
 

 
 
 
 
 
 
 
Дата реєстрації заяви  
Реєстраційний номер   
Підпис секретаря конкурсної комісії  

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії) 
 

Заява 
 на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива:  

прозора влада та активна громада» 
 

Найменування інституту громадянського 
суспільства  

ГО “Центр зайнятості Вільних 
людей” 

Назва проекту Інформаційна кампанія “Захоплені 
життям. Історії успіху ветеранів 

АТО” у м.Київ 
Пріоритет, завдання, визначене Організатором    
конкурсу на розв’язання якого спрямовано     
проект (словами, зазначити лише один     
напрямок)  

Підтримка учасників АТО 

Загальна сума кошторису на здійснення витрат      
проекту  

256 250 грн. 

Очікуване фінансування за рахунок бюджетних     
коштів 

179 300 грн. 

Строк реалізації проекту  3 місяці 
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника    
організації, місце знаходження організації,    
телефон, факс, e-mail 

Лебідь Марина Віталіївна 
02068, м.Київ, вул. Урлівська, 20. 

кв.39 
тел. +38063 802 61 51 

e-mail: jobsoldier.czvl@gmail.com 
Прізвище, ім’я, по-батькові та посада керівника      
проекту, поштова адреса, телефон, e-mail 

Філоненко Оксана Олексіївна 
Заступниця Голови правління 

02068, м.Київ, вул. Урлівська, 20. 
кв.39 

тел. +38067 441 20 15 
e-mail: ksenya779911@gmail.com  

До заяви додається: 
1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту         

(положення), скріплені печаткою (у разі наявності).  Додаток1,1.1,2. 
2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної          

пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ        
та організацій.  Додаток 3. 

mailto:jobsoldier.czvl@gmail.com


 

3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за           
формою, затвердженою організатором Конкурсу; 

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела        
фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання        
проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел           
фінансування, джерела фінансування, її матеріально-технічну базу та кадрове        
забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації,         
скріпленим її печаткою. Додаток 4. 

5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,        
залучених до виконання проекту (у разі потреби). Див. Додаток 8 ,9, 10 
6) результати проведення 5-ти попередніх Форумів “Захоплені життям. Історії успіху          
ветеранів АТО”.  Додаток 7. 

 
 

Керівник інституту громадянського суспільства _______ ______________________ 
 (підпис)        (прізвище, ім’я, по-батькові) 

М.П. 
____ ________________20___ року 
 

Форма  
опису проекту та кошторису  

витрат, необхідних для його реалізації 
 

Проект: Інформаційна кампанія “Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО”у         
м.Київ 
Найменування інституту громадянського суспільства: ГО “Центр зайнятості Вільних        
людей” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Анотація_____________________________________________________ 
(на окремому аркуші, не більше однієї сторінки машинописного тексту) 
В анотації до проекту потрібно чітко і лаконічно розкрити зміст за такою схемою: 
Назва проекту: 
Інформаційна кампанія “Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО” у м.Київ 
Найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект: 
 ГО “Центр зайнятості Вільних людей” 
Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано: 
З досвіду роботи громадських організацій, психологічних служб, Державного центру         
зайнятості, після повернення у мирне життя, у ветеранів змінюється система          
цінностей, тому вони шукають себе у нових сферах діяльності. Разом з тим,            
активність та мотивованість ветеранів є доволі низькою, часто, вони не знають, чим            
хочуть займатися. Цей процес ускладнюють травми, отримані на війні та загальний           
психологічний стан. Важливо, що однією з базових потреб ветерана є бути серед            
своїх. Найбільшим авторитетом для ветерана є інший ветеран, тому приклади          
успішної самореалізації ветеранів мотивують інших до активних дій. Так, саме після           
участі у Форумі “Захопленні життям. Історії успіху ветеранів АТО” у Києві 31.05.16            
року була заснована ГО “Асоціація підприємців-ветеранів АТО”, реалізовано проект         
реконструкції дитячого спортивного майданчика, випущено серію рекламних роликів        
про бізнеси ветеранів Чоловіча білизна Regata Club, Veterano Coffee, Кіборг Масаж,           
запущено проект про бізнес ветеранів на радіо Армія FM “Ветерано бізнес” та ін..             
Відповідно до опитування, проведеного серед 28 спікерів попередніх п’яти Форумів          
“Захопленні життям. Історії успіху ветеранів АТО”, щодо перспектив продовження         
проекту, 100% відзначили важливість та необхідність проведення таких заходів, 88%          
ветеранів АТО висловили бажання взяти участь у продовженні проекту.  
 
Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту. 

● Проведення конкурсу серед ветеранів АТО м.Києва для участі у         
форумі-презентації “Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО” 

● Проведення дводенного тренінгу з підготовки ветеранів до презентації історій         
успіху у форматі TED-ex 

● Проведення фотосесій для кожного ветерана АТО-спікера Форуму 
● Підготовка презентації для кожного ветерана АТО-спікера Форуму 
● Залучення провідних роботодавців Києва до участі у Форумі 
● Залучення ветеранів з регіонів та м. Києва до відвідування Форуму. 
● Проведення Форуму-презентації історій успіху ветеранів АТО у м. Києві 
● Презентації бізнесів, соціальних проектів ветеранів на форумі 
● Проведення фотовиставки про історії повернення ветеранів АТО у мирне життя 
● Консультації ветеранів з питань працевлаштування, перекваліфікації та       

відкриття власної справи під час проведення заходу та після нього 
● Широке висвітлення історій успіху ветеранів у ЗМІ та соціальних медіа. 

 
 
 
 
 
 

http://life.pravda.com.ua/columns/2016/06/16/213992/
https://www.facebook.com/APVAUA/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1622885431137708&set=a.153914228034843.35045.100002488000423&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1622885431137708&set=a.153914228034843.35045.100002488000423&type=3&theater
https://www.facebook.com/APVAUA/videos/304682106603737/
https://www.facebook.com/APVAUA/videos/304145906657357/
https://www.facebook.com/APVAUA/videos/300304693708145/
http://www.armyfm.com.ua/veterano-b%D1%96znes/


 

 
 
2. Загальна інформація, що подається за схемою: 
Історія організації, дата створення 
Військові дії на Сході України спричинили появу гостро кризових груп в українському            
суспільстві: внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО. Однією з ключових          
проблем, з якими стикались ці категорії населення є складність пошуку роботи, що            
перешкоджало пришвидшенню та нормалізації процесу їх соціальної адаптації. 

Ця проблема стала передумовою для об’єднання низки професіоналів в сфері HR, які             
в лютому 2014 року заснували ініціативу «Центр зайнятості Вільних людей». Наразі           
«Центр зайнятості вільних людей» - це офіційно зареєстрована громадська організація,          
яка сприяє професійній реалізації та інтеграції у суспільство вразливих категорій          
населення - ВПО, ветеранів АТО, людей з інвалідністю, людей старшого віку.  
Основна мета діяльності організації є нормалізація процесу соціальної адаптації та          
професійної реалізації вразливих категорій населення - ВПО, ветеранів АТО, людей з           
інвалідністю, людей старшого віку.  
Структура та кількісний склад організації; Див. Додаток 5 
ГО «Центр зайнятості Вільних людей» (ЦЗВЛ) представлена командою з семи людей           
та волонтерами, які працюють в Києві. Окрім того, організація має представництва в 5             
містах України, а саме: Київ, Маріуполь, Харків, Запоріжжя, Краматорськ. В кожному           
з регіонів працює по дві особи плюс волонтери. З організацією також співпрацює            
близько сорока тренерів з особистісного та професійного розвитку, бізнес-тренерів та          
коучів, які задіяні в проведенні програм навчання та розвитку, курсів вихідного дня            
та тренінгів. Окрім того, залучено професійних тренерів, що дозволило адаптувати          
навчальні курси під потреби цільової аудиторії та провести більше ніж 250 тренінгів,            
учасниками яких стали понад 2500 ВПО, ветеранів АТО. Організація надала          
консультаційну підтримку з питань працевлаштування більше, ніж 9000 ВПО та          
ветеранам АТО, 2500 осіб із числа ВПО та ветеранів АТО, що звернулись за             
допомогою були працевлаштовані. Варто значити, що ЦЗВЛ налагодила співпрацю з          
приватними компаніями, які підтримують організацію та виявляють лояльність до         
цільової аудиторії у вигляді знижок на начання та ін. Серед них можна виділити             
компанію ОККО, WOG, Партнер+ (безкоштовне навчання на курсах перукарів та          
масажистів), Київстар (стажування в компанії), CBP (безкоштовна в навчальних         
тренінгах), Ernst & Young (безкоштовне навчання на курсах та тренінгах) та ін.  

