Досвiд роботи органiзацiї

Напрямок діяльності: Мінімізація наслідків військового конфлікту та
зміцнення і розвиток сектора громадянського суспільства, миротворча
діяльність
1. Проект «Подолаємо наслідки війни разом: Мультинаціональне врегулювання
конфліктів і розвиток діалогу через підтримку громадянського суспільства в
Україні та інших зонах конфлікту Східної Європи» за фінансування
Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини.
Проект реалізовувався з серпня 2016 по січень 2019.
Вплив:
1.1. Робота з питань антидискримінації – підготовлено 8 тренерів, які будуть
передавати знання далі, аби дискримінація у пост-конфліктному середовищі могла бути
максимально зменшена;
1.2. Проведено 3 модулі тренінгів та підготовлено 14 фахiвцiв – представників
громадянського суспільства з методики Форум-театру – особливої терапії, що
використовує театральні інструменти для пропрацювання глибинних проблем і травми;
1.3. Підготовлено 18 фахових супервізорів з метою безкоштовної допомоги
психологам-волонтерам, які працюють з травмованими та постраждалими,
проведено_міжнародну конференцію з питань травми та роботи з нею. На сьогодні
підготовленими фахівцями здійснено 400 безкоштовних супервізій;
1.4. 20 осіб пройшли програму навчання і грантової підтримки малого бізнесу для
постраждалих осіб внаслідок конфлікту, яка дає їм змогу краще адаптуватись до мирного
життя; було проведено міжнародну конференцію з соціального підприємництва;
1.5. Програма з мінімізації домашнього насилля: підготовлено 14 тренерів серед
чоловіків-активістів, які почали працювати з навчанням поміж чоловіків; проведено 7
регіональних кампаній проти домашнього насильства. Проведено міжнародний круглий
стіл по успішним практикам роботи з домашнім насильством в пост-конфліктних зонах;
1.6. Обмін знаннями та досвідом щодо інтеграції внутрішньо переселених осіб до
суспільства, а також спільна розробка методик роботи та виокремлення ефективних
прикладів: обмінні поїздки відбувались до Грузії, Украiни та Вірменії, були розроблені
методичні роботи з антидискрімінаціі та успішних практик інтеграції ВПО:

https://kvl.org.ua/mater%D1%96ali-m%D1%96zhnarodnogo-proektupodola%D1%94mo-nasl%D1%96dki-v%D1%96jni-razom-vikladen%D1%96-uv%D1%96dkritij-dostup
1.7. Видано 32 гранти на підтримку громадянського суспільства в мінімізації
наслідків конфлікту.

2. Проект «Діалог за взаєморозуміння і право: Європейські НУО разом за
подолання конфлікту на Донбасі» 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.

3. Проект «Міжнародна молодіжна школа миротворчості "Через мистецтво
діалогу к миру" проходив в жовтні 2018 р в рамках тематичної роботи
міжнародної платформи громадянського суспільства CivilMPlus.
Школа проводилася в Україні, учасниками були 20 молодих людей з Західної,
Центральної та Східної України (в тому числі з тимчасово окупованих Росією
територій Донецької та Луганської областей) і Північного Кавказу (Чеченська
республіка і Інгушентія). Неймовірно важливим був виїзд молоді за межі окупованої
території та можливість спілкування зі своїми однолітками, а також 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 в реалізації попередніх проектів, 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 позитивної 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 з проекту:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=wYKf0Ln2wk8

