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  Підтримка вразливих груп населення
у Західній Україні в період кризи

 Вісник проекту: огляд, учасники, події



  Підтримка вразливих груп населення
у Західній Україні в період кризи

Програма організована Консорціумом МБФ 
«Фонд розвитку Карпатського Єврорегіо-
ну» (Карпатський фонд) та Міжнародним 
фондом «Відродження» (МВФ) за сприян-
ня the Emergency Fund OSІ та Антикризової 
гуманітарної програми МФВ для сервісних 
неурядових організацій Західної України 
(Закарпатська, Івано-Франківська, Львів-
ська та Чернівецька області). 
Метою програми є допомога в період кри-
зи соціально вразливим верствам населен-
ня 4 областей Карпатського регіону шляхом 
фінансової підтримки ініціатив місцевих 
неурядових організацій, що надають пря-
мі соціальні послуги населенню (послуги 
безпосередньо спрямовані на покращення 
якості життя цільової групи) .
Низька ефективність державної системи 
соціальних послуг сприяла тому, що саме 
неурядові організації стали провідниками 
нових, інноваційних соціальних послуг для 
населення по всій Західній Україні. Нині з 
упевненістю можна стверджувати, що в 
даному регіоні утворилась широка мережа 
сервісних НУО, які надають прямі соціаль-
ні послуги населенню. В цій сфері працює 
близько 300 організацій, що забеспечують 
практично весь можливий спектр соціаль-
них послуг - догляд за занедбаними дітьми, 
послуги для молодих батьків, реабілітація 
дітей з особливими потребами, послуги 
для батьків дітей з особливими потребами, 
послуги для дітей-сиріт та дітей позбавле-
них батьківської опіки, послуги для людей 
з узалежненнями, послуги для бездомних, 
послуги для людей похилого віку, для осіб, 
що живуть з ВІЛ/СНІД, хоспісна допомога, 
послуги для національних меншин, по-
слуги, пов’язані з професійним навчанням 
та, навіть, медичні послуги для соціально 
вразливих верств населення.  
Враховуючи законодавчі обмеження щодо 

можливостей забезпечення фінансової ста-
лості НУО, можна стверджувати, що впливу 
кризи зазнали не окремі організації, що 
працюють з певними цільовими групами, 
а вся недержавна система соціальних по-
слуг. Проблема полягає не стільки в вижи-
ванні самих організацій, як в збереженні 
системи послуг для найменш захищених 
верств населення в період кризи, коли 
люди потребують цих послуг найбільше. 
Відсутність підтримки з боку органів місце-
вого самоврядування ставить під загрозу 
існування альтернативних, а часто і єдиних 
послуг, накопичений досвід, і загрожує по-
вною зупинкою просування реформ у сфері 
соціальних послуг для населення. 
Виконання програми дало змогу сервісним 
НДО не тільки зберегти цілий ряд сучасних 
соціальних послуг для населення Західної 
України, але й використати ті можливості, 
що відкриває фінансово-економічна криза: 
довести той факт, що НДО спроможні нада-
вати ефективні соціальні послуги, викорис-
товуючи менші ресурси, а також можуть 
стати партнерами влади у наданні соціаль-
них послуг населенню через формування 
системи соціального замовлення. Будучи 
більш гнучкими, НДО здатні запроваджу-
вати новітні підходи до надання соціаль-
них послуг. Широка участь недержавних 
організацій у наданні соціальних послуг 
сприятиме деінституалізації всієї системи 
соціальних послуг в західному регіоні та в 
Україні в цілому. 
Участь НДО в наданні послуг населенню 
– це ознака того, що 
громадянське сус-
пільство безпосеред-
ньо підтримує враз-
ливі групи людей і 
бере на себе відпові-
дальність за надання 

соціальних послуг, особливо коли держав-
ні ресурси і можливості для цього досить 
обмежені.
Разом із тим підтримкою надання соціаль-
них послуг, виконання проекту сприяло 
розвитку соціального підприємництва, яке 
дає можливість організаціям перейти част-
ково на самозабезпечення та виконувати 
соціальну місію, тобто надавати послуги 
клієнтам.  

Моніторинг та оцінка підтриманих 
в рамках цієї програми проектів на 
даному етапі підтверджують, що 
основні кроки по досягненню мети 
успішно зроблено
Завдяки підтриманим проектам продо-
вжують функціонувати  біля 70 видів со-
ціальних послуг, крім того впроваджено 
біля 17 видів нових послуг.  Це включає, 
зокрема, організацію соціальних підпри-
ємств, соціальне включення, психологічну, 
фізичну, медико-психосоціальну реабіліта-
цію, іппотерапію, логопедичну підтримку, 
соціальний та юридичний супровід, тру-
дову реабілітація, вуличне патрулювання 
та осередок підтримки безпритульних, 
соціальну адаптацію та попередження 
дитячої безпритульності, базові соціальні 
та соціально-побутові послуги, послуги із 
працевлаштування та профорієнтацію, арт-
терапію, патронажну службу,  домашню 
опіку, розробка програм та створення но-
вих моделей міжсекторної співпраці тощо.