Напрямок соціальної адаптації ветеранів у організації представлений проектом         
“Воїну-гідна праця”, в якому задіяна команда з 5 постійних працівників та близько 40             
волонтерів у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжя, Львові, Кривому Розі. У Києві           
постійно працює офіс, куди ветерани приходять за консультаціями, навчанням та          
просто підтримкою. Спільнота проекту у мережі Фейсбук налічує близько 4256          
учасників, сторінка організації – більше 15 467 учасників. 
Структура керівних органів організації; Див. Додаток 6 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/jobsoldiers/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=MDAh3Yat0pk&feature=youtu.be


 

 
Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок          
бюджетних коштів та інших джерел фінансування (у разі наявності). 
 

Грантова історія ЦЗВЛ 

Назва агенції Назва, місце розташування, дата 
початку/завершення  проекту 

Контактна персона 

Програма 
розвитку ООН 

(UNDP) 

«Працевлаштування та соціальна   
адаптація внутрішньо переміщених   
осіб». Проект було реалізовано в     
наступних містах: Київ, Харків, Львів     
та Дніпропетровськ, протягом 6 місяців     
(з 01.11.2014 по 01.03.2015). 

Олександра Целишева 
E-mail: 

o.tselishcheva@gmail.co
m 

Тел: +38(050)6640616 

Міжнародний 
фонд 

«Відродження
» 

«Працевлаштування та соціальна   
адаптація внутрішньо переміщених   
осіб». Проект було реалізовано в Києві      
з 15.10.2014 по 15.01.2015. 

 Станіслав Лячинський 
E-mail: 

liachinskiy@irf.kiev.ua 

Українська 
ініціатива 
зміцнення 

громадянськог
о суспільства 

(UCBI) USAID 

«Розширена допомога внутрішньо   
переміщеним особам в пошуку    
роботи». Проект було реалізовано в     
Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі з    
24.04.2015 по 31.08.2015. 

Ярополк Тимків 
E-mail: 

ytymkiv@ukrainecbi.com 
Тел.: + 38-097-34-852-34 

Програма 
розвитку ООН 

(UNDP) 

«Школа професійного волонтера».   
Проект було реалізовано в м.Києві в      
період з 01.06.2015 по 31.06.2015. 

Віра Профазі 
E-mail: 

vira.profazi@undp.org 
Тел.: 380503573118 

Save the 
Children 

International in 
Ukraine 

«Підтримка у працевлаштуванні   
внутрішньо переміщених осіб». Проект    
було реалізовано на території    
Дніпропетровської, Запорізької  
областей та в м.Краматорську в період з       
01.07.2015 по 31.10.2015. 

Олеся Огризко 
E-mail: 

lesia.ogryzko@savethechi
ldren.org 

Тел.: 380503573118 

Програма 
розвитку ООН 

(UNDP) 

«Школа професійного волонтера».   
Проект було реалізовано в м.Києві в      
період з 01.06.2015 по 31.06.2015. 

