Громадська організація «Країна Вільних Людей»
Юридична адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, 100/2
Адреса офісу в м. Краматорськ: вул. Транспортна, 20
Контактний E-mail: ngo.kvl.office@gmail.com
Сайт організації: http://kvl.org.ua
Сторінка у Фейсбук: https://www.facebook.com/ngocfp
Звіт за 2018 рік
Громадська

організація

«Країна

вільних

людей»

є

гуманітарною,

неприбутковою неурядовою організацією, яка утворилась 04 квітня 2014 з активістів
Донбасу, мешканців м. Краматорськ. В квітні – червні 2014 року ініціативна група
організовувала евакуацію населення із окупованого, на той час, м. Краматорська та
Слов’янська, згодом, в 2015 році волонтери організації займались евакуацією
населення з таких населених пунктів, як: Дебальцеве, Мар’їнка, Водяне, Піски та ін.
Всього було вивезено близько 4500 людей. Згодом до ініціативної групи додалися
ще активні громадяни, серед яких було багато внутрішньо переміщених осіб, і у
вересні 2014 року було офіційно зареєстровано ГО «Країна вільних людей».
Діяльність організації спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним
особам, громадянам, які проживають вздовж лінії розмежування, а також на
сприяння мінімізації наслідків військового конфлікту, шляхом поліпшення
нацiонально-культурної, соцiально-економічної ситуації в Україні, включаючи
Донбасс, міста Краматорськ, Львів. На сьогоднішній день Громадська організація
«Країна вільних людей» співпрацює з багатьма національними та міжнародними
партнерами та донорами, є національним виконавчим партнером в реалізації
міжнародних проектів, в яких приймає участь Україна.

Місія організації
Мінімізація наслідків військового конфлікту через взаємодію та реальні зміни.
Напрями діяльності у 2018 році
Діяльність Громадської організації «Країна вільних людей» визначається
Статутом організації та передбачає наступні пріоритетні напрями:
1. Мінімізація наслідків військового конфлікту та адвокація
2. Гуманітарна допомога
3. Надання коштів для існування і економічний розвиток
4. Зміцнення і розвиток сектора громадянського суспільства за допомогою
програм освіти, професійної підготовки та організаційного розвитку, що
надаються організаціям громадянського суспільства та громадським
активістам
5. Психо-соціальна підтримка постраждалого населення
6. Захист і розвиток дітей і молоді
7. Миротворча діяльність
8. Відновлення інфраструктури

Донори та партнери організації у 2018 році

Реалізовані проекти та програми за 2018 рік

Мінімізація наслідків військового конфлікту та зміцнення і розвиток
сектора громадянського суспільства.
Цей напрямок став головним лише в результаті перших років діяльності ГО
«Країна вільних людей», однак наразі є найбільш перспективним, адже
стосується головного – щоб постраждалі від конфлікту люди, а також дотично
постраждалі мали змогу пережити травмуючі події, відновити свій психоемоційний стан та з новими сподівання й силами рухатись вперед, змінюючи
країну на краще.
1. Один з найбільших у цьому напрямі, став спільний міжнародний проект з
громадською організацією «Німецько-Російський Обмін» (DRA eV), а
також з шістьма іншими партнерськими організаціями з України, Росії,
Грузії, Вірменії та Німеччини, що розпочався у серпні 2016 року і
триватиме до сiчня 2019р - «Подолаємо наслідки війни разом:
Мультинаціональне врегулювання конфліктів і розвиток діалогу через
підтримку громадянського суспільства в Україні та інших зонах
конфлікту Східної Європи», який реалізується за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини. ГО
«Країна вільних людей» є національним партнером у реалізації даного
проекту.
Метою проекту є сприяння мирному й переговорному процесу в Україні через
підтримку громадянського суспільства у врегулюванні соціальних конфліктів, що
виникають внаслідок війни на сході України. Це допоможе попередити подальші
конфлікти та досягнути тривалого мирного процесу.
Подібна програма має кілька окремих та суттєвих напрямків роботи з
постраждалим населенням та інститутами громадянського суспільства, а саме:
1.1. Робота з питань антидискримінації – підготовка 8 тренерів, які будуть
передавати знання далі, аби дискримінація у пост-конфліктному середовищі могла
бути максимально зменшена;

1.2. Тренінги та підготовка 14 фахiвцiв – представників громадянського
суспільства – з методики Форум-театру – особливої терапії, що використовує
театральні інструменти для пропрацювання глибинних проблем і травми;
1.3. Підготовка фахових _18____ супервізорів з метою безкоштовної допомоги
психологам-волонтерам, які працюють з травмованими та постраждалими, окрім
самого навчання планується і розлога конференція з питань травми та роботи з нею;
1.4. Розвиток соціального підприємництва та програма навчання і грантової
підтримки малого бізнесу для постраждалих осіб внаслідок конфлікту, що дає їм
змогу краще адаптуватись до мирного життя;
1.5. Програма з мінімізації домашнього насилля, де будуть підготовлені 14
тренерів серед чоловіків-активістів, які пізніше будуть працювати з навчанням
поміж чоловіків;
1.6. Проект з обміну знаннями та досвідом щодо інтеграції внутрішньо
переселених осіб до суспільства, а також спільна розробка методик роботи та
виокремлення ефективних прикладів; поїздки відбувались до Грузії, Украiни та
Вірменії.
Головними орієнтирами є чотири визначальні ознаки роботи проекту:
-

Обмін досвідом та знаннями між країнами з розглядом інших робочих

галузей у розв’язанні конфліктів.
-

Навчання та підвищення кваліфікації суб’єктів українського

громадянського суспільства.
-

Негайне застосування нових знань і методів на практиці.