 короткий огляд програми
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 У рамках конкурсу було отримано 131 проектну пропозицію, з яких 59 проектів подано організаціями із
 Львівської області, 21 пропозицій – із Івано-Франківської області, 19 – із Чернівецької області,  32 проекти – із
  Закарпатської області.  Загалом  експертна рада підтримала 29 проектів

Учасники конкурсу

Благодійний фонд «Райдуга»
Контакти: Луцьо Марія Іванівна
Тел. (050) 504 88 22
E-mail: oxana412@mail.ru
МБФ «Карітас  України» 
Контакти: Пілат Ярослава Миколаївна
Тел.: + 38 068 506 42 09, (0322)72 68 69, Факс 
(0322) 97 66 36
Е-mail:  dzvinka@caritas-ua.org
Закарпатський центр комплексної 
реабілітації «Дорога життя»
Контакти: Олег Кириленко
Тел.: (050) 213 25 99
Е-mail: zannakipila@rambler.ru 
Благодійний фонд «Проекта ТАЧ»
Контакти: Зіта Баторі-Тарці
Е-mail: bathorifam@gmail.com
ЛМГО Спільнота взаємодопомоги 
«Оселя»
Контакти: Соха Маряна. 
Тел.: 097 1328190
Е-mail: oselya@yahoo.com 
Благодійна організація «Мальтійська 
служба допомоги у Львові»
Тел.:  (032) 275-12-00
Е-mail: malteser@malteser.lviv.ua
Сокальська районна асоціація інва-
лідів
Контакти: Оксана Кононова
Е-mail: kononova-o@ukr.net
Благодійний фонд психологічної та 
соціальної допомоги “Гармонія»
Контакти: Наталія Поліщук 
Тел.: (067) 779 50 31
Е-mail:  npolishchuk@ukr.net

Товариство «Зелений хрест»
Контакти: Олександр Волошинський 
Е-mail: office@gcs.org.ua
Благодійна організація „Регіональний 
Центр соціальної адаптації” 
Контакти: Бєляєва Неля
Тел.: (067) 674 34 81, 
Ігор Гнат, тел.: 0676728030 
Е-mail:  rcsa@txnet.com 
Ужгородська міська громадська 
організація інвалідів зору «Дивосвіт»
Контакти: Оксана Богданець 
Е-mail: bohdanetsoxana@rambler.ru
Містечко милосердя святого Миколая
Тел.:  (097) 758 51 80
Е-mail: sec.provucraina@servidoras.org
Благодійний фонд «Назарет»
Контакти: Ігор Швед 
Тел.: (067) 673 04 69
Е-mail: bfnazaret@gmail.com
Об’єднана Асоціація студентів-юристів 
Закарпаття (ОАСЮЗ)
Контакти: Переш Іван 
Тел.: (050) 672 39 55
Е-mail: soulrestband@gmail.com
Ожівська сільська громадська орга-
нізація «Добробуд»
Контакти: Самараш Оксана 
Тел.: (097) 102 65 36 
Е-mail: oheve@ukr.net
Молодіжний громадський центр 
МГЦ «Еталон»
Е-mail: office@mgcetalon.org.ua

17. Аналітичний центр «Основа»
Контакти: Побурко Олексій 
Тел.: 050-371 40 74
E-mail:  opoburko@gmail.com
18. СГО Центр єднання європейської 
молоді «За спільне майбутнє»
Контакти: Микола Чугаєвський 
Тел.: +380-050-3702714
E-mail:  evro.center@gmail.com
19. Львівська міська громадська ор-
ганізація «Центр психологічної та ду-
ховної підтримки та взаємодопомо-
ги «Дорога»
Контакти: Брожина Юрій, 
Тел: 0673414869 
E-mail:  doroga@ukrpost.ua
20. Громадська організація «Сила в 
громаді»
Контакти: Клепач Любомир 
Тел: (024) 479 732, (097)428 05 05 
E-mail: dobrogostiv@ukr.net, lklepach@ukr.
net 

21. «ЕКО-Путильщини»
Контакти: Терен Сергій 
Тел.: 037-38-2-19-89, 067-96-93-187, 
066-69-48-701, 
E-mail:  les8@e-mail.ua

22. Благодійний фонд «Центр спри-
яння психічному здоров»ю дітей та 
підлітків»
Контакти: Наталія Масяк, 
Тел.: 097-94-311-49 
E-mail:  masjak.n@gmail.com

23. ГО «Чернівецький міський Центр 
захисту приватних підприємців і під-
приємств малого бізнесу»
Контакти: Наталія Батракова 
Тел.: (0372)585-314 
E-mail:  batrakova@ukr.net

24. Агенція розвитку Радехівщини
Контакти: Янюк Дмитро Михайлович 
Тел.: (03255) 22709, 
E-mail: radekhiv_agency@ukr.net 

25. БФ «Нова сім»я»
Контакти: Червоноока Валентина, 
Тел. 050 184 7594 
E-mail: novasimyaug@mail.ru 

26. Закарпатська обласна молодіжна 
громадська організація  «Молодіж-
ний інформаційний центр»
Контакти: Коваль Олександр, 
Тел.: 050 5494664 
E-mail: oleksandr.koval@gmail.com

27. Вишківська селищна ГО «Проме-
тей»
Контакти: Ковач Сергій Михайлович , 
Тел.: +380677563240, (03142)572106
E-mail: visklikarnya@meta.ua 

28. Навчально – реабілітаційний 
центр «Джерело»
Контакти: Мякушко Наталія Стефанівна , 
Тел.: (0322) 27 36 02, факс (0322) 23 04 44 
E-mail: dzherelocentre@gmail.com

29. Івано-Франківська жіноча гро-
мадська організація «Лада»



Новини від грантерів дайджест
 На Закарпатті патронажна служба "Дивосвіт" допомагає

інвалідам зору

 Організація:
Закарпатський 
інформаційно-
реабілітаційний центр 
для осіб з вадами зору 
«Дивосвіт»