4. Міжнародний молодіжний проект "Щоденники історії" реалізується з жовтня
2018р по серпень 2020р в рамках тематичної роботи міжнародної платформи
громадянського суспільства CivilMPlus.
Мета проекту: Сприяти процесам примирення і регуманізаціі сторін збройного конфлікту
на Донбасі шляхом роботи з індивідуальною та колективною пам'яттю, реалізації та
підтримки діалогових заходів.
В рамках проекту школярі / молоді люди з України (основна частина країни і
непідконтрольні території) і РФ будуть досліджувати тему сім'ї та історії, процеси
формування індивідуальної і колективної пам'яті, її вплив на людей і спільноти. Нашу
увагу буде насамперед зосереджено на пам'яті про Другу світову війну. Але учасники
можуть спробувати розглянути і інші, що стосуються всіх, теми історичного минулого.
Теми сім'ї та історії ми будемо розглядати з двох перспектив: сім'ї в історії та історії в
родині. Крім того, окремий акцент буде зроблений на збереження в індивідуальному,
сімейному і колективному просторі пам'яті подій, пов'язаних з конфліктами і трагедіями
20 століття.
Під час зустрічей учасники відвідають місця пам'яті, на підставі різних джерел дізнаються
про долю сімей, які постраждали від війни, а також зможуть закласти основи для
промовляння трагічних і контраверсійних сторінок сімейної / особистої історії як
середини 20 століття, так і 21.
Також, буде організована спеціальна майстерня з сучасними молодими художниками, які
працюють з різними техніками і форматами. Це буде організовано для обробки,
трансформації накопиченого наративу та історій в арт-продукт. Вони стануть основою
пересувних експозицій, які будуть використані як для поширення напрацювань і досвіду
проекту, так і як майданчик для публічних заходів і діалогових зустрічей в регіонах.
На даний час пройшов перший модуль навчання, в якому взяли участь 23 молоді людини
віком від 18 до 24 років. Більшість з них по поверненню в свої громади провели невеликі
ворк-шопи, де поділилися досвідом, який отримали, перебуваючи на школі.

Напрямок діяльності: Робота вздовж «лінії розмежування» (0-10 км від
лінії фронту): гуманітарна допомога, надання коштів для існування та
сприяння економічному розвитку
1-3.

Проекти, спрямовані на відновлення життєдіяльності вразливих малих аграрних
господарств, які мешкають вздовж лінії розмежування, за фінансової підтримки
ФАО ООН:

Проект «Невідкладна допомога для відновлення життєдіяльності вразливих малих аграрних
господарств, які постраждали в результаті конфлікту в Донецькій і Луганській областях»
(TCP/UKR/3502) у 2015-2016рр.;

Проект «Надзвичайна допомога для відновлення життєдіяльності уразливих
домогосподарств ромів, які постраждали від конфлікту в Донецькій та Харківській
областях» у 2015-2016рр.;

Проект «Невідкладна допомога для забезпечення продовольчої безпеки шляхом
надання товарів сільськогосподарського призначення у постраждалих від конфлікту
районах Донецької і Луганської областей» (OSRO/UKR/601/CAN) у 2017-2018рр.
В рамках спільних проектів з FAO UN понад 45,5 тис. вразливих домогосподарств
бенефіціарів отримали допомогу у вигляді кормів для тварин, птиці: курчат, каченят,
індичат разом з кормами та/або грошовими грантами на закупівлю кормів; сіна, посівної
картоплі, насіння кукурудзи та соняшника, систем крапельного поливу, кроликів разом з
клітинами, бджолосімей разом з вуликами та необхідним набором бджоляра.
Географія проектів охопила понад 300 населених пунктів вздовж усієї лінії розмежування
у Донецькій та Луганській областях.
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;
надання доступу до води для поливу садів та городів, щоб збільшити врожай, шляхом
дистрибуції систем крапельного поливу в найбільш уразливих районах, де подача
водопровідної води тимчасово відсутня або була мінливою через шкоди, заподіяної
військовими діями; підтримка в розвитку місцевого бізнесу через дистрибуцію
бджолопакетів разом з вуликами і наборами бджоляра.
Наслідком цих проектів 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.
4-8.

Програма з надання мультифункціональних електроних ваучерів для вразливих
верств населення, які мешкають вздовж лінії розмежування; запровадження
програми «Ваучер в оплату праці» із залученням до реалізації програми місцевих
громад та місцевих органів влади; підтримка місцевого бізнесу, а саме власників
місцевих магазинів в зоні бойових дій.
Проект «Збільшення продовольчої безпеки і засобів існування незахищеного,

постраждалого внаслідок конфлікту населення Донбасу, Східна Україна» (“CASPER 201645”), профінансований Міністерством закордонних справ Франції (Кризовий Центр - CDC) у
2016р.
“Improvement of the food security and livelihoods of vulnerable conflict-affected population of
Donbass, Eastern Ukraine” (“CASPER 2016-45”), funded by the French Ministry of Foreign Affairs
(Centre de Crise - CDC)

Проект «Пом'якшення наслідків конфлікту для вразливих домогосподарств, які
проживають уздовж лінії контакту шляхом надання основних предметів гігієни і підтримки
місцевої економіки», профінансований ЮНІСЕФ (Міжнародним надзвичайним дитячим фондом
ООН) у 2016-2017рр.
“Mitigating the impact of conflict on vulnerable households living along the contact line through
the provision of essential hygiene items and support to local economy”, funded by the UNICEF (United
Nations of International Children's Emergency Fund)
Проект «Підвищення продовольчої безпеки та розвиток місцевої економіки в
постраждалих від конфлікту сільських районах, прилеглих до лінії зіткнення в Східній
Україні», профінансований Акцією «Папа для України» у 2017р.