Віра Профазі 
E-mail: 

vira.profazi@undp.org 
Тел.: 380503573118 

Українська 
ініціатива 
зміцнення 

громадянськог

«Працевлаштування та соціальна   
реабілітація ВПО та ветеранів АТО».     
Проект був реалізований у м. Київ,      
Львів, Харків, Дніпропетровськ, Луцьк,    

Ярополк Тимків 
E-mail: 

ytymkiv@ukrainecbi.com 
Тел.: + 38-097-34-852-34  



 

о суспільства 
(UCBI) USAID 

Запоріжжя та Краматорськ в період з      
1.12.2015 до 31.05.2016. 

Міжнародний 
фонд 

«Відродження
» 

«Воїну – гідна праця»: сприяння     
соціальній адаптації учасників АТО    
через працевлаштування та   
перекваліфікацію». Проект був   
реалізований в Києві та Львові в період       
з 02.12.2016 по 31.07.2016 року. 

Станіслав Лячинський 
E-mail: 

liachinskiy@irf.kiev.ua 
 

ГО 
“Інтерньюз-Ук
раїна” 

Зйомки документального фільму в    
рамках діяльності міжнародної   
організації Internews у співпраці з ГО      
“Інтерньюз-України”, ГО “Центр   
зайнятості Вільних людей” та проекту     
USAID «У-Медіа». Створення серії    
короткометражних документальних  
фільмів, що об’єднані назвою    
“Повернення” про волонтерів та    
ветеранів АТО, які отримали важкі     
поранення під час бойових дій, змогли      
подолати зневіру та знайти себе у      
мирному житті. 

Сергій Бібік  
Тел.: + 38-067-404-94-71  
 

Українська 
ініціатива 
зміцнення 
громадянськог
о суспільства 
(UCBI) USAID 

«З кризи до зростання». Проект     
реалізується у Києві, Харкові,    
Дніпропетровську, Запоріжжі й   
Краматорську у період з 1.08.2016 до      
31.01.2017. 

Ярополк Тимків 
E-mail: 

ytymkiv@ukrainecbi.com 
Тел.: + 38-097-34-852-34 

Міжнародний 
фонд 

«Відродження
» 

Інформаційна кампанія “Захоплені   
життям. Історії успіху ветеранів АТО”     
у м.Дніпро у період з жовтня-грудень      
2016 року. 

Станіслав Лячинський 
E-mail: 

liachinskiy@irf.kiev.ua 
 

УВКБ ООН "Зайнятість та соціальна реабілітація    
внутрішньо переміщених осіб" був    
реалізований у Києві та Вінниці з      
листопада-грудень 2017  

Tetiana Lovtsova, 
0631345804 

Міжнародна 
організація з 
міграції 

“Сприяння відбудові та сталому    
розв’язанню проблем  
внутрішньо-переміщених осіб та   
постраждалого від конфлікту населення    
в Україні” реалізується у Харкові та      
Краматорську з 30.11.2017 до    

Осаволюк Максим 
E-mail:MOSAVOLIUK@

iom.int 
 

mailto:liachinskiy@irf.kiev.ua
mailto:liachinskiy@irf.kiev.ua


 

31.04.2018 та Запоріжжі з 17.02.2017 до      
31.04. 2018. 

Фонд 
сприяння 
демократії 
Посольства 
США в 
Україні 

Проект “Воїну-гідна праця”. Проект    
реалізується у Києві та Львівській     
області у період з 1.09.2017 до      
1.03.2017. 