Проект:
Створення патронажної 
служби для людей з 
вадами зору 

В селах та районних центрах, де щільність мешкан-
ня людей з вадами зору набагато менша, ніж у міс-
тах, система соціальних послуг для людей з вадами 
зору або не розвинена взагалі, або розвинена дуже 
слабо. Приїздити ж до міста багатьом людям з ва-
дами зору дуже складно, з огляду, перш за все, на 
проблеми з пересуванням, орієнтуванням, пошу-
ком та оплатою проїзду супроводжуючого і т.п. Тим 
більше це стосується Закарпатської області, що має 
величезні відстані та складний рельєф. Тому люди 
з вадами зору та їх близькі, що мешкають в області, 
приїздять до обласного центру дуже рідко, з най-
більш важливих та невідкладних причин. Таким 
чином, вони втрачають дуже багато можливостей 
для розвитку, адаптації, інтеграції до суспільства, 
самореалізації в ньому, тощо, особливо це стосу-
ється родин, що виховують слабозорих або незря-
чих діточок.
Соціальний патронаж є одним з напрямків комп-
лексної програми реабілітації інвалідів по зору: 
здійснює педагогічну, психологічну та соціально-

побутову корекцію безпосередньо за місцем 
проживання інваліда по зору з метою створен-
ня оптимальних умов для його життєдіяльнос-
ті.
Патронажна служба «Дивосвіт» дає можливість 
людям з вадами зору отримати консультації з 
усіх найбільш важливих для них питань за міс-
цем свого проживання.
На даний час вже відбулися інформаційно-
просвітницькі зустрічі фахівців різного спря-
мування патронажної служби «Дивосвіт» з 
інвалідами зору та батьками дітей-інвалідів у 
Хустському та Перечинському районах. Під час 
зустрічі було проведено презентацію фахівців 
та послуг, які вони надають на безкоштовній осно-
ві, запитання та відповіді, анкетування, робота фа-
хівців з підгрупами, окремими клієнтами з питань, 
які цікавлять клієнтів.
Було надано консультації психолога – психодіаг-
ностика, консультування, профорієнтаційна робо-
та (допомога молоді у виборі професії) та ін.; со-

ціального працівника – сприяння 
вирішенню соціальних, побутових 
та ін. проблем, що постають перед 
інвалідами зору в процесі їх інте-
грації в суспільство; тифлопедаго-
га – подолання проблем з навчан-
ня та виховання дітей дошкільного 
та шкільного віку з вадами зору, 
консультації щодо просторового 
орієнтування незрячих; фахівця з 
комп’ютерних технологій – озна-
йомлення з сучасними інформа-
ційними технологіями, які нада-
ють можливість навіть незрячій 
людині засвоїти навички роботи 
на комп’ютері; з безкоштовними 
комп’ютерними курсами в рамках 
навчальної програми Miсrosoft, 
після закінчення їх слухачі отри-

мують іменний сертифікат програми «Світ безмеж-
них можливостей» корпорації Miсrosoft, що надає 
можливість інвалідам зору покращити умови жит-
тя в місцевій громаді.
Після зустрічі з клієнтами було проведено зустріч 
з представниками соціальних служб, центрів за-
йнятості, офтальмологами вищевказаних районів, 
а саме: лекції з окремих питань; запитання та від-
повіді; розбір конкретних ситуацій; формування 
механізму подальшої співпраці щодо надання со-
ціальних послуг інвалідам зору та сім’ям, в яких ви-
ховуються діти з глибокими порушеннями зору.
Учасниками зустрічі було відзначено, що вони ді-
зналися багато нового про можливості сліпих та 
слабозорих людей, отримана інформація є для них 
дуже цікавою та корисною.
В рамках проекту заплановано здійснити виїзди 
групи спеціалістів патронажної служби «Дивосвіт» 
у кожен район Закарпатської області.

Оксана Богданець, 
голова ГО  «Дивосвіт» м. Ужгород

На Закарпатті патронажна служба «Дивосвіт» 
допомагає інвалідам зору

Переглянути відео виїзду 
патронажної служби «Дивосвіт» 

до міста Хуст
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Новини від грантерів дайджест
 На Закарпатті патронажна служба "Дивосвіт" допомагає

інвалідам зору

 Організація:
Закарпатська обласна 
молодіжна громадська 
організація  «Молодіжний 
інформаційний центр»

Проект:
Підтримка вразливих 
верств населення міста 
Ужгород в період кризи 
шляхом впровадження 
системи соціальних 
знижок

В Ужгородському прес-клубі відбулося засі-
дання, головною темою якого став початок 
роботи в Ужгороді проекту «Підтримка враз-
ливих верств населення міста Ужгород в пе-
ріод кризи шляхом впровадження системи 
соціальних знижок».
Детальніше про оригінальний соціальний про-
ект розповів його керівник Олександр Коваль. 
За його словами, у рамках проекту для 6000 
малозабезпечених громадян міста буде за-
проваджено систему  соціальних знижок, щоб 
допомогти їм пережити фінансово-економічну 
кризу. До участі в проекті залучать не менше 
100 торгово-сервісних закладів Ужгорода. Ви-
конавцем проекту є Молодіжний інформацій-
ний центр Закарпаття у партнерстві з  Фунда-
цією імені князів-благодійників Острозьких за 
підтримки Консорціуму МБФ «Фонд розви-
тку Карпатського Єврорегіону» Карпатський 
фонд»  та Антикризової гуманітарної програми  
Міжнародного фонду “Відродження” . 
Віктор Пражмовський (м. Рівне), керівник 
програми соціального дисконту розповів, що 