-

Створення та перспективне впровадження структури взаємодії NGO для

вирішення регіональних конфліктів та мирного врегулювання у Східній Європі.
В рамках проекту проведено: 14 тренінгів, в яких прийняли участь близько
100 представників громадянського суспільства, 3 міжнародні конференції, одна з
яких вперше в Україні на тему: «Соціальне підприємництво, як інструмент
подолання наслідків військового конфлікту». А також, проведено 3 міжнародні
обмінні поїздки до Грузії, Арменії, України по вивченню успішних практик в

інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Видано 32 гранти на підтримку
громадянського суспільства в мінімізації наслідків конфлікту.
Більш детально про проект можна дізнатись на офіційному сайті:
http://kriegsfolgen-ueberwinden.de/uk

2. З березня 2017 року по травень 2018 року реалізується проект «Діалог

за взаєморозуміння і право: Європейські НУО разом за
подолання конфлікту на Донбасі», спрямованого на об'єднання і
стратегічну координацію зусиль громадянського суспільства України, Росії
та інших європейських держав в процесі подолання збройного конфлікту
на сході України, який реалізується в партнерстві з благодійною
організацією «Німецько-Російський Обмін» (DRA eV), за фінансової
підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччини.
В рамках даного проекту ГО «Країна вільних людей» виступала в ролі
регіонального координатора в Донецькій та Луганській областях в процесі
створення міжнародної платформи для діалогу між інститутами громадянського
суспільства та організації спільних заходів, спрямованих на подолання наслідків
військового конфлікту та досягнення миру в Україні.
В рамках реалізації проекту було організовано 2 візити міжнародних делегацій
із представників громадянського суспільства України, Німеччини, Польші, Франції,
Росії. Метою візитів було ознайомлення представників громадянського суспільства з
реальною ситуацією на Сході України та налагодження діалогу з місцевими
інститутами громадянського суспільства.
Представники ГО «Країна вільних людей» брали участь у міжнародних
зустрічах у країнах Європейського Союзу, які були спрямовані на об’єднання та
започаткування діалогу між інститутами громадянського суспільства України, Росії
та країн Європейського Союзу.

Як результат проекту у грудні 2017 року було створено міжнародну
платформу CIVILM+ , яка об’єднала неурядові організації та незалежних експертів
України, Росії, Німеччини та інших держав, які працюють у правозахисній,
гуманітарній та миротворчих сферах за темами, пов’язаними з вирішенням
конфлікту на сході України і подоланням його наслідків.
Платформа CivilM + діє на основі демократичних цінностей — дотримання і
захист людської гідності, дотримання і реалізації фундаментальних прав людини і
основних свобод, включаючи недопущення дискримінації за будь-якою ознакою.
Платформа CivilM + надає своїм учасникам можливість співпраці в рамках спільних
ініціатив і проектів, виготовлення і вираз загальних позицій, взаємної підтримки і
проявів солідарності, систематизації знань, підвищення кваліфікації та
вдосконалення координованої роботи.
Документ про створення платформи підписали організації чотирьох країн.
Міжнародні організації: «Російсько-німецький обмін» (Берлін, Німеччина),
Ukraine Action (Париж, Франція).
Україна: «Країна вільних людей» (Краматорськ), Луганський обласний
правозахисний центр «Альтернатива» (Київ), Українська Гельсінська спілка з прав
людини (Київ), Харківська правозахисна група (Харків), Центр громадянських
свобод (Київ), Ideas for Change (Київ)
Росія: «Громадянин і армія» (Москва), Правозахисний центр «Меморіал»
(Москва), «Спілка жінок Дону» (Новочеркаськ).

3. Проект Міжнародна молодіжна школа миротворчості "Через
мистецтво діалогу к миру".
Міжнародна молодіжна школа миротворчості "Через мистецтво діалогу к
миру" проходила в жовтні 2018 р в рамках тематичної роботи міжнародної
платформи громадянського суспільства CivilMPlus в рамках проекту ДРА «Діалог з
взаєморозуміння і право: Європейські НУО разом з подолання конфлікту в східній
Україні», за фінансової підтримки МЗС ФРН.