“Improving food security and enchancing local economy in conflict-affected rural areas
close to the contact line in Eastern Ukraine” funded by “Pope for Ukraine Action”
Проект «Покращення безпеки харчування та життєдіяльності незахищеного
населення, постраждалого внаслідок конфлікту на Донбасі», профінансований Міністерством
закордонних справ Франції (Кризовий Центр - CDC) у 2017р.
“To improve the food security and livelihood of vulnerable conflict-affected populations in
Donbass” (“CASPER 2017-31”), funded by the French Ministry of Foreign Affairs (Centre de Crise CDC)
Проект «Покращення безпеки продовольчого харчування та доступу до базових

потреб в постраждалих внаслідок конфлікту районах Східної України поруч із лінією
розмежування», профінансований Акцією «Папа для України» у 2018р.
«Improving food security and access to most basic needs in conflict-affected areas close
to the contact line in Eastern Ukraine» funded by “Pope for Ukraine Action”
Загалом допомогу у вигляді електроних ваучерів у 2016-2018рр отримали 19181 вразливих
домогосподарств, які мешкають вздовж лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях на
загальну суму понад 20 млн гривень;
850 бенефіціарів взяло участь у програмі «Ваучер за роботу» та отримали за роботу у 1-5
турах програми електроні ваучери на загальну суму понад 1,7 млн гривень;
29 закладів отримали електроні ваучери на придбання предметів гігієни та побутової хімії:
шкіл, дитячих садків та соціальних закладів (будинки для людей похилого віку,
психоневрологічний диспансер), що розташовані уздовж лінії зіткнення в Донецькій та Луганській
областях;
Понад 100 місцевих магазинів взяли участь в проектах.

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.
Характер та об’єми робіт в рамках «Роботи за ваучер» 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-орієнтовану допомогу (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).
І наступний вплив проектів - стимулювання розвитку місцевої економіки. В рамках
реалізації проектів місцеві магазини змогли завозити більший асортимент товарів та створили
додаткові робочі місця (повні за часом пропозиції та часткова зайнятість) завдяки прибуткам,
отриманим підчас участі в проектах; відкрили нові відділи та нові торгові точки - особливо в
маленьких прифронтових селищах, де раніше магазини були відсутні; було започатковано
соціально-орієнтований підхід до покупців (наприклад, доставка власниками магазинів товарів
додому «на замовлення» для маломобільних мешканців селищ, відкрито дитячі майданчики та
кафе поруч з магазинами і т.п.) — задоволені такою ситуацією всі жителі селищ, не тільки
бенефіціари проекту.
9-10. Надання грошових грантів вразливим домогосподарствам, які мешкають вздовж лінії
розмежування.
Проект «Покращення безпеки харчування та життєдіяльності незахищеного
населення, постраждалого внаслідок конфлікту на Донбасі», профінансований Міністерством
закордонних справ Франції (Кризовий Центр - CDC) у 2017р.

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», профінансований Акцією
«Папа для України» у 2018р.

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.
Загалом підчас проектів грошову допомогу отримали 6868 вразливих домогосподарств на загальну
суму понад 15,7 млн гривень.

Напрямок діяльності: Відновлення інфраструктури
1. Проект «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“).
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.
Основною метою даного проекту було забезпечити доступ дітей з прифронтових територій до
отримання безпечної 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.
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 була розроблена і для поточного ремонту їдальні, спортивного залу та туалетних
кімнат.

