2 випуск

Підтримка вразливих груп населення
у Західній Україні в період кризи

Вісник проекту: огляд, учасники, події

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

Разом цікаво та весело!

Благодійний Фонд «Проекта ТАЧ» вже не перший рік
проводить літні табори для дітей, позбавлених батьківського піклування з Часлівецької школи-інтернату
й Благодійного фонду «Нова сім’я», дітей ромської
національності та дітей з малозабезпечених сімей
Ужгородської ЗОШ №14. Останню Проект ТАЧ підтримує вже понад 10 років.
Через збільшення вартості путівок в оздоровчі заклади та невдалої організації роботи літніх таборів
під потреби цільової групи, саме ці діти позбавлені
можливості якісного відпочинку та оздоровлення
найчастіше. Учні Ужгородських ЗОШ №13 та №14,

Закарпатті
ромські дітиНа
практично
ніколи не отримують путіпатронажна
служба та відпочинку за рахувок у табори оздоровлення
нок держави.
Саме такими дітьми й займається «Проекта ТАЧ».
Однак, незважаючи на всі спонсорські кошти залучені проектом, протягом усіх попередніх років табори давали можливість на організацію змістовного дозвілля лише для 26-ти дітей у рік. Цьогоріч за
підтримки Консорціуму МБФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону» та МФ «Відродження» та
організації «Амаро Дром» проект вдалося значно
розширити - у період з 30 травня по 10 червня 2011
року було проведено три літні табори для 109 дітей (у Часлівецькій школі-інтернат та у школах №13
і №14), в яких працювало 8 вихователів, 14 українських та 12 іноземних волонтерів. Протягом решти
літнього періоду проведено ще два табори - «Наше
місто» в організації «Нова сім’я» та «Наметове містечко». Спортивний інвентар і матеріали для різноманітних заходів, що були придбані за рахунок
фондів, використовувалися дітьми протягом усього
літнього періоду і надалі збагачуватимуть інвентар
шкіл у наступні навчальні роки.
Також додатково «Проект ТАЧ» провів значну
організаційну та підготовчу роботу - презентації
проектів для педагогів та волонтерів, підбір ведучих в різноманітні гуртки та команду аніматорів
для роботи в таборах. Було проведено 20 годин
лекцій та 30 годин підготовчих тренінгів для роботи з дітьми цільової групи, створена навчальнометодична база.
Як короткострокові так і довгстрокові результати
роботи вказують на те, що виконання даного проекту є необхідним не лише для дітей, але й корисним для педагогів вищезгаданих закладів, для
студентів, майбутніх соціальних працівників і практикуючих психологів. Поширення та застосування
на практиці результатів проекту планується і в майбутьному. І без сумніву ми стверджуємо, що теоретичні знання і практичні навички, набуті в наших
таборах, діти використовуватимуть щодня.
Благодійний фонд «Проекта ТАЧ»

Організація:

Благодійний фонд
«Проекта ТАЧ»,
Закарпаття

Проект:

Організація діяльності
культурно-дозвіллєвих
та навчальнорозвивальних таборів
для дітей-стріт, дітей
з малозабезпечених
сімей та позбавлених
батьківського піклування у різних типах
організацій за допомогою підготовлених
команд аніматорів та
волонтерів.

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

Допомагаючи іншим –допомагаєш
собі
На Закарпатті патронажна

Громадська організація «Агенція розвитку Радехівщини» вже впродовж трьох років виконує проекти, цільовою групою яких є неповносправні діти.
У квітні 2011 року наша організація розпочала проект
«Змінимо життя дітей на краще», що фінансується МБФ
«ФРКЄ» та МФ «Відродження». З початку проекту вже
надано реабілітаційну та реабілітаційно-психологічну
допомогу тридцяти дітям-інвалідам. Сеанси масажу
та лікувально-фізкультурні вправи проходять в Центрі «Здоров’я і краси» та лікувально-фізкультурному
кабінеті районної поліклініки, де стоїть різноманітне
спеціалізоване обладнання для дітей-інвалідів. Нещодавно обладнання також поповнилось сухим басейном
з кульками, придбаним за кошти МБФ «ФРКЄ». Діти
отримують масу задоволення, граючи з різнокольоровими кульками. Це обладнання стимулює моторні навички і допомагає вивчати кольори. Взявши до уваги
конкретних дітей, можна зазначити, що увага, перш за
все, концентрується на отриманні початкових навиків
ходьби, загальноукріплюючому масажі всього тіла та на

