
ляється одразу є, а позитивний вплив 
– лише згодом. Одночасно, потрібні не-
абиякі зусилля та керівний талант, щоб 
не закинути розпочате, довести проект 

до успішного завершення.  І тут допо-
могла держава,  підтримавши проект 
організаційно та фінансово.
«Створення Центру зумовила і віднос-
но велика кількість інвалідів та дітей-
інвалідів у районі (зараз інвалідами 
є 6300 осіб, 530 з яких — це діти), а 
також безгрошів’я сімей, які мають на 
утриманні інвалідів та дітей-інвалідів, 
та неможливість забезпечити їм якіс-
ні реабілітаційні послуги за межами 
району» — розповів директор ново-
створеного відділення у Рахові М. В. 
Будников.
Попри те, що часом можна критику-
вати державні структури за бюрокра-
тію, проте найбільш успішним з них 
не відмовиш у здатності швидко та 
продуктивно співпрацювати. Саме так 
в рамках проекту налагоджувалася 
співпраця з районними відділами освіти, 
охорони здоров’я, праці та соціального 
захисту населення; вівся пошук  фахів-
ців з відповідною освітою. Адже НДО 
виступила у ньому своєрідним посеред-
ником, що здатний швидко пов’язувати 
інтереси та пріоритети державних ві-
домств та установ, фактично допомага-
ючи їм співпрацювати та навіть роблячи 
для них «комунікаційну роботу». У від-
діленні таким чином створено мульти-
дисциплінарну команду фахівців.

13-КФ_МФВ-10, Закарпатський 
обласний центр комплексної 
реабілітації «Дорога життя», 
Закарпатська обл., м. Ужгород, 
вул. Котляревського 59
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«Працюючи над організаційними про-
блемами, вирішуємо питання надання 
реабілітаційних послуг в існуючих умо-
вах, – каже керівник центру Олег Пав-
лович Кириленко, — тому в реалізації 
проекту основною проблемою для нас 
стало виділення приміщень, які б від-
повідали необхідним вимогам».
Обсяг робіт із відкриття відділення 
був надзвичайно великим, вимагав 
значних матеріальних вкладень. Зу-
силля, які докладають місцеві органи 
влади теж вагомі. Але вже з 1 серпня 
Рахівське відділення «Дороги життя» 
розпочало роботу. Воно працює при 
Рахівському районному реабілітацій-
ному центрі для інвалідів та дітей - ін-
валідів. На даний час послуги з реа-
білітації надаються на базі лікарні, а 
у приміщені Центру ведеться ремонт. 
Відділення надає дітям-інвалідам по-
слуги педагога - реабілітолога, прак-
тичного психолога, логопеда з фі-
зичної реабілітації. До того ж, ОЦКР 
«Дорога життя» провела два виїзні 
семінари з питань реабілітації дітей-
інвалідів. Також ОЦКР також провів 
семінар з питань соціальної реабіліта-
ції дітей з інвалідністю.
Що дав цей новий проект? По-перше, 
послуги з реабілітації тепер макси-
мально наближені до місця прожи-

вання,  адже не слід забувати, що 
утримання дитини в реабілітаційному 
закладі денної форми перебування 
коштує приблизно 800 грн. на місяць, 
тоді як утримання дитини з обмеже-
ними можливостями в інтернатному 
закладі  коштує близько 2000 гривень. 
Зараз діти Рахівського району можуть 
одночасно проживати у сім’ях та від-
відувати курси реабілітації. Адже час 
рівень  адаптації в суспільство у ді-
тей з обмеженнями, що виховуються 
в сім’ї,  значно вищий, ніж у тих, хто 
проживає в інтернатних закладах.  
Водночас, у батьків звільниться час і 
вони зможуть працевлаштуватися чи 
більше заробити, що особливо важли-
во зараз, у часи кризи. 
В ході реалізації проекту біля 150 
дітей-інвалідів району мають мож-
ливість отримати послуги з реабілі-
тації. І не в останню чергу дякуючи 
місцевим внескам: адже для успішної 
реалізації проекту, окрім коштів гран-
ту, залучено понад 60 тисяч грн. для 
придбання обладнання та проведення 
ремонтних робіт. І тому, якщо колись 
в Україні була традиція соціальні уста-
нови створювати в основному коштом 
громади, то зараз провідну роль віді-
грає партнерство держави та про-
фільних громадських організацій.
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Карта впровадження проекту
Умовні позначення:
       