Напрямок діяльності: Захист і розвиток дітей і молоді, робота з батьками
та опікунами, надання психо-соціальної підтримки
В рамках даної діяльності було створено Дитячо-юнацький громадський центр в м. Краматорськ;
на постійній основі здійснювались мобільні виїзди команд дитячих педагогів, фасилітаторів,
психологів до прифронтових селищ; було проведено серію реабілітаційних дитячих таборів та
поїздок за обміном.
Проект «Підвищення якості психологічної підтримки для дітей, молоді, батьків та опікунів
через роботу громадського центру в м. Краматорськ та роботу мобільної групи вздовж
контактної лінії в Донецькій області» при фінансовій підтримці European Civil Protection and
Humanitarian Aid Operations (ЕСНО) у 2016-2017рр.
Проект «Центр психо-соціальної підтримки дітей, батьків і їх опікунів «Генерація UA» в
м.Краматорськ» за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного
співробітництва та розвитку Німеччини у 2018-2019рр.
Проект «Оздоровлення 40 дітей із прифронтової зони в Донецькій області» за фінансової
підтримки Chilfund Deutschland у 2017р.
Проект «Реабілітаційний табір» за фінансування Perspektive Russland у 2015 та 2016рр.
В рамках проектів були застосовані методики арт-терапії HEART (спрямована на зняття емоційної
напруги, формування розкутості, розвиток фантазії і творчого мислення, прийняття себе,
позбавлення від страха- через мистецтво і творчість), програма «Подорож надії» Journey of Hope
(спрямована на розвиток комунікаційних здібностей, творчих здібностей, переоцінку цінностей,
підвищення стійкості до стресу), програма «Від дитини до Дитині» Child to Child (виявлення
проблем суспільства, формування у дітей навичок цілепокладання, вивчення і практика основам
проектного менеджменту. В рамках програми дитячі ініціативні групи отримали 5 грантів на
власні проекти: «Мультимедійний простір», «Курси домедичної допомоги», «Спортивний зал» та
інші), програма по життєвим навичкам та формуванню стресостійкості для молоді \ Life Skills and
Resiliency for Youth (спрямована на підтримку підлітків та їхніх батьків, розвиток лідерських
якостей, вміння знаходити вихід уз конфліктних ситуацій і знаходити компроміс), Програма
«Позитивне батьківство і позитивна дисципліна» (спрямована на підтримку батьків і опікунів) та
інші, а також було організовано ексурсії, походи, майстер-класи, кіноклуби, творчі вечори,
спортивні змагання, культурно-масові заходи та інше.
Загалом через реалізацію проектів психологічно-соціальну підтримку надано близько 5000 дітей
та 1000 батьків та опікунів.

Напрямок діяльності: Психо-соціальна підтримка постраждалого
населення, а саме людей похилого віку
Проект «Психологічно-соціальна допомога людям похилого віку» за фінансування БО «Хліб
для миру» у 2017р
Проект «Підтримка переміщених осіб похилого віку» в партнерстві з Help Age International у
2015-2016рр.
Проект «Психологічно-соціальна допомога людям похилого віку» у 2018р
Метою проектів була максимальна підтримка та турбота про людей похилого віку, надання їм
соціальної та психологічної допомоги.
В рамках проектів були залучені соціальні працівники для надання психо-соціальної підтримки та
індивідуального соціального супроводу людей похилого віку, який полягав у допомозі в
господарських питаннях, здійснення закупівель, виконувались додаткові відвідування в разі
гострої необхідності (наприклад, екстрене супровід бенефіціара в лікарню, тощо), спілкування
тощо.
Загалом протягом дії проектів допомогу індивідуальний супровід на протязі 2-6 місяців отримали
майже 200 людей похилого віку.

Напрямок діяльності: Мінімізація наслідків військового конфлікту та
адвокація
1. Проект «Забезпечення правового захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні» за
фінансової підтримки Європейського Союзу у 2016-2018рр
В рамках проекту на базі ГО «Країни Вільних Людей» в м. Краматорськ було створено юридичну
приймальню, метою якої є надання первинної та вторинною правової допомоги постраждалому від
конфлікту населенню, зокрема: внутрішньо переміщеним особам та соціально незахищеному
населенню в м. Краматорськ.
В рамках реалізації проекту правову допомогу та супровід отримали 478 осіб, 70% з яких є ВПО,
було складено 347 процесуальних документа: скарги, заяви, запити, позови та інші.
Крім того юристи та адвокати юридичної приймальні приймали участь у процесі
вдосконалення нормативної бази в сфері забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, шляхом
участі у публічних обговореннях, круглих столах, форумах та подання власних рекомендацій
щодо зміни діючої законодавчої системи та механізмів її реалізації.