система соціальних знижок була розро-
блена з метою покращення добробуту 
пересічного громадянина. Безкоштовну 
дисконтну картку надаватимуть одразу 
із каталогом знижок, в якому містити-
меться інформація про торгові точки, що 
надають знижку. «Споживачі зможуть 
користуватися дисконтною карткою у 
різних магазинах та установах. Картка 
дасть можливість звичайній сім’ї еконо-
мити від 1000 і більше гривень на рік, 
-- каже В. Пражмовський. -- Якщо узяти 
до уваги усіх 6 тисяч ужгородців, які без-
коштовно отримають картку, то загалом 
вийде 6 мільйонів гривень економії на 
рік. Таку суму місцевий бюджет не може ви-
ділити одноразово на допомогу людям. Та й 
водночас слід наголосити, що ми не даємо 
гроші, а даємо інструмент, який допоможе 
людям зекономити кошти». 
Знижки стосуватимуться не лише харчових 
продуктів, а й одягу, стоматологічних послуг, 
товарів для дітей, перукарні, навіть будівель-

них чи юридичних 
послуг тощо. 
Таку ж картку 
згодом зможуть 
отримати усі ба-
жаючі, оскільки її 
можна буде при-
дбати. Це дозво-
лить не лише еко-
номити для своєї 
сім’ї, а й здійснити 
пасивну благодій-
ну пожертву для 
видачі безкоштов-
них карток мало-
забезпеченим (4 
продані картки 
дають змогу ви-

дати одну картку безкоштовно). Крім того, 
третина коштів від реалізації карток спрямо-
вуватиметься на втілення різноманітних бла-
годійних ініціатив. 
Малозабезпечені сім’ї для отримання карток 
обиратимуть за допомогою органів місцевої 
влади, можна також самостійно звернутися 
до організаторів проекту (за тел. 44 02 28).
Як розповів секретар Ужгородської міської 
ради Віктор Щадей,  в Ужгороді мешкають 
близько 25 тисяч пенсіонерів і понад 4 тисячі 
інвалідів. «6 тисяч карток — це суттєва допо-
мога ужгородцям. Зі свого боку органи місце-
вого самоврядування нададуть усю допомо-
гу, яка буде необхідна, щоб люди отримали 
змогу стати учасниками соціального такого 
проекту», -- сказав В. Щадей. 
Система соціальних знижок у рамках про-
екту вже запроваджена у Рівненькій області, 
Івано-Франківську, Чернівцях, у перспективі 
— Львів та решта областей України.
За словами Віктора Пражмовського, після 
успішної реалізації цього проекту планується 
впроваджувати іменні пластикові дисконтні 
картки, а згодом — муніципальні картки. 

Джерело: Мукачево.нет

Малозабезпечені ужгородці отримають знижки 
на товари і послуги



Новини від грантерів дайджест
 На Закарпатті патронажна служба "Дивосвіт" допомагає

інвалідам зору

 Організація:
Міжнародний 
благодійний фонд
Caritas (Львів)

Проект:
Підтримка діяльності 
медико-соціального 
центру опіки для людей 
у кризових ситуаціях 
на базі Шпиталю 
ім..А.Шептицького

Минуло півтора місяця, відколи у Львові розпочав функ-
ціонувати медико-соціальний центр. Знаходиться він 
при Шпиталеві імені Митрополита Андрея Шептицько-
го, на вул. Озаркевича, 4. Його відвідувачі – люди, що 
опинились у складних життєвих обставинах.
Медико-соціальний центр у Львові є частиною про-
грами, що спрямована на підтримання можливостей 
отримання послуг повноцінного харчування, гігієни та 
здоров’я для соціально неблагополучних і незахищених 
категорій населення. Функціонує соціальний центр на 
постійній основі в комплексі інших послуг. Така програ-
ма стала можливою завдяки проектові «Підтримка враз-
ливих груп населення у Західній Україні в період кризи» 
консорціуму МБФ «Фонд розвитку Карпатського Євро-
регіону» і МФ «Відродження» за сприяння Emergency 
Fund OSI (Інститут відкритого суспільства) та Антикризо-
вої гуманітарної програми МФВ.
Ініціатива соціального центру при шпиталеві ім. Митро-
полита Андрея Шептицького розрахована на людей, 
які внаслідок економічної кризи в Україні потрапили 
до групи ризику і опинилися в критичному фінансово-
му становищі – в першу чергу представників так званих 
«соціальних бідних» – неповносправних, невиліковно 
хворих, ВІЛ-інфікованих (в тому числі хворих на СНІД) і 
малозабезпечених.  100 осіб можуть отримувати послу-
ги на базі благодійної їдальні, що певною мірою підви-

щить їхній рівень життя, а також дасть змогу розширити 
можливості для спілкування, подолати самотність, по-
кращити психологічний стан. Очікується, що послугами 
пральні будуть користуватися щомісяця до 200 осіб. 
Працюватиме така програма щонайменше 10 місяців. 
Щонайменше – тому, що координатори проекту у Львові 
прагнуть знайти продовження даній ініціативі, і шукати-
муть фінансування роботи медико-соціального центру і 
опісля завершення проекту МФ «Відродження» і МБФ 
«Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону».
Маємо можливість поспілкуватись із координатором 
проекту «Підтримка вразливих груп населення у Захід-
ній Україні в період кризи» у Львові, пані Ярославою 
Пілат і керівником шпиталю ім. Митрополита Андрея 
Шептицького пані Дзениславою Чайківською.
- Як виглядає робота медико-соціального центру?
ДЧ: Найперше – це приготування гарячих комплексних 
обідів. Також ми забезпечуємо прання і доставку білиз-
ни для людей з числа клієнтів медико-соціального цен-
тру.
Однак наша робота передбачає не лише надання пев-
них послуг, а турботу і піклування для осіб, що опини-
лись у складних життєвих обставинах. Ми використову-
ємо досвід і напрацювання проекту «Домашня опіка» 
(прим. всеукраїнський проект МБФ «Карітас України», 
що здійснюється у Львові на базі шпиталю Шептицького 
з 1998 року; полягає в наданні послуг хворим спеціально 
підготовленими доглядальниками на дому – догляд за 
хворими, придбання і надання лікарських засобів, об-
слуговування ВІЛ/СНІД-хворих, психологічна турбота, 
консультування рідних по догляду за хворими та інше), 
– обов’язкове близьке знайомство із відвідувачами со-
ціального центру в шпиталі. Це дуже важливо, адже до-
зволяє зрозуміти більше проблем, аніж люди насправді 
озвучують. Відповідно ми надаємо потребуючим також 
інформаційну, психологічну і юридичну допомогу, допо-
магаємо із пошуком житла, оформленням документів.
– Хто найчастіше приходить до медико - соціального 
центру в шпиталі Шептицького?
Ярослава Пілат: – Гостями благодійної медико-
соціального центру є дуже різні люди – за віком, освітою, 
вподобаннями, релігійними поглядами. І кожному з 
них ми раді. Приходить до нас, наприклад, 14-річний 