     Львівська область:

08-КФ_МФВ-10 17-КФ_МФВ-10
14-КФ_МФВ-10 20-КФ_МФВ-10
01-КФ_МФВ-10 11-КФ_МФВ-10
63-КФ_МФВ-10 57-КФ_МФВ-10
15-КФ_МФВ-10 19-КФ_МФВ-11
54-КФ_МФВ-11 23-КФ_МФВ-11
47-КФ_МФВ-11 53-КФ_МФВ-11

   Івано-Франківська область:

58-КФ_МФВ-11 04-КФ_МФВ-10
67-КФ_МФВ-10

              Чернівецька область:

18-КФ_МФВ-10 16-КФ_МФВ-11
44-КФ_МФВ-11

  Закарпатська область:

10-КФ_МФВ-10 13-КФ_МФВ-10
25-КФ_МФВ-10 32-КФ_МФВ-10
65-КФ_МФВ-10 35-КФ_МФВ-11
61-КФ_МФВ-11 36-КФ_МФВ-11
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Львівська область:

08-КФ_МФВ-10 МБФ «Карітас  Укра-
їни», Благодійна установа «Шпиталь 
імені Митрополита Андрея Шептиць-
кого»
17-КФ_МФВ-10 Сокальська районна 
асоціація інвалідів
14-КФ_МФВ-10 ЛМГО «Спільнота 
взаємодопомоги «Оселя»
20-КФ_МФВ-10 Товариство «Зеле-
ний хрест»
01-КФ_МФВ-10 Благодійна органі-
зація «Мальтійська служба допомоги 
у Львові»
11-КФ_МФВ-10 Благодійний фонд 
«Назарет»
63-КФ_МФВ-10 Благодійна органі-
зація «Регіональний Центр соціальної 
адаптації»
57-КФ_МФВ-10 СГО Центр єднання 
європейської молоді «За спільне май-
бутнє»
15-КФ_МФВ-10 Благодійний фонд 
психологічної та соціальної допомоги 
«Гармонія»
19-КФ_МФВ-11 Львівська міська 
громадська організація «Центр 
психологічної та духовної підтримки 
та взаємодопомоги «Дорога»
54-КФ_МФВ-11 Громадська органі-
зація «Сила в громаді»

23-КФ_МФВ-11 Благодійний фонд 
«Центр сприяння психічному здоров’ю 
дітей та підлітків»
47-КФ_МФВ-11 Агенція розвитку 
Радехівщини
53-КФ_МФВ-11  Навчально – реабі-
літаційний центр «Джерело»

Івано-Франківська область:

58-КФ_МФВ-11 Івано-Франківська 
жіноча громадська організація «Лада»
04-КФ_МФВ-10 Містечко милосердя 
святого Миколая
67-КФ_МФВ-10 Молодіжний громад-
ський центр МГЦ «Еталон»

Закарпатська область:

10-КФ_МФВ-10 Благодійний фонд 
«Райдуга»
25-КФ_МФВ-10 Благодійний фонд 
«Проекта ТАЧ»
32-КФ_МФВ-10 Ужгородська міська 
громадська організація інвалідів зору 
«Дивосвіт»
65-КФ_МФВ-10 Об’єднана Асоціація 
студентів-юристів Закарпаття (ОАСЮЗ)
35-КФ_МФВ-11 БФ «Нова сім’я»
61-КФ_МФВ-11 Закарпатська облас-
на молодіжна громадська організація  
«Молодіжний інформаційний центр»

36-КФ_МФВ-11 Вишківська селищна 
ГО «Прометей»
13-КФ_МФВ-10 Закарпатський об-
ласний центр комплексної реабілітації 
«Дорога життя»

Чернівецька область:

18-КФ_МФВ-10 Ожівська сільська 
громадська організація «Добробуд»
16-КФ_МФВ-11 «ЕКО-Путильщьни»
44-КФ_МФВ-11 ГО «Чернівецький 
міський Центр захисту приватних під-
приємців і підприємств малого бізнесу»

Відповідність номерів проектів до назв організацій:
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Перед тим, як робити загальні виснов-
ки щодо реалізації Проекту «Підтрим-
ка вразливих груп населення у Захід-
ній Україні в період кризи» потрібно 
сказати, що ситуація з вразливими 
групами населення цільового регіо-
ну проекту залишається складною.  
Перш за все, така ситуація зумовлена 
стабільно несприятливою економіч-
ною ситуацію в Україні, яка ще біль-
ше загострилася в період економічної 
кризи. В таких умовах один проект з 
обмеженими ресурсами не може кар-
динально змінити ситуацію у стабіль-
но проблемній сфері, як надання со-
ціальних послуг вразливим верствам, 
однак певні позитивні приклади та 
механізми все — таки були впрова-
джені та апробовані на практиці.

