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1. Анотація

проекту :

« « ПСИХО - СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА ЕМОЦІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ДЕМОБІЛІЗОВАНИХ ВІЙСЬКОВИХ ТА ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИХ З
ЗОНИ ПРОВЕДЕННЯ АТО ».
ІГС - Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України.
« Психосоціальна підтримка »
Термін « психосоціальний » означає динамічну взаємодію між
психологічною та соціальною характеристиками людини, коли одна
впливає на іншу.
Психологічний аспект включає внутрішні емоційні процеси , почуття ,
реакції.
Соціальний аспект включає взаємовідносини, сімейні зв’язки і зв’язки
всередині спільноти, суспільні цінності і практики , які обумовлені
культурою.
При будь яких військових операціях, спроби вирішення надзвичайної
ситуації на сході країни призводять до психологічних травм
військовослужбовців та переміщених осіб, які як наслідок можуть
проявитися у розладах психічної діяльності, а також у неможливості
соціалізуватися у мирному суспільстві при їх поверненні із зони
проведення антитерористичної операції.
Більшість військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб
психологічно нездатні самостійно повернутися в систему соціальних
зв’язків і норм мирного життя, тому постає потреба в спеціалізованому
наданні соціальної та психологічної допомоги. Така соціальнопсихологічна реабілітація, є різновидом психологічної допомоги,
спрямованої на відновлення втрачених або порушених психічних
можливостей і здоров'я демобілізованих військовослужбовців.
Психосоціальна підтримка- це дії, які спрямовані на побудову стійкості
окремих індивідуумів , сімей і спільнот з метою зміцнити їх потенціал до
відновлення та адаптації. Психосоціальна підтримка дозволяє людям
відновитись після наслідків кризових подій та допомагає справитись із
такими подіями в майбутньому. Психосоціальна підтримка, таким чином
, також сприяє відновленню соціальної згуртованості та інфраструктури.
Чим швидше ми зможемо допомогти людині упоратися зі стресами
збройних конфліктів, то краще вона почуватиметься і зменшиться ризик
виникнення проблем у майбутньому.

2. Загальна інформація про організацію.
Товариство Червоного Хреста України було створено 18 квітня 1918
року і в цьому році організація відмітить свій 100 річний ювілей.
Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України
здійснює діяльність згідно Закону України « Про Товариство Червоного
Хреста України » від 28.11.2002 № 330 – ІУ, Статуту про Товариство та
Положення про Київську міську організацію Товариства Червоного
Хреста України.
Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України
( КМОТЧХУ ) , як юридична особа міського рівня була зареєстрована в
Головному управлінні юстиції м. Києва 18 листопада 1996 року
№ свідоцтва 0154 – 96 Г.О. Організація має статус неприбуткової згідно
рішення № 1626594602162 від 19.12.2016 року, була перереєстрована
та включена до Реєстру неприбуткових організацій .
Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України є
складовою, неподільною частиною Товариства, діяльність якої
розповсюджується на всій території м. Києва.
Основною метою діяльності Київської міської організації Товариства
Червоного Хреста України є попередження та полегшення людських
страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та
аварій, надання допомоги медичній Збройних Сил і органам охорони
здоров’я, сприяння органам місцевої влади у їх діяльності в гуманітарній
сфері. Зазначена мета досягається неупереджено, без будь – якої
дискримінації за національною, расовою, статевою, релігійною, мовною,
класовою ознаками чи політичними переконаннями або на будь – яких
інших аналогічних підставах. В структуру Київської міської організації
Товариства Червоного Хреста України входить 10 районних організацій .
В організації на постійному місці роботи працюють 17 штатних
працівників, до роботи в КМОТЧХУ залучено 53 волонтери з числа киян,
студентської молоді.
За потребою організація може наймати додатковий персонал для
надання послуг.
Керівні органи Київської міської організації Товариства Червоного
Хреста України – вищим керівним органом є з’їзд Товариства, органом
управління є конференція Організації, що скликається один раз на 5
років де обирається Правління організації та голова організації. В період
між конференціями керівним органом організації є Правління ( 55 осіб )
та Президія Правління ( 9 осіб ).

За період останніх років Київська міська організація Товариства
Червоного Хреста України працювала над здійсненням багатьох
проектів та програм медико – соціального та освітнього спрямування.
1.

З 2001 року участь у міській програмі «Турбота ».