правильності виконання рухів.
служба "Дивосвіт"
Наприклад, хлопчик С. з діагнозом ДЦП з порушенням
рухової функції кінцівок, віком 17 років пройшов курс
фізичної реабілітації в межах проекту. Пройшовши
курс реабілітації С. почав пересуватися за допомогою
поручнів, хоча до того пересуватися він не міг взагалі.
Зі слів С. – «… Я почав відчувати свою ходьбу, а до того
не відчував». Також С. отримав навики користування
предметами першої необхідності.
Дівчинка Ж. з діагнозом раннього ураження ЦНС, віком 7 років, також пройшла курс реабілітації в рамках
проекту. Дівчинка погано контактувала з навколишнім
середовищем, їй було важко пересуватися, постійно
знаходилася в стані депресії. Після курсу реабілітації
у дівчинки з’явилася цікавість до предметів, що її оточують, її хода стала більш впевненою, прояви депресії
порідшали.
Перед початком курсу реабілітаційно-психологічних занять психологи та реабілітологи визначали нахили дітей для того, аби лікування було якнайприємнішим та
найкориснішим для дитини.
Але проект рано чи пізно закінчиться, а реабілітаційна допомога хворим дітям необхідна завжди. Саме
з цією метою 1 липня 2011 року стартувала благодійна акція по збору коштів для продовження реабілітації неповносправних дітей після закінчення
проекту. Створено групу волонтерів Агенції розвитку Радехівщини в кількості семи осіб (Оля Підгайна,
Олена Лучко, Юра Зварич, Тарас Зварич, Христина
Бакало, Влада Васильченко, Віталій Залужний), які
займаються збором благодійних коштів на продовження проведення реабілітаційно-психологічної
допомоги. Для збору коштів, згідно з заходами проекту, Агенцією розвитку Радехівщини були виготовлені 25 скриньок.
Не стоять осторонь проблем неповносправних дітей і організації району. Серед перших, хто спрямував зусилля на підтримку сімей, в яких виховуються
діти-інваліди, було, зокрема, керівництво ТзОВ «Радехівський цукор» в особі генерального директора
Чепака Івана Павловича, яке підтримало ініціативу
ГО АрР та виділило спонсорську допомогу у вигляді

Організація:

Агенція розвитку
Радехівщини

Проект:

Змінимо життя дітей на
краще: запровадження надання психологореабілітаційної допомоги
дітям із неврологічною та
психологічною патологією

500 кг цукру-піску для дітей-інвалідів.
Спільними із волонтерами зусиллями та з потужною
підтримкою нашого благодійнка – Карпатського фонду
сподіваємося зробити цей світ для потребуючих дітей
хоча б на тон яскравішим.
Павло.Залужний, виконавчий директор
ГО «Агенція розвитку Радехівщини».

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

В Івано-Франківську розпочалася реалізація
нового соціального проекту

Організація:

Івано-Франківська жіноча
громадська організація
«Лада»

Проект спрямований на
учнів старших класів дітей-сиріт (9-11 класи)
Через творчість до прошкіл-інтернатів
міста
фесії: інноваційні послуги
Івано-Франківська, Тлумацького району Іванопрофесійного орієнтуФранківської
області,
вання для учнів старших
Турківського та Старосамкласів шкіл-інтернатів
бірського районів Львівської області.
для дітей сиріт у ІваноМета проекту - підвиФранківській області та
щення конкурентноспроможності
випускників
гірських районах Львівшкіл-інтернатів, дітейської області
сиріт Івано-Франківської
області та гірських районів Львівської області
при працевлаштуванні шляхом реалістичності постановки, як то приготування
застосування інноваційних ме- справжньої їжі, виготовлення реквізиту, пошиття
тодик професійного орієнту- одягу, що в кінцевому результаті забезпечує належний реабілітаційний ефект, оволодіння навивання.
Для розкриття особливостей професії та розу- ками самостійного життя.
міння відповідального ставлення до її вибору Разом із тим, для успішного працевлаштування та
використовується сучасна методика арт-терапії. професійного навчання також необхідно додатНеобхідним є формування навичок долання ково проводити практичні заняття із самостійної
соціально-психологічних бар’єрів випускників життєдіяльності для здобуття стійких навиків у поінтернатів у процесі вибору професії чи робочо- бутовому самообслуговуванні (приготування їжі,
го місця, підвищення рівня їх соціальної мобіль- прання, прибирання), фінансовому та господарності, вміння виходити із конфліктних та кризових ському плануванні, орієнтуванні у торговельній,
ситуацій, пов’язаних із трудовою та професійною культурній, транспортній та соціально-побутовій
інфраструктурі міста).
діяльністю.
Театральна творчість дозволить моделювати най- Доповнення традиційного навчання на тренінгах
складніші ситуації вибору та адаптації до професії, інноваційними методиками засобами театральнореалій трудової діяльності та успішної трудової го мистецтва дозволяє скоротити період підготовповедінки в умовах посиленої конкуренції за ро- ки до трудової діяльності з одночасним підвищенбочі місця. Сучасні методики арт-терапії передба- ням індивідуальних та творчих навичок адаптації
чають під час постановочного процесу оволодіння до робочого місця та умов самостійного прожипрактичними навичками, властивими виконуваній вання у громаді.
Офіційний сайт міста Івано-Франківськ
ролі, участі акторів у забезпеченні максимальної