Школа проводилася в Україні, учасниками були 20 молодих людей і дівчат з
усієї України і Північного Кавказу (Чеченська республіка і Інгушентія). Дуже
важливим було те що Україну представляли жителі різних областей - Східної,
Центральної, Західної - оскільки молодь могла налагодити зв'язки між областями,
обмінятися інформацією, придумати проект волонтерської співпраці - і це стирає
межі між молоддю всередині України, адже не секрет, що дуже часто жителі Східної
та Західної України трохи знають один про одного, і трохи насторожено
сприймають один одного. Також, в делегації з України були представники
тимчасово непідконтрольною території (3 людини), і це так само дуже важливий
елемент проекту - виїзд за межі окупованої території хлопцям можливість
спілкування зі своїми однолітками, допомагає прибирати їх стереотипи про «образі
ворога» з двох сторін, допоможе в майбутньому налагоджувати мирний діалог.
Неймовірно важливим був компонент участі молодi з двох країн, які знаходяться в
стані напружених відносин - Росії та України. Росія була представлена Чеченської
республікою і Інгушської республікою. Саме ці регіони були обрані, тому що у них
на протязі останніх 22 років відбуваються складні соціально-політичні події
(збройний конфлікт в Чечні, численні теракти і т.п.). І дуже важливо, що дві наші
групи зустрілися і змогли знайти спільну мову ..
За допомогою Проекту молодь придбала необхідні знання та безцінний досвід
запобігання і вирішення конфліктів мирним шляхом, через техніку ведення
переговорів, медіацію і пошук компромісів, посилили миротворчий потенціал,
сприятимуть розвитку громадянського суспільства, керуючись принципом
просування миру і безпеки у всьому світі. Були використані інноваційні методики,
такі як Форум театр, Соціальний театр, відеосюжети, апробовані вже на
реалізованих та мали успіх проектах, групова робота, використовуючи методи АРТ
терапії; формування навичок конструктивного міжетнічного діалогу (розвиток
навичок взаєморозуміння в умовах активізації етнічних упереджень і груповий
дискримінації, зниження тривожності в міжкультурних взаєминах, формування
когнітивної та емоційної емпатії, моделювання позитивного поведінки в ситуації
міжетнічної взаємодії).

Також була створена платформа для спілкування та створення мирного
діалогу між молодими людьми двох країн, заснованого на творчих інструментах,
мовою мистецтва і придбання знань, які допоможуть молоді у вирішенні проблем,
викликаних пропагандою.
Вiдео: https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=wYKf0Ln2wk8

4. Проект Центр психо-соціальної підтримки дітей, батьків і їх опікунів
«Генерація UA» в м.Краматорськ
Центр психо-соціальної підтримки дітей, батьків і їх опікунів «Генерація
UA» в м.Краматорськ вiдкрит в рамках проекту Генерація UA діє в рамках
програми «Сприяння розвитку міжсекторного партнерства в цілях захисту інтересів
дітей: долучення ВПО до активних учасників процесу», що реалізовується за
ініціативи Дитячого Фонду Німеччина Kinderhilfswerk ChildFund
Deutschland та Жовто-Блакитні Крила/Yellow-Blue Wings, за фінансової підтримки
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку
Німеччини Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ).
Мета проекту: Надання психосоціальної підтримки для 1600 дітей і 400
батьків та опікунів з числа ВПЛ і приймає спільноти, за допомогою: розвитку
професійних, творчих, лідерських якостей і навичок через роботу студій;
формування активного здорового способу життя, активної громадянської позиції і
емоційної стабільності у дітей і їх батьків; а також організації мобільних виїздів в
прифронтові населені пункти, в перебігу 1 року.
Цільовою аудиторією Центру є діти, віком 6 - 17 років, з числа ВПЛ, що
приймає спільноти, а також діти, які проживають в прифронтових населених
пунктах.
В Центрi психо-соціальної підтримки дітей, батьків і їх опікунів «Генерація
UA» в м.Краматорську було створено студiю англiйськоi мови та фотостудiю.

Мобільні виїзди
Метою всіх мобільних виїздів є психосоціальна підтримка дітей, які
проживають в прифронтовій зоні. Також сприяння їх творчому, культурному,
спортивному розвитку, створення умов для розвитку їх професійних навичок. Крім
того кожен окремий мобільний виїзд має на меті стати відповіддю на запит та
потреби дітей.
Регулярні мобiльнi виїзди в населенi пункти Донецькiй областi: Зайцево,
Українськ, Кодема, Покровське. Усього на мобiльних виiздах було охоплено 414
дитини.
Проведення культурно-масових заходів
Метою всіх заходів було надання психосоціальної допомоги дітям та їх
батькам шляхом залучення їх до активних форм дозвілля та саморозвитку.