Славчик (прим. імена є умовними). Хлопчикові було 
складно попросити допомоги і їжу. Дитина живе в 
квартирі, де відсутнє газо- та електропостачання. Батько 
нещодавно помер, і Славчик залишивсь жити з матір’ю, 
що має психічний розлад. Єдине джерело їхнього доходу 
– пенсія по втраті годувальника, якої недостатньо для 
повноцінного харчування і оплати комунальних послуг. І 
в кожного з відвідувачів нашого соціального центру своя 
складна життєва ситуація.

Розмову вела Надія Чорна. 
Джерело: Духовність

Матеріал подано в скороченні.

Благодійний медико-соціальний центр у Львові
 Організація:

Львівське товариство 
«Зелений Хрест»

Проект:
Агенція з 
працевлаштування 
неповносправних осіб

http://www.dukhovnist.in.ua/uk/nevydymi-peremohy/78.html
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 Організація:
Львівське товариство 
«Зелений Хрест»

Проект:
Агенція з 
працевлаштування 
неповносправних осіб

Першу в Україні Агенцію з працевлаштування 
людей із особливими потребами відкрили у 
Львові.  За два дні там уже зареєстрували 70 
людей. Ініціатива - громадська. Утім, чи змо-
жуть тут знайти гідну роботу - неповносправні 
поки не певні. Охочі дістати роботу, потенційні 
працівники, залишають тут свої анкети. Робото-
давці, готові взяти на роботу неповносправних, 
йдуть на безоплатну консультацію до юриста.
Володимир Шмигун, юрист Агенції з працев-
лаштування неповносправних:
- Ті особи, що не працевлаштовують інвалідів, 
тобто неповносправних осіб - то вони несуть ад-
міністративну відповідальність…
Аби уникнути штрафу, працедавці часто хитру-
ють. Офіційно беруть трудові книжки в людей з 
інвалідністю, натомість виплачують їм щоміся-
ця символічну плату. Нерідко так вигідно й са-
мим інвалідам - хоч якийсь прибуток. Узяти на 
роботу справжнього, а не примарного фахівця з 
інвалідністю нерідко заважають стереотипи.
Олександр Волошинський, керівник Агенції з 
працевлаштування неповносправних:
- Найскладніше - розв’язати проблеми в колек-

тиві. Треба попере-
дити, що приходить 
людина з інвалідніс-
тю. Це не якийсь там 
монстр, а така ж лю-
дина з такими ж від-
чуттями, єдине, що, 
можливо, доведеть-
ся більш чуйно з нею 
поводитися…
Агенція створена на 
базі Товариства «Зе-
лений хрест» та діяти-
ме завдяки проекту 
«Розвиток громадян-
ського суспільства» 
Програми розвитку 

ООН в Україні за фінансової підтримки мініс-
терства закордонних справ Данії, Антикризової 
гуманітарної програми Міжнародного фонду 
«Відродження» та «Фонду розвитку Карпат-
ського Єврорегіону».  Партнером проекту також 

є Львівський міський центр зайнятості.
В рамках проекту, котрий реалізовується на те-
риторії громади Львова, будуть проведені на-
ступні заходи: - підготовка неповносправних 
осіб до ефективного пошуку роботи через на-
вчальні триденні семінари, надання юридич-
них консультацій та психологічних консультацій; 
проведення 3 навчальних одноденних семінарів 
для підприємців з юридичних та психологічних 
аспектів працевлаштування осіб з інвалідніс-
тю; - індивідуальні консультації юриста та пси-
холога; - організація індивідуальних зустрічей 
працедавця та кандидата на роботу в супроводі 
працівників агенції з працевлаштування; - під-
готовка супроводжуючих для неповносправних 
безробітних для супроводу під час індивідуаль-
них зустрічей з працедавцями і перших днів на 
роботі, та надання послуг супроводу; - підготов-
ка, друк та поширення інформаційних буклетів 
про установи, які сприяють працевлаштуванню 
неповносправних осіб у Львові; - підготовка 
друк та поширення інформаційних буклетів для 
підприємців про установи, які сприяють пошуку 
неповносправних працівників.

Джерела: Вікна новини СТБ, ЗІК, Експрес

Переглянути відео 
про відриття агенції:

канал ІНТЕР. Подробности
канал СТБ: Новини

У Львові відкрито першу в Україні Агенцію 
працевлаштування неповносправних

http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2011/02/10/752384.html 
http://youtu.be/AeGEFfXHwjc
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 Організація:
Івано-Франківський 
молодіжний 
громадський центр 
«Еталон»

Проект:
Система соціальних 
знижок як засіб 
подолання кризи

З 15 січня 2011 року Молодіжний громадський 
центр «Еталон» розпочав реалізацію проекту 
«Система соціальних знижок, як засіб подолан-
ня кризи». Проект спрямовано на створення ме-
режі закладів торгівлі та побутового обслугову-
вання міста, які надаватимуть соціальні знижки 
на товари та послуги за дисконтними картками.
Станом на 1 квітня 2011 року підготовлено до 
випуску перші 2000 примірників буклету, в 
якому розміщено інформацію про 88 торгово-
сервісних установ та підприємців міста, що на-
дали знижки на товари чи послуги в закладах 
міста Івано-Франківська. Серед них аптеки, про-
дуктові та промислові магазини, театр кіно та 
академічний ляльковий театр, юридичні, стра-

хові та аудиторські компанії, будівельні та гос-
подарські крамниці й інші заклади, власникам 
яких небайдуже благополуччя мешканців міста.