Проект:

19 серпня 2011 року відбувся круглий стіл та презентація нового проекту «Через творчість до професії: інноваційні послуги професійного орієнтування для учнів старших класів шкіл-інтернатів для
дітей-сиріт у Івано-Франківській області та гірських
районах Львівської області», в якому прийняли
участь представники громадських організацій
Івано-Франківська та Львова, центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, міського центру
зайнятості тощо.
За фінансової підтримки Консорціуму МБФ «Фонд
розвитку Карпатського Єврорегіону» (Карпатський
фонд) та Міжнародного фонду «Відродження»
проект реалізує в Івано-Франківській області громадська організація «Лада» у співпраці з ІваноФранківським міським центром соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді. У Львівській області проект координуватимуть фахівці Львівської обласної
організації Ліги соціальних працівників України.

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

Благодійну кухню підтримали міжнародні фонди

Організація:

Благодійна організація
«Мальтійська служба
допомоги у Львові»

ся знаходити фінансування в середовищі українських, власне кажучи, львівських жертводавців.
Окрім задіювання різноманітних фандрайзингових технологій, частину об’єму витрат на організацію підтримуючого харчування МСД також
«Кухня на колесах»
отримує внаслідок підтримки проектів певними
фондами, або через долучення до соціального
замовлення міста. Це дуже важливо, бо більш
потребуючих осіб нашого міста можуть розраховуваніж тристатисячний бюджет важко забезпечувати ти на суттєву допомогу у своєму щоденному побуті і
зі щорічною стабільністю. Таким чином цього року забезпеченні харчового раціону.
дофінансування проекту «Кухня на колесах» стало В рамках проекту складено списки учасників проможливим завдяки консорціуму Міжобласного Бла- екту, проведене анкетування. У списках періодично
годійного Фонду «Фонд розвитку Карпатського Єв- відбуваються зміни людей, ротація. Чотири рази на
рорегіону» і Міжнародного Фонду «Відродження». тиждень (два рази для кожної з груп) довозиться безДопомога цих фондів забезпечує частково технічне посередньо додому гарячий обід: перша та друга
обладнання для обслуговування наших клієнтів, а страва. Два рази на тиждень (один раз для кожної з
також адміністративну підтримку (фінансування якої груп) довозиться хліб, півбуханки на особу. В березні
переважно є доволі складним заняттям, адже пере- було закуплено 50 скарбничок для збору коштів на
січно жертводавці воліли б, аби гаряча зупа раптом, реалізацію проекту. Скарбнички було опломбовано і
в чудодійний спосіб опинялася на столі у старенької 47 з них на підставі угод розміщено в місцях збору
бабці, упускаючи момент що хтось має їжу приготува- пожертв на постійній основі. На початку квітня в рамти і розвезти по домівках стареньких). Отже, нині 150 ках Акції «Великодній кошик» було розіслано 5000
листів. Залишок коштів після проведення Акції буде
використано за оплату харчування в рамках проекту.
В червні було проведено мейлінгову розсилку для
збору коштів на проект. В липні закуплено термоси
на заміну старим, з нещільними кришками. Два рази
на тиждень відбуваються відвідини учасників проекту вдома.
Проект з кожним роком стає все актуальнішим. За
сучасних економічних умов фінансової кризи та загального подорожчання продуктів та комунальних
платежів, суми мінімальної пенсії є недостатньо для
задоволення базових фізіологічних потреб громадян.
Особливу увагу треба приділити людям, що, окрім
важкого матеріального становища, є самотніми та
потребують сторонньої допомоги в таких простих побутових речах, як приготування їжі.

