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ГРОМАДЯНСЬКА ІННОВАЦІЯ
 Кращі практики організацій громадянського суспільства з Карпат

29 Березня 2021 року  

Програма 
15:00 Відкриття – Руслан Жиленко, Карпатський фонд Україна
15:20 Соціальна адаптація - повернення до цивільного життя,  Ольга Костянець, ГО "Наше рідне Закарпаття". 
Запитання та відповіді після презентації 
16:20-16:30 Перерва 
16:30 Ранній розвиток ромських дітей (2-5 років) та їх батьків, Елеонора Кулчар, Закарпатський обласний благодійний фонд
"Благо"
Запитання та відповіді після презентації 
17:30 Закриття

НАШІ СПІКЕРИ:

Щоб зареєструватися на вебінар, необхідно заповнити форму до 22 березня 2021 року. Опис технічних деталей щодо приєднання до
вебінару буде надіслано вам не менш ніж за день до події. Реєструйтеся тут: https://forms.gle/wSFZvPsu8NMEeyff7

Приєднуйтеся до нашого Zoom вебінару та ознайомтесь із кращими практиками від двох організацій громадянського
суспільства, що працюють у Карпатському регіоні Україні. Буде забезпечено переклад словацькою, українською та польською
мовами. 

Цей захід є продовженням серії вебінарів у чотирьох країнах Карпатського регіону.  Наступні події:

14 квітня 2021 року, о 17:00 – кращі практики словацьких НУО 
23 квітня 2021 року, о 13:00 – кращі практики польських НУО 

This program is supported by the Visegrad Fund.

Костянець Ольга
Громадська організація «Наше рідне Закарпаття»

Головним напрямом роботи громадської організації   є професійна
перепідготовка та соціальна, психологічна адаптація військовослужбовців,
ветеранів та членів їх сімей. Організація координує та супроводжує проект 
«Норвегія -  Україна» в Закарпатті. 
Метою громадської організації є посилення ролі та розбудова спроможності
ветеранського середовища в соціально-економічному розвитку країни шляхом
зміцнення особистого потенціалу ветеранів.
Громадська організація надає послуги з соціальної адаптації та психологічної
допомоги ветеранам, проводить індивідуальні бесіди та тренінги з
працевлаштування для ветеранів.  «Наше рідне Закарпаття» тісно співпрацює з
Ужгородським національним університетом та залучає його викладачів до
професійної перепідготовки колишніх військових на цивільні спеціальності.
Організація активно працює з місцевою владою, центром зайнятості,
керівниками та фахівцями підприємств – потенційних роботодавців.  
     Протягом року після завершення курсів організація надає консультативний
супровід їх учасникам. Протягом трьох років близько 200 ветеранів та членів їх
сімей пройшли курси соціальної адаптації. 

Елеонора Кулчар
Голова ЗОБФ "Благо" та національна координаторка проєкту Мережі
REYN – Україна.

ЗОБФ “Благо” заснований у 2003 році, і з того часу і по сьогодні ми працюємо у різних
напрямках: соціальному, освітньому та гуманітарна допомога.
У 2014 відкриваємо соціальний центр (який працює і зараз), де починаємо роботу
«Підготовка ромських дітей до школи» - діти віком 6-7 років та «Ранній розвиток
ромських дітей разом з батьками» - діти віком 2-5років, також проводимо роботу з
батьками. Протягом 2014 – 2020 рр. ми підготували 163 ромських дітей, які поступили в
перший клас та продовжують навчання .
З 2019р. Кулчар Елеонора стає національною координаторкою Мережі REYN-Україна.
Рейн-Україна є частиною великої міжнародної родини REYN, до якої входить 11 країн
Європи, серед яких і Україна. Ми регулярно просуваємо інтереси ромських дітей та
освітян, що працюють з ромськими дітьми на усіх рівнях: місцевому та національному.
Беата Микович
Заступник голови ЗОБФ “Благо” та помічник вчителя.
З 2010 року почала працювати в ЗОБФ “Благо”, а з 2014 р. також працює помічником
вчителя в соціальному центрі “Благо”, проводить освітню, мотивуючу та пояснюючу
роботу, як з дітьми так і з батьками. 