Спільно з управліннями та установими виконав-
чого комітету Івано-Франківської міської ради 
розроблено механізм безкоштовної передачі 
дисконтних карток та буклетів до соціальних 

служб захисту населення міста для поши-
рення їх серед малозабезпечених мешкан-
ців. Офіційна передача дисконтних карток 
та буклетів малозабезпечеим мешканцям 
міста: студентам-сиротам, дітям–інвалідам, 
багатодітним сім’ям розпочнеться в кінці 
квітня, напередодні Великодніх свят.
До кожної картки долучається буклет, у 
якому вказані учасники програми та роз-
мір знижок. Окрім того, у закладах, що бе-
руть участь у програмі, є (або найближчим 
часом будуть) спеціальні наліпки.
Картки розповсюджуються органами соціально-
го захисту по складеним ними ж спискам.
Участь у програмі станом на сьогодні беруть 

близько 90 підприємств та організацій (в тому 
числі ФОП), саме вони включені до каталогу, що 
вручається разом із карткою. Метою програми 
є залучення якомога більшої кількості підпри-
ємств та оранізацій (не менше 100-150), що на-
дають різноманітні послуги до соціально важ-
ливої місії – надання послуг чи продажу товарів 
малозабезпеченим громадянам за зниженими 

цінами. Участь для підприємців є безкоштов-
ною. За більш детальною інформацією будь-
ласка звертайтесь за тел. 0 342 50-25-25 або по 
e-mail office@mcgetalon.org.ua
Мета проекту «Система соціальних знижок, як 

засіб подолання кризи»: шляхом за-
лучення до системи соціальних зни-
жок не менше 100 магазинів та уста-
нов, які нададуть соціальні знижки, 
допомогти не менше 8000 громадян 
міста Івано-Франківська економити 
(заробити) не менше як по 1000 гри-
вень протягом року, що дозволить їм 
пережити кризу.
Проектна ініціатива реалізується на 
території м.Івано-Франківська Мо-
лодіжним громадським центром 
«Еталон» у партнерстві з Івано-
Франківським міським виконавчим 
комітетом за підтримки Консорціуму 
МБФ «Фонд розвитку Карпатського 
Єврорегіону» (Карпатський фонд) та 

Антикризової гуманітарної програми Міжна-
родного фонду «Відродження».

Джерело: сайт молодіжного центру Еталон

Переглянути відео. 
Новини Івано-Франківськ: 

Старт проекту соціальних знижок

Майже сотня підприємств долучилися до системи 
соціальних знижок

http://mgcetalon.org.ua/
http://youtu.be/u8K2F0BgPW4
http://youtu.be/u8K2F0BgPW4


Новини від грантерів дайджест
 На Закарпатті патронажна служба "Дивосвіт" допомагає

інвалідам зору

 Організація:
Львівський благо-
дійний фонд «Центр 
сприяння психічному 
здоров ’ ю дітей та 
підлітків»

Проект:
Майстерня добра

3 червня у Львові стартував доброчинний 
проект для дітей з особливими потреба-
ми - «Майстерня Добра». Відтепер двічі 
на тиждень у Львівському обласному ди-
тячому психоневрологічному диспансері 
волонтери «Центру сприяння психічному 
здоров’ю дітей та підлітків» допомагати-
муть лікарям працювати з дітками за мето-
дикою арт-терапії.
Як повідомили ZAXID.NET організатори, 
перше заняття «Майстерні добра», яке во-
лонтери провели з дітьми було майстру-
вання чарівних скриньок. У арт-програмі 
для малюків заплановано ще багато мис-
тецьких майстер-класів-сюрпризів – від 

ліплення глини і розфарбовування 
картин до аплікацій і малюнків на 
склі. Така насичена програма до-
поможе діткам пізнати таємницю 
мистецтва та стане основою ви-
ставки, що планують відкриють 
вже за півроку.
Керівник та ідейний натхненник 
«Майстерні Добра» Наталя Масяк 
наголошує: «Відмінність цього про-
екту від усіх інших у тому, що він 
дає змогу соціально неадаптова-
ним дітям проявити себе, розпові-
сти іншим про своє бачення світу мистець-
кими засобами. Арт-терапія застосовується 

для реального покращення здоров’я дітей. 
Спільними із волонтерами зусиллями та з 
потужною підтримкою нашого благодійни-

ка – Карпатського фонду 
–сподіваємося зробити 
цей світ для потребую-
чих дітей хоча б на тон 
яскравішим».
Перед початком курсу 
арт-терапії психологи 
та педагоги визначали 
нахил дітей до того чи 
іншого мистецтва для 
того, аби мистецьке лі-
кування було якнайпри-
ємнішим та найкорисні-
шим для дитини.
Сьогодні волонтерами 
проекту є пластуни та 
студенти Львівської ака-
демії мистецтв. Долучи-
тися до проект можна, 
надіславши електро-
нного листа на скринь-
ку: maysternya.dobra@
gmail.com.