Проект:

Проект «Мальтійської служби допомоги у Львові»
під назвою «Кухня на колесах» діє вже не перший
рік. Суть «Кухні на колесах» проста – нагодувати тих,
хто сам себе прогодувати вже не може. Серед “клієнтів” Мальтійської служби – лежачі, які вже роками
залежні від волі інших, або такі, які ще поволі пересуваються, але їм важко самим приготувати собі їсти.
Єдина спільна риса усіх учасників цього проекту – самотність. Мешканці Львова, які обмежені у пересуванні, отримують гаряче харчування безпосередньо
до домівок.
Коментує Софія Палюх, представник Благодійної організації «Мальтійська служба допомоги у Львові»:
- Річний об’єм коштів, які ми традиційно витрачаємо
на діяльність кухонних проектів - це понад 300 тисяч
гривень, хоча потреба насправді є набагато більшою.
Якщо започаткування кухонних проектів тривало
в рамках повнооб’ємного фінансування німецьких
партнерів, то ось уже десятиліття поспіль нам вдаєть-

Джерело:
Мальтійська служба допомоги

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

Безкоштовна юридична допомога незахищеним

Об’єднана Асоціація студентів-юристів Закарпаття займається наданням безкоштовної юридичної допомоги та здійсненням правової освіти соціально незахищених груп населення вже понад 10 років. За цей
період організація набула потужного досвіду у сфері
юридичної клінічної діяльності, реалізувала близько
десятка різноманітних проектів у даній галузі.
Цьогорічний проект «Безкоштовна юридична допомога та правова просвіта вразливих верств населення в період кризи» діє за фінансової підтримки
Карпатського Фонду та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках гуманітарної допомоги «Антикризова програма».
Світова фінансова криза 2009 року призвела до зростання кількості соціально незахищених і вразливих
верств населення та зневіри у можливість законним

шляхом домогтися захисту своїх порушених прав, що
свідчить про актуальність та необхідність реалізації
такого проекту саме в цей період. Цільовими групами його є населення, що потребує соціального захисту: пенсіонери, непрацездатні (в тому числі інваліди), малозабезпечені, багатодітні та неповні сім’ї,
діти-сироти. Також безробітні та працівники, які підлягають скороченню внаслідок кризи, нацменшини,
студенти та інші.
На жаль, державна правова політика у цьому напрямку носить тільки декларативний характер, який

полягає у проголошенні широких можливостей захисту своїх прав та свобод, вибору способів, засобів
та форм відновлення порушених прав, особливо у
кризовий період. Однак на практиці спостерігається
зовсім протилежна ситуація, при якій проголошені
норми не діють, або не виконуються, що призводить до практичної неможливості здійснити захист
порушених прав власними силами без належної
правової підготовки.
Завдання проекту - надання безкоштовної юридичної допомоги у формі юридичної клініки, що діє
при ОАСЮЗ, виїзних консультацій, забезпечення
вільного доступу населення до якісної правової інформації, підвищення рівня викладання у школах
основ правознавства, надання інформації про права
громадян, можливі спроби захисту, допомога у вирішення конфліктів між громадянами з правових
питань та інше.
Окрім постійної роботи по наданню безкоштовних юридичних консультацій, Асоціація проводила регулярні освітні заняття з учнями п’яти
ужгородських шкіл (одне-два заняття на тиждень
протягом 12-ти тижнів), та виїзні консультації в
Перечині, Великому Березному, Міжгір’ї, Рахові,
Іршаві, Мукачеві, Сваляві, Чопі, Вишкові, Виноградові. Також у квітні проведено семінар «Розвиток правосвідомості соціально вразливих груп
населення як запорука подолання соціальної незахищеності в період кризи» для двадцяти громадських організацій Закарпатської області.
Безпосередніми учасниками проекту є 6 чоловік
- викладачі юридичного факультету УжНУ. Окрім
цього до проекту залучено 20 волонтерів, з них 15
студентів ІІІ - V курсів та випускники юридичного факультету УжНУ і п’ятеро викладачів, які поєднують викладацьку діяльність з практичною.
За підсумками практики ОАСЮЗ в майбутньому планує видати збірку з роз’ясненнями актуальних антикризових питань, з якими зверталися найчастіше
представники цільових груп. За результатами освітніх
занять, проведених у школах, буде розроблений курс
з прав людини і механізмів її захисту, що буде рекомендований до викладання в старших класах школи