Сергій Решетов 
ReshetovSV@state.gov  
моб.: (063) 343-0512 

 
3. Опис програми має містити наступне: 
- проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення            
проблеми передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки друкованого        
тексту); 
Станом на 01.11.2017 згідно даних Державної служби у справах ветеранів війни та            
учасиків АТО статус УБД отримало близько 320 тис осіб, загальна цифра ветеранів є             
значно більшою, оскільки досі залишається значна кількість добровольців, які не          
можуть отримати такий статус. Тож ветерани становлять значну частину суспільства і           
їх вплив може бути як позитивним так і негативним, в залежності від того як вони               
адаптуються до мирного життя. Процес соціальної адаптації після участі в бойових           
діях є складним та тривалим. Так, відповідно до опитування 120 ветеранів,           
проведеного проектом “Воїну- гідна праця” спільно з ГО “Юридична Сотня”, на стару            
роботу після демобілізації повернулися лише 10% учасників АТО. Менше місяця її           
шукали 23% опитуваних, 1–3 місяці – 12 %, 3–6 місяців – 18 %, близько року – 25 %,                  
понад рік – 22 %. Варто також зауважити, що образ ветерана АТО, який сьогодні              
формують ЗМІ у суспільстві (агресивні, невідповідальні, зловживають алкоголем)        
стигматизує ветерана і в подальшому ускладнює процес його соціальної адаптації.          
Так, 27,3% респондентів, які брали участь в дослідженні зазначили, що роботодавці їм            
напряму відмовляли у працевлаштуванні через участь в АТО, 12% – натяками. Це в             
свою чергу ускладнює процес інтеграції ветеранів у суспільство, що збільшує          
кількість проявів екстремізму та загальну напругу у суспільстві. 

Данний проект направлений на збільшення активності та мотивації ветеранів у           
поверненні до мирної праці через проведення форуму, фотосесій, тренінгу з          
ораторської майстерності, консультацій з працевлаштування, відкриття власної       
справи, а також зменшення стигматизації серед громадськості через фотовиставку та          
поширення матеріалів про історіїї успіху ветеранів у мирному житті. 
- пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект - підвищити          
активність ветеранів у поверненні до мирної праці 
- мета проекту - збільшення мотивації та активності ветеранів у поверненні до            
мирної праці та самореалізації, зменшення рівня стигматизації ветерана серед         
широкої громадськості та роботодавців через широке висвітлення та популяризацію         
історій успіху ветеранів у мирному житті у ЗМІ у м. Києві. 
- завдання проекту: 
• Продемонструвати цільовій аудиторії можливості успішної самореалізації ветеранів       
у мирному житті 
• Налагодити комунікацію між ветеранами АТО м.Києва 

http://nv.ua/ukr/publications/jak-zhivut-bijtsi-ato-z-postvoennym-sindromom-i-jak-jim-dopomagajut-ukrajinski-vladi-67721.html
http://1c-d.pp.ua/watch/91aLQWFXpIU/post-travmatichniy-sindrom-u-veteranv-ato-oleksy-kulakov.html


 

• Створити позитивний образ ветерана як успішного працівника, агента позитивних         
змін у суспільстві через широке висвітлення проекту у ЗМІ 
• Залучити до участі у соціальній адаптації ветеранів роботодавців, громадські,         
державні організації та місцеві громади 
 
план виконання проекту згідно з Таблицею 1: 

                Таблиця 1 
 

Етапи 
реалізації 

Опис заходів для здійснення етапу Строк 
реалізації 

етапу 

Відповідальний 
виконавець 

(прізвище та 
ініціали, 
посада) 

Підготовч
ий етап 

Оголошення конкурсу про участь у 
Форумі «Захоплені життям. Історії 
успіху ветеранів АТО» ветеранів АТО з 
м.Києва через facebook, 
Інтернет-портали, сторінки 
партнерських організацій 

2 місяць Ковальчук А.С.,  
PR-координато
рка 

Проведення фотосесій для відібраних 6 
учасників  
Замовлення брендованої продукції, 
необхідної для проведення форуму 
(футболки) 
Навчання спікерів ораторському 
мистецтву та основам самопрезентації 
Підготовка презентацій для 6 учасників 
заходу 
Відбір та друк 30 фотографій для 
фотовиставки історій успішного 
повернення ветеранів у мирне життя 
Запуск події про проведення Форуму та 
фотовиставки у Facebook 
Анонсування проведення форуму та 
фотовиставки у ЗМІ (не менше трьох 
ефірів на радіо, сюжету на ТБ, десяти 
анонсів у Інтернет-ЗМІ) 
Друк та розміщення сітілайтів  по місту 