2.
З 2005 – 2009 реалізація спільного проекту з МБФ «Альянс» «Зменшення шкоди від вживання ін’єкційних наркотиків »,
« Проведення експрес тестувань на ВІЛ та гепатити »
3.
З 2007 – 2017 включно, брали участь в реалізації програм по
подоланню туберкульозу в Україні :« Соціальний супровід та
формування прихильності до лікування туберкульозу» ,
« Забезпечення ДОТ та психосоціального супроводу клієнтів з МР ТБ/РР
ТБ (включаючи ВІЛ/ТБ)».
4.
Декілька років поспіль працюємо в Київській міській програмі
« Соціальне партнерство ».
5.
На протязі 2015 – 2016 років здійснювали реалізацію проектів для
допомоги ВПО та демобілізованим пораненим військовим « Україна –
громадський неспокій» та « Підтримка населення України, що
постраждало внаслідок конфлікту у посиленні стійкості та поверненні
до нормального життя ».
В жовтні - листопаді 2017 року Київська міська організація
Товариства Червоного Хреста України пройшла аудиторську перевірку,
яку здійснило ТОВ « Міжнародна аудиторська група » з усіх напрямків
діяльності організації.

_________________________ Т. Гоєнко

Опис проекту .
Наразі в країні стоїть гостра потреба у комплексному підході роботи з
сім’ями учасників збройного конфлікту на сході України, вимушено
переміщеними особами та волонтерами , які безпосередньо стикнулися
з негативами військових подій.
Кожен учасник АТО потребує певного часу для адаптації до мирного
життя. З проблемами адаптації сім’я може зіткнутися у перший місяць
після повернення бійця додому. Так, можуть проявлятися неоднозначні
фізичні, емоційні та поведінкові реакції учасника бойових дій. Такі
реакції є нормальною складовою процесу адаптації та більшість бійців,
які повертаються додому, адаптуються до мирного життя протягом
кількох місяців після повернення з зони проведення антитерористичної
операції.
Більшість військовослужбовців психологічно нездатні самостійно
повернутися в систему соціальних зав’язків і норм мирного життя, тому
постає потреба в спеціалізованому наданні соціальної та психологічної
допомоги. Така соціально-психологічна реабілітація, є різновидом
психологічної допомоги, спрямованої на відновлення втрачених або
порушених психічних можливостей і здоров'я.
Мета . Комплексне , професійне надання психосоціальної, емоційної та
моральної підтримки пораненим та демобілізованим військовим та їх
сім’ям, внутрішньо переміщеним особам , шляхом залучення їх до
соціального життя міста.
Завдання :
1. Залучити максимально можливе коло зацікавлених спеціалістів до
реалізації проекту ( державні установи, шпиталі, експерти,
психологи, волонтери, громадські організації, ЗМІ, спонсори..) та
допомоги постраждалим від збройного конфлікту на сході країни
2. Провести широке інформаційне забезпечення, як для цільової
аудиторії так і для громадськості в цілому.
3. Проведення групової та індивідуальної роботи з цільовими
категоріями проекту.
4. Організація та проведення навчальних, творчих та психологічних
тренінгів, конференцій , обміну досвідом для волонтерів,
спеціалістів проекту та цільової категорії проекту.
5. Підготовка та розміщення інформації про хід проекту в ЗМІ,
розміщення соціальної реклами в місті.

6. Створювати в місцях проведення занять « кімнат вільного
простору » для спілкування та «безпечних кімнат » для роботи
психологів проекту.
Заходи, що планується здійснювати в рамках проекту з
визначеною цільовою аудиторією. :
Відвідування шпиталів, робота з пораненими ;
Групи підтримки ( взаємодопомоги ) по цільовим групам;
Творчі заняття, проведення навчальних майстер класів,
екскурсійні заходи , спільні фізичні заходи на природі;
Інформаційні заняття для дружин та дітей;
Соціально – корисні заходи ( спільно з місцевим населенням )
– участь у толоках, прибирання міста, висадка дерев, флеш – моби
тощо.
Тренінги ( використовуючи програму « Програма емоційної
стійкості дітей та дорослих »)
- Професійна адаптація , як самостійна діяльність з пошуку та
підбору нової роботи ( в співпраці з центрами зайнятості населення
міста ).
План виконання
Етапи
реалізації

Опис заходів для
здійснення
плану
1. Підготовчий
1.
Проведення
етап
круглого столу з
залученням ЗМІ, органів
державної влади, ГО,
представниками
демобілізованих
військових з зони АТО з
метою презентації
проекту.
2.
Опрацювання,
виготовлення та
розповсюдження
інформаційної продукції
для залучення цільових
груп до участі в проекті.
3. Виступи в ЗМІ,
проведення рекламної
компанії.
2. Етап реалізації 1.
Щомісячне
планування та
формування робочого
плану по реалізації
програми. Формування