Джерело Zaxid.net

У Львові відкрили «Майстерню добра»



Новини від грантерів дайджест
 На Закарпатті патронажна служба "Дивосвіт" допомагає

інвалідам зору

 Організація:
Чернівецький 
міський Центр 
захисту приватних 
підприємців і 
підприємств малого 
бізнесу

Проект:
Соціальна 
відповідальність - 
складова успішного 
бізнесу

14-15 квітня 2011 року на базі Чернівецько-
го національного торгівельно-економічного 
інституту відбувся тренінг для волонтерів, 
які будуть задіяні в створенні системи соці-
альних знижок «Єдина картка» в м. Чернівці. 
Шляхом конкурсного відбору було відібрано 
20 студентів – майбутніх менеджерів і марке-
тологів. Під час тренінгу «Впровадження сис-
теми соціальних знижок» волонтери отрима-
ли знання з організації заходів, управління, 
вміння формувати бази даних потенційних 
спонсорів і партнерів, отримали практичні 
навички ведення ефективних переговорів з 
представниками бізнес-установ в питаннях 
залучення їх до реалізації проекту.
Очікується, що в результаті діяльності волонте-
рів в м. Чернівці буде укладено не менше 100 
угод із суб’єктами підприємницької діяльнос-
ті. Інформація про кожного учасника системи 

буде розміщена в каталозі знижок (5000 
штук), який буде поширюватися разом 
із дисконтною карткою. Кожен суб’єкт 
підприємницької діяльності може стати 
учасником системи соціальних знижок., 
звернувшись до Чернівецького міського 
Центру захисту приватних підприємців 
за адресою: вул. О.Кобилянської, 3 або 
зателефонувати за номером 585-314.
Реалізація проекту в м. Чернівці здійсню-
ється Чернівецьким міським Центром 
захисту приватних підприємців і підпри-
ємств малого бізнесу у партнерстві із 
Фундацією ім. князів-благодійників Острозь-
ких з м. Рівного, за сприяння Міжнародного 
фонду «Відродження» та Консорціуму МБФ 
«Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону».
На прес-конференції, яка відбулася 8 квітня 
2011 року, керівник проекту Н.Батракова по-

відомила, що 
в межах реалі-
зації проекту 
будуть безко-
штовно розпо-
всюджені п’ять 
тисяч карток 
системи соці-
ального дис-
конту «Єдина 
картка» серед 
малозабезпе -
чених та бага-
тодітних сімей 
за сприяння го-
ловного управ-
ління праці та 
с о ц і а л ь н о г о 
захисту насе-

лення і відділу у справах сімї та молоді Черні-
вецької міської ради. Шляхом укладання до-
говорів про надання знижок з не менше 100 
суб’єктами господарської діяльності м. Чер-
нівці буде сформована мережа соціальних 
знижок. Середній прогнозований відсоток 
знижки складатиме 3-10%. Завдяки викорис-
танню дисконтної картки малозабезпечені і 
соціально незахищені мешканці міста отри-
мають можливість економити не менше 1000 
гривень впродовж року. Водночас, завдяки 
наданим знижкам, суб’єкти господарської 
діяльності - учасники мережі соціальних зни-
жок, отримають близько 5 тисяч потенційних 
клієнтів, за рахунок безоплатного розміщен-
ня інформації про товари і послуги в каталозі 
знижок (5000 штук), який буде поширюватися 
разом з дисконтною карткою. Це, у свою чер-
гу, дозволить не лише утримати на достат-
ньому рівні, а й покращити показники своєї 
діяльності суб’єктам підприємницької діяль-
ності, які долучаться до благодійної програ-
ми «Система соціальних знижок». 

Джерела: БукІнфо, Телеканал Чернівці

Відбулося навчання волонтерів в соціальному 
проекті «Соціальна відповідальність – складова 
успішного бізнесу»
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 Організація:
Благодійна 
організація «ЕКО-
Путильщьни»

Проект:
Надання соціально-
економічних послуг 
для вразливих верств 
населення сіл Шепіт, 
Селятин, Плоска, Сер-
гії, Путила Путиль-
ського району Черні-
вецької області

Нещодавно громадська організація «Еко-
Путильщини» взяла участь в конкурсі «Під-
тримка соціально вразливих груп населення 
у Західній Україні в період кризи» та вигра-
ла ґрант для реалізації проекту «Надання 
соціально-економічних послуг для вразливих 
верств населення сіл Шепіт, Селятин, Плоска, 
Сергії, Путила, Путильського району Черні-
вецької області». Фінансування цієї діяльності 
здійснюється за підтримки консорціуму МБФ 
«Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону» 
та Антикризової Гуманітарної програми Між-
народного фонду «Відродження».
Проектом передбачається допомога бага-
тодітним малозабезпеченим сім’ям шля-

хом безоплатного виділення 50 овечок із 
розрахунку по чотири овечки на родину. 
Кожна сім’я, котра отримала молодняк, 
зобов’язана їх вирощувати, і протягом двох 
років з приплоду повернути чотирьох яг-
нят, які, у свою чергу, будуть надані іншим 
багатодітним сім’ям району. Для сімей, що 
беруть участь у проекті, передбачено про-
ведення навчальних семінарів, медичний 
і страховий супровід, покриття витрат з 
транспортування і паспортизації поголів’я. 
Як повідомило керівництво організації 
«Еко-Путильщини», овечки карпатської по-
роди роздані у населених пунктах Шепіт, 
Селятин, Плоска, Путила за пропозицією 

сільських голів. Їх отримали сім’ї 
Олексія Бідочі, Марії Слусаряк, Нелі 
Поленчук, Валентина Яновського, 
Іллі Бідочі, Івана Терена, Іллі Тере-
на, Івана Слижука, Степана Ковби-
ша, Дмитра Верешка, Олексія Харя, 
Михайла Томюка. Вівці завезено 
з племінного господарства с. Ми-
хальча Сторожинецького району.
Заохотити горян займатися вівчар-
ством, переконати їх допомагати 
один одному в новій для них спра-
ві – така діяльність громадської 
організації «Еко-Путильщини» від-
криває нові шляхи самоорганізації 
мешканців Путильщини.