Команда ГО «Країна вільних людей» у 2018 продовжила реалізацію
низки важливих проектів в районах, які найбільш постраждали
внаслідок збройного конфлікту та досі продовжують зазнавати
регулярних втрат, а саме в населених пунктах вздовж лінії
розмежування.
Географія проектів охопила в 2018 р. більше 200 населених пунктів,
розташованих на підконтрольній Уряду Україні території вздовж лінії
розмежування (0-5 км) у Донецькій та Луганських областях
5. Одним з наймаштабніших проектів в цьому напрямку є проект
«Невідкладна допомога для відновлення засобів існування
найуразливіших дрібних фермерських домогосподарств, які
постраждали внаслідок конфлікту в Донецькій і Луганській областях»,
який ГО «Країна вільних людей» реалізовує за фінансової підтримки
організації-донора FAO UN (Сільськогосподарська і продовольча
організація ООН).

Це третій проект, направлений на відновлення та розвиток сільського господарства
та тваринництва вздовж лінії розмежування, із серії проектів за фінансування ФАО
ООН, які реалізовує наша громадська організація починаючи з серпня 2015р, та вже
отримали дуже позитивні відгуки серед бенефіціарів.
Головна мета програми – допомога у вирішенні проблем продовольчої безпеки
та забезпечення населення високоякісними продуктами харчування дрібних
фермерських господарств, що постраждали внаслідок конфлікту в Донецькій та
Луганській областях.
У 2018 році були надані як вже знайомі бенефіціарам види допомоги, які
отримали позитивний відгук підчас попередніх етапів реалізації проекту, так і
зовсім нові.
Так, в 2018 році були проведені чергові дистрибуції кормів для тварин (625
тон подрібненого зерна пшениці, кукурудзи та соєвого шроту), посівної картоплі
(125 тон), молодняка птиці (22 500 курчат, 20 000 каченят та 20 000 індичат), було
роздано 750 кроликів разом із клітками.
Слід також зазначити, що підчас дистрибуцій кроликів та птиці для
бенефіціарів було організовано навчальні тренінги з залученням спеціалістів
Сумського Національного аграрного університету.
З урахуванням даних, наданих кластером WASH, і відповідно до досліджень,
проведених КВЛ, були обрані локації для дистрибуції систем крапельного поливу з
метою допомогти найбільш уразливим районам, де подача водопровідної води
тимчасово відсутня або була мінливою через шкоди, заподіяної військовими діями.
Всього системи поливу отримали 50 вразливих сімей з Донецької та Луганської
областей. Дана допомога дозволила їм збирати дощову воду в спеціальні резервуари
і поливати сади і городи, щоб збільшити врожай.
Кроком вперед до програм раннього відновлення шляхом залучення
підтримки в розвитку місцевого бізнесу стала дистрибуція бджолопакетів разом з
вуликами і наборами бджоляра.
Однією з причин планування подібної дистрибуції став той факт, що бджоли і
їх продукти не тільки добре відомі і мають широкі споживчі переваги, але і

забезпечують стійкі засоби до існування багатьом дрібним фермерам і сільським
жителям.
Бджоли пропонують великий потенціал з мінімальними вкладеннями.
Оскільки сільськогосподарське підприємство бджільництва не вимагає володіння
землею або оренди, воно може бути розпочато з обладнання та інструментів, які
можуть бути отримані на місцевому рівні, і в багатьох випадках навички і знання,
необхідні для такого підприємства, знаходяться в місцевих традиціях. Як
комерційне підприємство воно пропонує не тільки різноманітні продукти,
наприклад, мед і віск, які можуть бути проданими на місцевих ринках і стати
важливим джерелом постійного доходу для фермерських сімей, але може також
надавати додаткові послуги, такі як запилення сільськогосподарських культур.
В рамках дистрибуції у 2018 році було роздано 250 вуликів, 150 бджолосімей
разом з повністю укомплектованими наборами бджолярів.
Загалом у 2018 році допомогу в рамках проекту отримали 9350 вразливих
домогосподарств бенефіціарів.
Наслідком цього проекту стала допомога у виході місцевого населення на
рівень саморозвитку та самозабезпечення, коли вони могли вирощувати власні
продукти та худобу, аби не залежати від гуманітарної допомоги.

6. Наступним проектом, реалізованим вздовж лінії розмежування у 2018 році,
став проект «Покращення безпеки продовольчого харчування та
доступу до базових потреб в постраждалих внаслідок конфлікту
районах Східної України поруч із лінією розмежування». Проект
реалізовувався з 01 лютого по 31 травня 2018 року при фінансовій
підтримці БФ «Ініціатива «Папа для України».
Одним з ефективних методів мінімізації наслідків конфлікту є підтримка
підприємництва та малого бізнесу на тих територіях, де інвестори та спонсори
можуть бути нескоро. Так великим кроком в мінімізації наслідків військового
конфлікту стала програма з надання мультифукнціональних електронних
ваучерів, яка реалізовується з березня 2016 року.