Строк
реалізації

Відповідальний
виконавець

Березень
2018

Гоєнко Тетяна
Іванівна

Квітень
2018

Квітень
2018
Травень –
вересень 2018
(щомісячно
протягом

Провідний спеціаліст
КМОТЧХУ Тюніна
Ольга Володимирівна

3.
Етап
моніторингу та
оцінки
результативності

цільових груп від 10 до
15 осіб.
2.
Проведення
заходів реалізації
програми згідно
визначених в рамках
програми та
затвердженим
щомісячним планом.
3.
Висвітлення в
ЗМІ впровадження та хід
реалізації програми
1.
Аналіз
кількісного охоплення
населення програмою (
план 300 осіб ).
2.
Аналіз анкет
зворотнього зв’язку, що
заповнювались під час
відвідувань занять з
психологом та заходів,
позитивні відгуки ,
пропозиції та
зауваження учасників
проекту.
3.
Виїзний
контроль, моніторинг
проведення заходів.
4.
Аналіз загальної
результативності
програми( виконання
кількості охоплення
населення послугою,
виконання всіх
показників та заходів
програми)
5.
Презентація
завершення проектупроведення круглого
столу з залученням ЗМІ
для висвітлення
реалізації програми.
6.
Постійний аналіз
звітності згідно
опрацьованих форм.

здійснення
програми )

– контроль
Гоєнко Т. І.
Гоєнко Т. І. –
голова
організації

Постійно
протягом дії
програми

Вересень 2018

Гоєнко Т. І. –
голова
організації

Напротязі дії
проекту
( травень вересень 2018 )

Напротязі дії
проекту
( травень вересень 2018 )

Гоєнко Т. І. –
голова
організації

Вересень 2018

Гоєнко Т. І. –
голова
організації

Початок жовтня
2018

Гоєнко Т. І. –
голова
організації

Напротязі дії
проекту
( травень вересень 2018 )

Очікувані результати:
Реалізація проекту дасть можливість використовувати в місті фаховий,
комплексний, якісний та цікавий підхід до виведення людини
( демобілізованих, ВПО та їх сімей ) з стану емоційного

посттравматичного ступору, дозволить залучити до психо-соціальної
підтримки та соціальної згуртованості більшу кількість осіб з числа
сімей збройного конфлікту на сході України, дозволить учасникам
проекту налагодити стосунки у сім’ях та загальному соціумі .
•

Цільова аудиторія на яку спрямовано проект:

•

- родини учасників збройного конфлікту на сході України;

•

- поранені та демобілізовані військовослужбовці;

•

- -дотично травмовані, внутрішньо переміщені особи

•

- волонтери

Планується до залучення ( участі ) в проекті не менше 300 осіб з
вищеперерахованих категорій.

_______________________________ Т. Гоєнко

Таблиця2

Кошторис проекту
«Психо-соціальна підтримка та емоційна реабілітація
демобілізованих військових та внутрішньопереміщених з зони
проведення АТО»
№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

4

Стаття витрат

2
Оренда приміщення центрів
«безпечного простору»,
сплата комунальних
платежів.
Використання технічних
засобів для проведення
роботи по проекту
Оплата праці працівників
задіяних в проекті

Проведення заходів по
проекту (екскурсії, виїзні
подорожі та заходи)
Товари для проведення
творчих занять, соціальноспрямованих заходів
Товари для проведення
кави-брейк під час
психосоціальних тренінгів та
занять
Придбання господарських
товарів для гігієнічного
прибирання приміщення для
проведення занять
Придбання палива для
службового автомобіля
Адміністративні витрати
Візуалізація (випуск
друкованої продукції,
реклами флаєрів, відео,
інформаційні матеріали
Одноразове матеріальне
заохочення для волонтерів
Всього:

Голова КМО ТЧХУ

Розрахунок
витрат

Сума
коштів,
бюджету м.
Києва, грн.

Власний
внесок
організації,
грн.

Загальна
сума
коштів на
реалізаці
ю
проекту,
грн.

3
7500,00*5 центрів

4
-

6
37500,00

7
37500,00

3000,00*6 місяців

-

18000,00

18000,00

5 осіб*4100.00
=20500*5 місяців
ЕСВ 902,00
*5*5грн
15 осіб *150* 25
заходів

-

125050,00

125050,00

40000,00

16250,00

56250,00

35000,00

-

35000,00

7000,00*5 центрів

11250,00

-

11250,00

3 заняття по 15
осіб(місяць)=45*5
0,00*5 місяців
1000,00*5центрів

3000,00

2000,00

5000,00

30,00*300 літрів

9000,00

-

2000,00*6місяців
4500,00*6 місяців

10000,00
22000,00

2000,00
5000,00

12000,00
27000,00

7 осіб х 2000,00

14000,00

-

14000,00

144250,00

___________________ Т.І. Гоєнко

205800,00

9000,00

350050,00