Організація:

Об`єднана Асоціація
студентів-юристів
Закарпаття

Проект:

Безкоштовна юридична допомога та правова просвіта соціально
незахищених та вразливих груп населення в
період кризи
і включатиме як елементи теорії так і рольові ігри, зустрічі з практикуючими юристами, прививання школярам навичок самостійної роботи з нормативними
матеріалом, щоб вони в будь-який момент у майбут-

ньому могли опанувати той мінімум законодавства,
що необхідний для їх професійної діяльності (наприклад, підприємницьке, трудове законодавство), могли самостійно захистити себе, особливо у кризовий
період.
Об’єднана асоціація
студентів-юристів Закарпаття

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

Криза На
якЗакарпатті
поворотний
момент
патронажна служба
"Дивосвіт" допомагає

Благодійний фонд «Гармонія» з початку 2011 року
спільно з фахівцями медико-соціального центру
«Діалог» та ревмокардіологом Західноукраїнського
спеціалізованого дитячого медичного центру Яриною Бойко реалізує проект «Криза як поворотний
момент», суть котрого полягає в організації діяльності центру психосоціальної допомоги для дітейінвалідів з ювенільним ревматоїдним артритом.
Проект діє за фінансової підтримки Консорціуму
МБФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону»
та МФ «Відродження».
Ювенільний ревматоїдний артрит (ЮРА) є хронічним, з прогресуючим перебігом, невиліковним
захворюванням кістково-суглобової системи, що
може приводити до стійкої інвалідизації. Проте при
умові адекватного і постійного лікування та реабілітації, хворі на ЮРА можуть уникнути інвалідизації
та бути повноцінними членами суспільства.
Метою проекту «Криза як поворотний момент» є
впровадження інноваційної моделі функціонування центру психосоціальної допомоги на території
лікарні для дітей-інвалідів з ювенільним ревматоїдним артритом - створення програми комплексної
допомоги хворим на ЮРА та їхнім сім’ям і надання

їм прямих
психосоціальних
інвалідам
зору послуг у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі.
Також проект спрямований на об‘єднання батьків, формування серед них лідерів, лобіювання
ними інтересів хворих дітей, формуванню груп
взаємодопомоги та громадської організації,
привернення уваги громадськості до проблем
хворих з ЮРА, популяризацію досвіду проекту
та мультидисциплінарної моделі допомоги.
На сьогоднішній день створено кілька буклетів:
«Поради для хворих на ювенільний ревматоїдний артрит», інформаційну довідку для батьків
«Групи взаємопідтримки батьків, діти яких хворі на ювенільни ревматоїдний артрит». Розроблено концепцію і правила добровільних груп
взаємодопомоги, що об’єднуються для обміну
досвідом та підтримки один одного під гаслом
«Ділимося не сумом, не поганим настроєм і
безсиллям, а уроками і активною позицією».
Також проведено семінар Ревмошколи.
Джерело:
Благодійний фонд «Гармонія»

Організація:

Благодійний фонд
психологічної та
соціальної допомоги
“Гармонія», Львів

Проект:

Криза як поворотний
момент: організація
діяльності центру
психосоціальної
допомоги для дітейінвалідів з ювенільним
ревматоїдним
артритом

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

З щирим серцем до людей
Уже майже два роки при Сокальській районній асоціації інвалідів діє Центр реабілітації
для людей з особливими потребами. Тут працює консультаційний пункт, де представники
цільової групи та їхні родичі можуть отримати
психологічні, юридичні та соціально-побутові
консультації, а також тренажерний зал. А віднедавна завдяки Міжобласному Благодійному
Фонду розвитку Карпатського Єврорегіону за
співпраці Міжнародного фонду «Відродження»
в рамках гуманітарної допомоги «Антикризова
програма» при Центрі також відкрилися гуртки
шиття та вишивки одягу, виготовлення рослин і
прикрас з бісеру із подальшим їх продажем.
Навчившись виготовляти якісну, конкурентноспроможну продукцію, люди з особливими
потребами, віком від 14 до 50 років, можуть
покращити своє матеріальне становище, а також розвиватися у психологічному та соціальному напрямках. Щовівторка та щочетверга з
великим ентузіазмом та зацікавленністю молодь та старші приходять на гуртки. Тут вони