Метою програми є надання фінансової допомоги малим підприємцям та
місцевому постраждалому від конфлікту населенню, що живуть вздовж лінії
зіткнення в Донецькій та Луганській областях, шляхом надання
мультифункціональних ваучерів на придбання продовольчих та непродовольчих
товарів, засобів гігієни та побутової хімії на вибір бенефіціара.
«Завдання програми — допомога людям, що проживають на прифронтовій
території, а також підтримка підприємців, що ведуть там свій бізнес», — зазначає
координатор програми Козаченко Олена.
Суть програми полягає в тому, що бенефеціари проекту, а це найуразливіші
домогосподарства, можуть прийти в магазин-партнер і отримати абсолютно
безкоштовно найнеобхідніші для них продукти харчування або засоби гігієни.
Розподіл ваучера здійснюється за бажанням бенефіціара, не обмежуючи кількість та
склад покупок впродовж дії ваучера (1 календарний місяць), задля можливості
людям купляти свіжі продукти харчування (молоко, м’ясо, овочі, хліб), які не
поставляються в продуктових наборах.
Для того щоб реалізувати дану програму, було спеціально розроблено
програмне забезпечення, яке встановлювалось в магазині-партнері. Система
користування програмою дуже проста: на мобільний телефон бенефіціара
нараховуються бонуси (1 бонус = 1 грн.), продавець вносить до програми номер
мобільного телефону бенефіціара, потім вносить перелік продуктів та товари, які
людина хоче отримати, далі на мобільний телефон бенефіціара приходить SMS з
кодом, який бенефіціар надає продавцю для підтвердження списання бонусів.
Для магазинів-партнерів перед початком проекту проводились семінари –
тренінги з користування програмним забезпеченням та з метою обговорення всіх
умов проекту.
В рамках програми кожен бенефіціар отримував ваучер у розмірі 1470
гривень, який він мав змогу реалізувати в магазині-партнері протягом одного
місяця.
Хочемо наголосити, що ваучери дають змогу людині обирати найбільш
необхідні товари у місцевих магазинах. Бо для одних це можуть бути підгузки та

дитяче харчування, для інших це хліб та картопля. Найважливіший критерій вибору
цього виду допомоги – це свобода вибору для населення та відчуття власної
гідності, можливість придбати свіжі продукти, коли це дійсно необхідно,
можливість планування власних видатків.
Загалом по програмі, електронні багатофункціональні ваучери розміром 1470
гривень у 2018 році отримали 5409 вразливих домогосподарств бенефіціарів, серед
яких сім’ї з дітьми до 6 років, вагітні жінки, багатодітні сім’ї, неповні сім’ї з дітьми,
сім’ї загиблих воїнів АТО, люди похилого віку старші 65 років, люди з інвалідністю,
люди які втратили житло внаслідок бойових дій, переселенці тощо.
Окремим важливим компонентом програми був «Ваучер за роботу», суть
якого полягала в тому, що люди, які не потрапили в пільгові категорії, мали
можливість самостійно заробити ваучер і згодом реалізувати його в місцевому
магазині-партнері.
Характер та об’єми робіт за ваучером визначалися у співпраці з місцевою
адміністрацією та були спрямовані на:
— Дрібні ремонтно-відновлювальні роботи в селищі (побілка бомбосховищ,
фарбування в школах, дитячих садках, обрізка дерев в аварійному стані,
пошкоджених в результаті обстрілів і т.д.)
— Соціально-орієнтована допомога (в основному, стосувалося самотніх літніх
людей — поправити паркан, нарубати дрова, скопати город, допомога в
домогосподарстві, з оформленням субсидій, сплатою комунальних послуг, з
покупками та звичайно - спілкування).
Бенефіціари виконували роботи на протязі 2 турів програми, кожний з яких
тривав по 3 тижні, впродовж яких бенефіціари під керівництвом відповідальної
особи працювали щонайменше 80 робочих годин або робили 30 домашніх візитів
соціально-орієнтованої допомоги. За участь у кожному турі бенефіціари отримували
багатофункціональний електронний ваучер розміром 1440 гривень кожний.
Сергєєва Тетяна Георгіївна, волонтер-координатор програми «Робота за
ваучер» у смт. Північний (Торецький район, Донецька область) зазначила підчас
інтерв’ю : «Такі проекти дуже важливі для наших селищ. З одного боку, мешканці

прифронтових населених пунктів нарешті побачили, як приводять до ладу покинуті
парки та алеї, де тепер можна вдень прогулятися з родиною, фарбують дитячі
майданчики та виполюють бур’ян, і ми бачимо як молоді мами знову відводять туди
своїх дітей, та багато іншого. Нарешті ми знову потроху відчуваєм затишок, так
необхідний нам в умовах постійних обстрілів. А головне те, що саме наші мешканці
беруть участь у цих відновлювальних роботах та при цьому ще отримують плату за
свою працю. Це дуже важливо в наших умовах, коли люди втратили джерело
доходів через війну та не мають пільгового статусу, а отже, не отримують
гуманітарну допомогу, але мають якось годувати свої сім’ї».
Всього в «Роботі за ваучер» в 2018 році прийняли участь 350 бенефіціарів, 35 з
яких були задіяні в догляді за потребуючими людьми похилого віку та 315 – у
реабілітаційних роботах з благоустрою селищ. Загалом протягом проекту вони
отримали ваучери на загальну суму 1 008 000 грн.
Також соціально-психологічною допомогою було охоплено 140 самотніх
людей похилого віку на протязі 2-х місяців. Щоб оцінити вплив такої допомоги на
загальний психологічний стан самотніх людей, які отримували домашні візити та
соціально-орієнтовану допомогу від бенефіціарів програми «Робота за ваучер», на
початку та наприкінці програми співробітники КВЛ провели порівнювальне
оцінювання рівня психічної напруженості, тривожності та депресії.
За результатами проведеного тестування на початку 1 туру роботи з
маломобільними людьми та людьми похилого віку було виявлено 90 осіб з яскраво
вираженою психічною напруженістю, тривожністю та депресією, що складає 64,29%
від загальної кількості реципієнтів проекту.
В результаті проведеної роботи за 6 тижнів кількість осіб з яскраво вираженою
психічною напруженістю, тривожністю та депресією знизилася до 47 осіб, що
складає 33,57% від загальної кількості реципієнтів. Позитивний ефект
спостерігається у 47,78% осіб, які мали чітко визначені ознаки розладів при
першому опитуванні.