Джерело: 
http://www.press.cv.ua

12 сім ’ ям Путильщини подарували овець. Кожна 
родина отримала 4 овечки карпатської породи
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 Організація:
Ожівська сільська 
громадська організація 
«Добробуд»

Проект:
Впровадження 
оздоровчих технологій 
– створення умов для 
повноцінного виховання 
підростаючого 
покоління в ДНЗ 
«Розумашки»

Приємною подією ознаменувався початок травня в 
ДНЗ «Розумашки» - розпочато впровадження проекту 
по облаштуванню оздоровчо-ігрового центру в садоч-
ку. Даний захід частково фінансується консарціумом 
МБФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону» та МФ 
«Відродження», залучені кошти батьків, депутатського 
корпусу Ожівської сільської ради, очікується співфінан-
сування Сокирянською РДА. Це вже не перший про-
ект, який реалізується Ожівською ГО»Добробуд» за 
останні 3 роки. Окрім вирішення соціальних наболілих 
проблем установ села громада сама повірила у власні 
сили та значимість спільних дій.
«Під лежачий камінь вода не тече» – цією народною 
мудрістю ми керувалися, взявши участь у конкурсі 
проектів «Підтримка соціально-вразливих верств 
населення в Західній Україні в період кризи». І 
не помилилися: за пропонований нами проект 
«Впровадження оздоровчих технологій – створення 
умов для повноцінного виховання підростаючого 
покоління в дошкільному навчальному закладі 
«Розумашки»» отримав фінансову підтримку в розмірі 
40 тисяч гривень. Цієї суми для придбання дерев’яної 
альтанки, яку планувалося облаштувати під оздоровчо-

ігровий центр, не вистачало. Тому сільський голова 
Р.М.Шевчук звернулася до голови райдержадміністрації 
В.В.Козака щодо співфінансування розпочатої справи. 
Значну фінансову підтримку нашому проекту надав 
депутатський корпус Ожівської сільської ради, до них 
приєднався також депутат районної ради В.І.Файден.
Батьки вихованців дошкільної установи теж не 
залишились осторонь: разом з працівниками ДНЗ 
«Розумашки» вони організували ряд святкових 
заходів і всі виручені кошти спрямували на придбання 
необхідних матеріалів. Приємно, що всі будівельні 
роботи виконуються батьками та дідусями вихованців 
дош кільного закладу на безоплатній основі. Підтримку 
ми отримали також від працівників районного центру 
зайнятості шляхом організації громадських робіт у 
нашому селі. 
Навколо майбутнього оздоровчо-ігрового центру 
висаджено дерева, квіти, облаштовується територія. 
Відрадно, що є такі організації, як «Карпатський фонд», 
МФ «Відродження», які допомагають фінансово та 
згуртовують місцеві громади у вирішенні наболілих 
со ціальних проблем. Реалізація нашого проекту (він 
є третім за 3 роки існування Громад ської організації 

«Добробуд») наочно демонструє ожівчанам істинність 
вислову «Громада – це велика сила».

О.САМАРАШ, 
голова ГО «Добробуд», 

завідуюча ДНЗ «Розумашки».

Оздоровчо-ігровий центр - дітям!
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 Організація:
ЛМГО «Спільнота 
взаємодопомоги «Оселя»

Проект:
Підтримка безпритульних людей 
у кризовий період 

17 червня у Львові в Саду Бернарденгарден 
пройшла акція «Вулична мода» під гаслом 
«Нові старі речі», організатором є ЛМГО 
«Спільнота взаємодопомоги «Оселя». Мета 
акції – змоделювати не лише модний показ, а 
й спільноту, яка вміє цінувати навіть незначні 
речі та ділитися ними з іншими.
Акція складалася з десяти показів, що від-
творювали моду хіппі, циганів, неформалів, 
поціновувачів диско, а також демонстрували 
весільні колекції, східні та французькі моти-
ви. У колекціях використовували одяг, який 
львів’яни віддали як непотріб, а також вбран-
ня із секонд-хенду. Девіз показу - “Непотрібних 
людей і непотрібних речей не буває”. У перфо-
менсі взяли участь мешканці, працівники, во-

лонтери та друзі «Оселі», а саме театр «Пані 
Кураж» та ЛМГО «Музей ідей», Міжобласна 
волонтерська організація «СВІТ-Україна». Дій-
ство відбулось за підтримки Міжобласного 
благодійного фонду «Фонд розвитку Карпат-
ського Єврорегіону» та Міжнародного фонду 
«Відродження».
Завершилась акція демонстрацією вживаних 
декорованих тарілок арт-майстерні «Оселі», 
які можна було придбати на акції, а також у 
сувенірній крамниці на пл. Ринок. Всі колекції 
з показу можна було придбати після показу.

Ярослав Туренко  для ZAXID.NET

Переглянути весь фоторепортаж

«Вулична мода» у подвір’ї Музею Ідей у Львові

http://zaxid.net/article/95206/


 
Сукупний бюджет підтриманих проектів програми 
«Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні 
в період кризи» – 2 231 550 грн. Загалом у рамках про-
грами підтримку отримають 215 152 клієнтів. Із них:
- Діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня, соціальні сироти – 850 осіб.
- Діти та особи із психічними розладами – 530 осіб.
- Діти з обмеженими фізичними можливостями та розу-
мовими 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.