можуть не тільки виготовляти вироби та отримувати винагороду, а й мають змогу спілкуватись та розвиватись.
При налагодженні роботи гуртків метою було
організувати зайнятість для людей з особливими потребами, зокрема осіб з ментальними вадами та з проблемами у пересуванні. За сучасних умов в районі повністю відсутні умови для
розвитку та соціалізації цих людей, що призводить до виникнення у них низки психологічних
проблем та конфліктів у родині.
За час роботи проекту учасники гуртків стали
більш відкритими, залюбки проводять час поза
домом в Центрі реабілітації і отримують від
своєї діяльності певний дохід. Навчившись виготовляти красиві сувенірні речі власними руками, люди з вадами здоров’я відчувають себе
потрібними в суспільстві і відчувають гордість за
те, що їхні вироби користуються попитом. Також
це спосіб навчити неповносправних осіб самостійно та раціонально розпоряджатися коштами, адже вони заробили їх своєю працею.
До проекту активно
долучилися
приватні підприємці району, які
надають транспорт
для
організації
виставок-продажу.
Також при спонсорській допомозі
придбано обладнання для виготовлення свічок, що
викликало велике
зацікавлення у молоді.
Нещодавно асоціація провела круглий стіл, метою
якого було донести
до громади інфор-

Організація:

Сокальська районна
асоціація інвалідів

Проект:

Організація зайнятості для людей з
особливими потребами в м. Сокаль
мацію про діяльність Сокальської РАІ, зокрема у
рамках проекту «Організація зайнятості людей з
особливими потребами у м. Сокаль», оприлюднити результати та підсумки виконання проекту,
а також обговорити діяльність гуртків у майбутньому після завершення гранту у середині листопада цього року.
За період виконання проекту (з 15 січня 2011
року на даний час) було проведено два тренінги
«Працевлаштування людей з особливими потребами» і «Розвиток особистості» (взяло участь
по 20 осіб); проведено три виставки гурткових
речей - на центральній площі міста Сокаль на
день незалежності України, на Польській границі та у місті Белз на фестивалі трьох культур
«Белзька брама». Також асоціація випустила каталог гурткових речей і випустила соціальну рекламу на радіо про роботу Центру реабілітації та
проект. Було здійснено чотири поїздки для обміну досвідом в інші організації, що працюють з
неповносправними у Львові та Червонограді, за
підтримки приватних підприємців та цього гранту, було придбано комп’ютерну вишивальну машинку для роботи грутків, постійно надаються
консультацій людям з особливими потребами
та членам їхні сімей, на даний час надано 74
консультації. В загальному, проектом охоплено
більш ніж 120 представників цільової групи.
Сокальська районна асоціація інвалідів

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

Допомогти
гірським
мешканцям
На Закарпатті патронажна
служба
"Дивосвіт" допомагає
Новий проект допоможе подолати безробіття та алкоголізм у гірських селах Львівщини.
Причиною бідності у віддалених гірських
районах Львівщини є нелегальний ринок
праці та відсутність у більшості населених
пунктів зареєстрованих підприємств. Таким
є висновок учасників міжрайонної наради з
питань створення в умовах економічної кризи цільових програм зайнятості та підтримки соціально вразливих груп населення у
віддалених гірських районах Львівщини, що
відбулася у Сколе.
Директори центрів зайнятості Турківського і
Сколівського районів, працівники соцзахисту, служб сім’ї, дітей та молоді зазначали, що
більшість громадян, які звертаються у центри
зайнятості, працюють нелегально – отримують зарплату в конвертах, як наслідок люди
позбавлені соціальних гарантій, а регіон не
отримує коштів на розвиток.
Збільшення безробіття у гірських районах
пов’язують зі скороченнями у будівельній галузі України, яку обслуговує деревообробна

Організація:

СГО Центр єднання
промисловість.
Тим часом єдиним зароінвалідам зору
бітком для місцевих мешканців залишаєвропейської молоді
ється зелений туризм, себто вони здають
«За спільне майбутсвої оселі туристам, а також збір та продаж ягід і грибів.
нє», Львів
Поза тим, більшість жителів віддалених
від трас сіл їдуть на заробітки. Як наслідок – виникають соціальні проблеми, зоСприяння активній
крема, розпадаються родини, є дитяча
зайнятості та підпризлочинність та безпритульність, а також
алкоголізм…
ємницькій діяльності
Як каже заступник директора Львівськогодувальників мого обласного центру соціальних служб
сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) Ярослав
лодих та бідних сіКоваль, загалом у регіоні є 3312 сімей,
мей гірських районів
які перебувають у складних сімейних обЛьвівської області,
ставинах, де виховується 7551 дитина.
“Якщо аналізувати причини складних
доступу до соціальних
життєвих обставин, то це саме безробіття
послуг членів їх сімей,
та алкоголізм”, – каже Ярослав Коваль.
Отож, центр підтримав реалізацію прошляхом консультуванекту Центру єднання європейської молоня та міжмуніципальді “За спільне майбутнє”, цільовою груного співробітництва
пою якого є безробітна молодь, молодь,
зайнята у нефору Турківському та Скомальній економілівському районах
ці, одинокі матері
та бідні багатоЛьвівської області.
дітні родини.
Основною
метою проекту є
тацій; видання інформаційного буклету щодо
відкриття у Сколе та актуальних вакансій у м. Львові. Задля підвиТурці консультацій- щення соціально-економічного рівня житених пунктів Центру лів гірських районів проект здійснюється за
сприяння зайнятості підтримки Консорціуму МБФ “Фонд розвита підприємницькій тку Карпатського Єврорегіону” (Карпатський
діяльності у гірських фонд) та Міжнародного фонду “Відродженрайонах; надання на ня” і повинен бути реалізований до 2012
базі центру у Львові року.
та відділень у Сколе
та Турці соціальних та
Ольга Шведа, Львівська пошта
юридичних консуль-

Проект:

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

Долання
подвійної кризи
На Закарпатті патронажна служба "Дивосвіт" допомагає

Саме так можна окреслити цьогорічний процес реабілітації у реабілітаційному центрі
«Назарет». У рамках проекту “Підтримка
вразливих груп населення у Західній Україні
в період кризи» за підтримки Консорціуму
«Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону»
та Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження», у «Назареті» успішно втілюється проект «Допомога людям, узалежненим від алкоголю і наркотиків,
та людям з кризових сімей шляхом реабілітації в РЦ «Назарет».

Метою даного проекту є допомога особам з
інвалідам зору
кризових сімей, узалежненим від алкоголю
і наркотиків, а також ВІЛ-позитивним шляхом їх реабілітації в РЦ «Назарет» та самоутримання за рахунок розвитку сільського
господарства. Проект також допомагає розвинути і урізноманітнити трудотерапевтичний процес і навчити реабілітантів новим
видам діяльності.
У рамках проекту, клієнти через трудотерапію не лише вчаться відповідальності,
але також набираються навичок праці у
с/г секторі. Ці навики, разом із психологічною підтримкою, яку узалежнені
отримують в центрі, допомагають клієнтам долати
особисту життєву кризу,
пов’язану з узалежненням,
а також самостійно навчитися долати фінансову кризу у
подальшому житті після реабілітації.
За кошти Консорціуму для
реабілітаційного центру вже
було придбано сільськогосподарську техніку, яка
значно полегшила та покращила заготівлю сіна та
вирощування овочів для
господарських потреб центру. Завдяки наявності даної техніки, ми збільшили
кількість обробленої землі,
розширили підсобне господарство, покращили процес
трудотерапії. У період економічної кризи це сприяє
стабільному господарському
розвитку центру. Внаслідок
автоматизації заготівлі кормів та збору врожаю клієнти

Організація:

Благодійний фонд
«Назарет»

Проект:

Надання допомоги особам з кризових сімей,
які є узалежненими
від алкоголю і наркотиків, а також ВІЛпозитивним, шляхом їх
реабілітації в РЦ «Назарет» та розвитку сільського господарства
мають більше часу на психотерапію та менше
втомлюються. На майбутнє також плануємо
збільшити поголів’я худоби та розширити
площі насаджень. У цьому нам частково допомагають місцеві фермери та органи місцевого самоврядування.
На загал, проект є ефективним. Вже збільшився відсоток продуктів харчування, якими забезпечуємо РЦ «Назарет» через кращу
діяльність сільського господарства. Покращився фізичний стан клієнтів. Вже можемо
утримувати більше потребуючих осіб. Клієнти здобувають навички роботи в сільському
господарстві.
Реалізація проекту значною мірою сприяла
зростанню іміджу нашої організації між клієнтами і партнерами. Наведено співпрацю
з дрібними фермерами, з якими ми можемо мінятися продуктами, яких у нас більше.
Ми стали більш самостійними, тобто значно
збільшилася частка самоутримання. Придбане обладнання забезпечило нам сталість
проекту у майбутньому.
o. Ігор Швед, координатор проекту