Негативну динаміку показали 24 особи, що складає 17,14% від загальної
кількості реципієнтів. Такі показники пов’язані із загостренням військової ситуації у
регіоні, відновленням бойових дій незадовго до проведення 2 тестування.
Спираюсь на даний факт, можна зазначити, що підтримка маломобільних осіб
та самотніх осіб похилого віку в стресовій ситуації дозволила уникнути
розповсюдження та загострення стресів та випадків масової паніки серед цільової
аудіторії.
Програма з надання електронних ваучерів реалізовувалась в 2018 році у 31
населеному пункті, розташованих в 0-5 км. зоні від лінії зіткнення в Донецькій
(Волноваський, Мар’їнський райони, Торецька міська рада) та Луганській областях
(Попаснянський та Новоайдарський райони).
Нагадаємо, що програма мала також на меті стимулювати розвиток місцевої
економіки. В рамках реалізації проекту місцеві магазини змогли завозити більший
асортимент товарів та створили додаткові робочі місця завдяки проекту, особливо
маленькі прифронтові селища — задоволені такою ситуацією всі жителі селища, не
тільки бенефіціари проекту.
В програмі прийняли участь 43 магазини-партнери. За час реалізації проекту
було створено 12 робочих місць: 10 на часткову зайнятість та 2 повних за часом
пропозицій. В 1 магазині позиція залишатиметься в силі після завершення проекту у
зв’язку з відкриттям нового відділу. Всі позиції роботи зайняли жінки. Один
магазин запланував створити 2 робочих місця на постійній основі завдяки прибутку,
отриманому підчас проекту, у зв’язку з відкриттям нової торгової точки.
Методики та підходи, орієнтовані на допомогу нужденним людям, наработані
власниками магазинів підчас проекту, були багатогранні на мали широкий
позитивний вплив на життя місцевих громад. Наприклад, власники магазину в
с.Дружба, Торецька міська рада, Донецька область (єдиного на все село)
започаткували підчас проекту організацію доставки товарів додому маломобільним
мешканцям, яку продовжили і після завершення проекту (для чого придбали
автомобіль).

У с.Золоте-1, Попаснянський район, Луганська область, позитивний ефект від
проекту найбільш повно відчули на собі найменші жителі. Тут власники магазину
«Марина» завдяки вирученому прибутку не тільки відкрили кафе поряд з
магазином, а й обладнали поблизу маленький дитячий майданчик для всіх
бажаючих, основною визначною пам'яткою якого став батут! Деякі магазини змогли
розширитися настільки, щоб відкрити не тільки новий відділ, але навіть нові торгові
точки. А це означає появу нових робочих місць в селищах, де роботи катастрофічно
не вистачає.

7. Наступним, але не останнім, проектом, реалізованим у 2018 році у
прифронтовій зоні, був проект «Покращення доступу до базових потреб
для вразливих домогосподарств бенефіціарів шляхом надання
багатоцільових грошових грантів в постраждалих внаслідок конфлікту
районах Східної України поруч із лінією розмежування». Проект
реалізовувався з 01 жовтня по 11 грудня 2018 року за фінансової підтримки
БФ «Ініціатива «Папа для України».
Загальне завдання цього проекту полягало у зменшенні наслідків конфлікту, які
негативно вплинули на доступ найбільш вразливих верств населення до базових
потреб шляхом підвищення продовольчої безпеки вразливих домогосподарств, що
живуть уздовж лінії зіткнення, забезпечення базового доступу до медикаментів,
предметів гігієни та побутової хімії, опалювальних матеріалів підчас зимового
сезону та впровадження відповідності наданої допомоги потребам та сприяння
почуттю гідності домогосподарств- бенефіціарів шляхом надання вибору тощо.
Для реалізації проекту був впроваджений двоколійний підхід з розподілом
грошових грантів для найбільш вразливих сімей через дві установи, представлені в
цільових локаціях: надання грошової допомоги через «Укрпошту» шляхом доставки
додому для бенефіціарів з обмеженими можливостями руху та через місцеве
відділення «Ощадбанку» для всіх інших бенефіціарів. У разі, якщо в селищі не було
відділення банку, працівники банку організовували доставку готівки спеціальними
автомобілями.