 В ході реалізації Проекту було під-
тримано діяльність багатьох досвід-
чених та професійних організацій, які 
займаються реабілітаційною роботою 
з дітьми, з людьми з обмеженими фі-
зичними можливостями, з узалежне-
ними особами та особами, які звільни-
лися з місць позбавлення волі. Також 
було налагоджено роботу з надання 
життєво необхідних послуг, таких як: 
забезпечення безкоштовним гарячим 

харчування у певних визначених міс-
цях, а також на дому; надання послуг 
з прання білизни, тимчасового житла; 
надання першої медичної допомоги 
для малозабезпечених осіб, безпри-
тульних, літніх та одиноких людей.
Крім успішного досвіду, були й органі-
зації, які не змогли завершити до кін-
ця реалізацію підтриманих проектів. 
На щастя таким виявився лише один 
мікро-грант.

Загальні висновки
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Проаналізувавши результати втілення всіх мікро-грантів, можна зробити наступні висновки: 

В рамках реалізації проекту були 1. 
надані соціальні послуги реаль-
ним представникам вразливих 
груп населення, які проживають 
у цільовому регіоні. 

Система соціальних знижок, що 2. 
була запроваджена через випуск 
та розповсюдження карток на 
отримання соціальних знижок) у 
трьох обласних центрах Західної 
України: (м. Ужгород, м. Івано – 
Франківськ, м. Чернівці — вияви-
лася дієвим механізмом отриман-
ня знижок для власників таких 
карток. Так, наприклад, в одному 
з супермаркетів м. Ужгород при-
наймні 50 осіб щоденно користу-
ються системою таких знижок.  
Однак є й проблемні сторони 
цієї системи, які ще потрібно ви-
рішити, а саме: не завжди влас-
никами цих карток стають люди, 
які реально цього потребують; 
до списку закладів, які беруть 
участь у системі соціальних зни-
жок, належать багато закладів, 
послугами яких не користуються 
соціально вразливі верстви на-
селення. 

Особливо перспективними та 3. 
життєздатними проектами є ті, 
які передбачають створення 
або модернізацію та підвищення 
ефективності соціальних підпри-
ємств, які створені при сервіс-
них громадських організаціях, 
де працюють люди з соціально 
вразливих верств. 

Проекти, які реалізовувалися у 4. 
партнерстві з державними уста-
новами, мали певні труднощі, 
що пов’язано із складністю дер-
жавних процедур, зокрема щодо 
виділення державних коштів 
та часто із відсутністю досвіду  
ефективної співпраці громад-
ських організацій та органів дер-
жавної влади.

Хід реалізації мікрогрантової 5. 
програми був досить непогано 
висвітлений у ЗМІ, про що свід-
чить кількість розміщених інфор-
маційних матеріалів у друкованих 
та електронних ЗМІ, а також по-
пуляризований на радіо та теле-
баченні (304 повідомлень). Зі всіх 
28 проектів, лише один проект не 
застосував жодних заходів щодо 

поширення інформації про свою 
діяльність.

Не всі заходи, започатковані в 6. 
рамках проекту, будуть мати про-
довження після його закінчення, 
а саме ті, які носили характер 
проведення одноразових заходів, 
таких як: проведення таборів, 
семінарів, надання консультацій. 
Ряд інших благодійних проектів, 
пов’язаних з безкоштовним на-
данням їжі, одягу, медичних по-
слуг, залежатимуть від обсягу фі-
нансових та людських ресурсів, 
які зможуть залучити відповідні 
сервісні організації після закін-
чення фінансування проекту.

В рамках реалізації мікро-грантів 7. 
були запроваджені інноваційні 
методи реабілітаційної роботи та 
соціальних послуг. Однак, ефек-
тивність деяких з них (для при-
кладу, методика форум-театру 
для профорієнтаційної роботи 
з випускниками інтернатних за-
кладів) визначити важко. 
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