Вісник проекту. 2 випуск

Новини від грантерів

Доброгостівська громадська організація «Сила в громаді» вже близько року активно працює над проектом
запровадження інноваційних соціальних послуг та соціального підприємництва у селах Доброгостів та Бистрий.
Проект діє за фінансової підтримки Карпатського фонду
та Антикризової гуманітарної програми Міжнародного
фонду «Відродження» і спрямований на підтримку особистих селянських господарств, особливо тих, чиїми
членами є соціально вразливі мешканці населення (інваліди, одинокі особи похилого віку, діти сироти, діти з
неповних сімей та діти батьків-мігрантів).

З початку року «Сила в громаді»
вже провела
ряд зору
важдопомагає
інвалідам
ливих заходів. Зокрема, розширені загальні збори організації за участі активних мешканців сіл Доброгостів
і Бистрий з погодженням дій і розподілом обов’язків у
виконанні проекту. Також заключено договір з надання
консультаційних маркетингових послуг та проведення
тренінгів із започаткування підприємницької діяльності. Проведено семінар на тему розвитку сільського зеленого туризму. Утворено два гуртки народних промислів:
гурток для хлопців з виготовлення виробів з деревини
(на базі Доброгостівської ЗОСШ) та гурток для дівчат з
рукоділля (на базі Народного дому с.Доброгостів) і при-

Доброгостівське соціальне підприємництво
На Закарпатті патронажна служба "Дивосвіт"

Організація:

ГО «Сила в громаді»

Проект:

Запровадження інноваційних соціальних
послуг та соціального
підприємництва у передгірських селах Доброгостів та Бистрий
Дрогобицького району
Львівської області
дбано необхідне обладнання та витратні матеріали для
їхньої діяльності. Готується до випуску інформаційнорекламний ролик про село Доброгостів.
Завдяки діяльності проекту на сьогодні вже створено чотири робочі місця (два керівника гуртків та консультантамаркетолога та відеомонтажера); забезпечено умови
для ефективного проведення дозвілля та розвитку творчих здібностей для дітей вразливих категорій; мешканці
сіл Доброгостів і Бистрий отримують якісні консультаційні маркетингові послуги щодо доцільності виробництва
продукції городництва та садівництва і перспективності
розвитку сільського зеленого туризму, враховуючи природний та людський капітал місцевості.
Також з метою розширення можливостей діяльності
неформального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу виконується проект по створенню
сушильно-приймальних пунктів з виготовлення сухопродуктів та фруктових соків. Цей проект фінансується
Міжнародною організацією з міграції.
Створивши матеріально-технічну базу та отримавши знання у вигляді регулярних маркетингових консультацій
та періодичного проведення тренінгів громада зможе
переорієнтувати свій потенціал на більш ефективне використання наявних природних та людських ресурсів і забезпечити сталість діяльності проекту у майбутьному.
ГО «Сила в громаді»

Сукупний бюджет підтриманих проектів програми
«Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні
в період кризи» – 2 231 550 грн. Загалом у рамках програми підтримку отримають 215 152 клієнтів. Із них:
- Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, соціальні сироти – 850 осіб.
- Діти та особи із психічними розладами – 530 осіб.
- Діти з обмеженими фізичними можливостями та розумовими вадами - 1100 осіб.
- Безпритульні – 4000 осіб.
- Люди похилого віку та одинокі та - 1576 осіб.
- Люди із обмеженими фізичними можливостями –
1913 осіб.
- Узалежнені та ВІЛ-позитивні – 70 осіб.
- Безробітні – 2110 осіб.
- Малозабезпечені та багатодітні родини – 183500 осіб.
- Роми – 651 особа.
- Молодь – 4400 осіб.
- Одинокі матері – 1054 осіб.
- Важкохворі -1098 осіб.
- Інваліди по зору – 5000 осіб.
- Безробітні неповносправні особи – 10 000 осіб.
- Діти – 250 осіб.
- Особи, що повернулись із місць позбавлення волі –
2000 осіб.