Методологія проекту була розроблена як для подолання соціально-економічних
труднощів та уражень, викликаних конфліктом, так і для розвитку гідності та
відновлення надії серед цільової аудиторії.
Загалом підчас проекту 6188 домогосподарств бенефіціарів змогли отримати
фінансову підтримку в розмірі 2450 грн.
Як показало проведене після проекту опитування, більшу частину грошей
бенефіціари витратили на медикаменти, продукти харчування та різні непродовольчі
товари: дитячий одяг, памперси, корми для тварин. Хтось зміг купити дитяче ліжко
або необхідні предмети гігієни. Деякі сім'ї намагалися закупити вугілля і дрова для
опалення своїх будинків в зимовий сезон.
Бенефіціарами проекту могли стати жителі прифронтових населених пунктів, в яких
проходив проект, і які належали до найбільш вразливих соціальних верств
населення, таких як: багатодітні сім'ї, сім'ї з маленькими дітьми, неповні сім'ї з
дітьми, люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями.
Якщо становище сім'ї було дуже важким, а потреби дуже великими, такі сім'ї змогли
отримати кілька грошових грантів.
Проект проходив в 35 прифронтових населених пунктах в Луганській області і в
декількох селищах Донецької області.
Оскільки військові дії продовжуються, важливо відзначити, що потреба у наданні
допомоги мешканцям прифронтових територій дотепер існує і залишається
актуальною і сьогодні. В умовах, коли тривають обстріли, гине мирне населення,
багато будинків були частково або повністю зруйновані, немає робочих місць, а
можливості пересування часто обмежені, гуманітарна допомога часто є єдиною
можливістю вижити для найбільш незахищених місцевих жителів.

Активні військові дії на Сході України призвели до пошкодження та
зруйнування інфраструктури: шкоди було заподіяно як будинкам
приватного сектору, так і закладам освіти, медичним закладам, мережам
водопостачання, електропостачання та інш.

8. Саме тому одним з проектів, реалізованих КВЛ у 2018 році, був проект
капітального ремонту будівлі прифронтової школи «Покращення умов
викладання та навчання ЗОШ №17 міста Гірник в Донецькій області
для 326 учнів через реконструкцію навчального закладу», який було
реалізовано спільно з партнером ChildFund Deutschland e.V. (ГО “Дитячий
Фонд Німеччини”) як і за його фінансової підтримки, та за фінансової
підтримки основного донора BILD hilft e.V. „Ein Herz für Kinder“ (ГО
„БІЛЬД допомагає“ „Серце дітям“).
Основною метою даного проекту було забезпечити доступ дітей з прифронтових
територій до отримання безпечної освіти.
Так, загалом, за даними ЮНІСЕФ1, з кінця 2014 року до кінця 2017 року, через
обстріли було зруйновано або пошкоджено понад 740 будівель шкіл, що знаходяться
в районах проведення АТО, або кожна п’ята школа.
Тоді як через пошкоджені школи та нестабільну ситуацію з безпеки діти у
постраждалих районах мають обмежений доступ до навчання, відновлення шкіл
сприяє відновленню доступу дітей до освіти.
В рамках проекту був здійснений капітальний ремонт твердої та м’якої покрівлі
будівлі школи №17 прифронтового містечка Гірник у Донецькій області, яка
знаходилась в аварійному стані і постійно протікала.
Для міста з понад 11 000 мешканців, школа №17 є єдиною можливістю отримати
повну середню освіту. Хоча заклад знаходиться неподалік від зони активних
бойових дій, він є єдиним шансом містян та мешканців селищ навколо отримати
доступ до знань.
На десятки кілометрів навколо є лише дві неповні середні школи та три дитячих
садочки. Родини змушені обирати між освітою для своїх дітей та благополуччям.
Капітальний ремонт повноцінної школи надав шанс не лише на навчання молоді, а й
для місцевих спеціалістів на гідну роботу.

1

https://lb.ua/society/2017/06/01/367987_kazhdaya_pyataya_shkola_postradavshih.html

Школа №17 існує з 1966 року і жодного разу до цього не бачила ремонту. За останні
чотири роки, під час бойових дій, вона постраждала ще більше від сильних вібрацій
ґрунту від постійних обстрілів.
Завдяки проекту з капітального ремонту будівлі, реалізованому КВЛ з 1 червня по
30 листопада 2018 року, вже у жовтні, перед початком сезону дощів, школа зустріла
своїх учнів з відремонтованим дахом приємного зеленого кольору.
Але ремонт даху- це лише одна з частин допомоги в рамках проекту. В листопаді
2018 року адміністрації школи також було передано проектно-кошторисну
документацію, яку було розроблено для можливості подальшого відновлення
школи. Робочі проекти містять в собі такі розділи, як термомодернізація будівлі, яка
включає в себе утеплення стін, заміну вікон та дверей, а також реконструкція
системи опалення внутрішніх приміщень школи і заміни котла. Така документація
розробляється і для поточного ремонту їдальні,

спортивного залу та туалетних

кімнат.
Місцева влада також долучилася до міжнародного проекту допомоги. Зі свого боку,
відділ освіти м.Селидове, на балансі якого знаходиться дана школа, передав
адміністрації школи після здійснення ревізії спеціально розроблені методичні
рекомендації щодо сучасного обладнання класних кімнат та методичних кабінетів.
Також, за рахунок місцевого бюджету було куплено та встановлено один з трьох
котлів перед початком сезону опалення.
Можна з впевненістю стверджувати, що естетичніший вигляд будівлі та розбудова
нової шкільної інфраструктури сприятимуть успішнішому, продуктивнішому та
комфортнішому учбовому процесу.
Для підтримки розвитку майбутнього покоління дуже важливо забезпечити одне з
головних прав дітей – право на освіту. Задля цього ми маємо піклуватися про наших
дітей, створювати умови для їх освіти і розвитку.
Розвинуте покоління – запорука доброго майбутнього країни.

9. Не менш важливою програмою підтримки психосоціального стану
населення, яка продовжилася у 2018 році, став проект «Психологічносоціальна підтримка людей похилого віку», який реалізовувався в червні
та липні 2018 року.
Метою проекту була максимальна підтримка та турбота про людей похилого
віку, надання їм соціальної та психологічної допомоги. Адже вона потрібна їм не
тільки на свята, важливо завжди відчувати поруч дружнє плече. Бенефіціари
проекту це люди, які не мають близьких та родичів, люди, які мають проблеми із
здоров’ям - самотні люди похилого віку. Та категорія людей, що найбільше
потребує нашої допомоги, адже самі подбати про себе не можуть.
Ідея проекту полягала в тому, що були залучені 3 соціальних працівника для
індивідуального соціального супроводу людей похилого віку. Кожен працівник на
протязі 2 місяців відвідував по 13-14 своїх бенефіціарів – осіб похилого віку згідно
свого графіку. В рамках візитів надавалась психо-соціальна підтримка та
психологічний супровід, а саме: здійснювалась допомога в господарських питаннях,
сприяння у вирішенні соціальних потреб бенефіціарів, здійснення закупівель,
виконувались додаткові відвідування в разі гострої необхідності (наприклад,
екстрений супровід бенефіціара в лікарню, тощо).
При відвідуванні соціальний працівник надавав таку допомогу:
8. 1.В процесі спілкування виявляв потреби людини або проблеми, вирішення
яких сприятиме поліпшенню життєдіяльності бенефіціара (наприклад, необхідність
стаціонарного лікування).
8. 2.Оформлював заявку клієнта на необхідну допомогу.
8. 3.Організовував пошук / збір і надання допомоги (в даному прикладі оформлення в медичний заклад).
8. 4. При необхідності залучав волонтерів (для закупівлі ліків (За кошти
клієнта), допомоги по дому і інше).
8.5. Вів базу звернень та надання допомоги.

8.6. Вів індивідуальні випадки від їх фіксації до закриття (в даному випадку стежив за прогресом стану клієнта і його потребами з моменту виявлення потреби
до виписки з медичного закладу).
8.7. При необхідності надавав індивідуальний супровід в різних сферах (це
звернення до державних органів та установ, звернення до громадських організацій,
благодійних фондів).
Всього в рамках проекту соціально-орієнтовану допомогу отримали 40
самотніх людей старших 70 років: місцевих жителів і ВПО.
Також слід зазначити, що в рамках даного проекту допомогу отримала така
категорія людей, як «умовно самотні» літні люди: з початком військового конфлікту
їхні родичі виїхали за межі країни і не підтримують більше з ними зв'язок.
Формально терцентри і соціальні служби не можуть взяти під свою опіку таких
людей, і вони змушені залишатися сам-на-сам зі своїми труднощами.
Проект реалізовувався в м.Краматорськ (Донецька область).
В результаті реалізації проекту була вирішена гостра потреба бенефіціарів
проекту в забезпеченні доступу до медичного обслуговування, соціальних та
юридичних послуг. Підвищився рівень їх захищеності та соціальної адаптації,
покращився їх фізичний, психологічний і духовний стан, якісно покращився їх
рівень життя
Таким чином, усі ці програми та проекти, особливо за останній рік,
принесли різнобічну користь та ефективність, маючи основним
спрямування допомоги та підтримки населення, яке постраждало від
конфлікту. Головною ж метою діяльності ГО «Країна Вільних Людей»
залишається підтримка людей та якомога більше зменшення негативних
наслідків, що тягне за собою війна, травма та втрата. Аби кожен міг жити
та розвивати власну країну, де живуть вільні люди.
Більш детальна інформація про діяльність організації доступна на офіційному
сайті КВЛ - http://kvl.org.ua/
Долучайтесь та разом ми зробимо більше добрих справ в нашій країні!