Етап 
реалізації 

Підготовка та розсилка прес-анонсів    
для журналістів 

2 тижні Ковальчук А.С.,  
PR-координато
рка Онлайн-реєстрація відвідувачів форуму 

Розсилка запрошень по організаціям,    
які можуть бути зацікавлені в заході. 
Проведення Форуму та презентація    
фотовиставки 

Заключни
й етап 

Обробка анкет зворотнього зв`язку від     
відвідувачів заходу 

1 місяць Філоненко 
О.О., 



 

Розсилка пост-релізів журналістам, які    
завітали на захід, а також і тим, хто не         
зміг прийти 

координаторка 
проекту 

Консультування ветеранів 
Залучення ветеранів АТО до    
Всеукраїнської групи «Захоплені   
життям» у мережі фейсбук  
Медіамоніторинг журналістських  
матеріалів щодо проведеного форуму 
Підготовка та поширення звітів про     
результати роботи  

 
очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проекту        
(обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в цифровому         
вираженні); 
Короткострокові результати: 

▪ Ветерани АТО стали більш мотивованими та відкритими у поверненні до 
мирної праці та самореалізації. Заходи відвідало не менше 50 ветеранів, 75% з 
них позитивно оцінили заходи, 30% - звернулися до проекту за консультаціями 
щодо працевлаштування, навчання.  

▪ Налагоджено комунікацію серед ветеранів АТО з м.Києва для подальшого 
обміну досвідом та реалізації спільних проектів.  Не менше 35 нових 
учасників групи “Захоплені життям” у мережі фейсбук з обміну інформацією, 
обговоренням ідей проектів між ветеранами.  

▪ Створено позитивний образ ветерана АТО у медійному просторі, 
підвищено обізнаність суспільства та залучено до активних дій щодо 
інтеграції ветеранів: не менше 50 представників ЗМІ, громадських організацій, 
роботодавців, сімей ветеранів  відвідали захід. Не менше 15 матеріалів у ЗМІ 
про історії успіху ветеранів АТО після війни 

Довгострокові результати: реалізація спільних ветеранських проектів, бізнесів, 
громадських ініціатив.  Створення осередків успішних ветеранів АТО у м.Києві з 
метою взаємопідтримки, обміну інформацією, розвитку підприємництва та ін.. 
Збільшення кількості ветеранів як агентів позитивних змін та перетворень у місцевих 
громадах. 
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект; 

● Ветерани АТО, ветерани АТО з інвалідністю, ветерани, які є водночас і ВПО, з             
усієї України, які повернулися з зони проведення АТО та прагнуть          
соціалізуватися через працевлаштування, перекваліфікацію та відкриття      
власної справи. 

● Роботодавці – отримання кваліфікованих спеціалістів, можливість розширити       
програми корпоративної соціальної відповідальності. 

● Громадські організації та ініціативи, що надають допомогу ветеранам АТО -          
отримання корисної інфрмації щодо можливостей допомоги ветеранам АТО у         
працевлаштуванні, перекваліфікації та навчанні. 

● Державні органи: Міністерство соціальної політики України, Державна служба        
зайнятості; 



 

● Представники ЗМІ – створення позитивного образу ветерана АТО в         
інформаційному просторі, а через це подолання стигматизації у сприйнятті         
ветеранів АТО серед широкої громадськості; 

● Місцеві громади – ветерани АТО як агенти змін у своїх громадах; мотивовані            
учасники АТО, які ставатимуть прикладом для інших своїх побратимів,         
подолання стигматизації та стереотипізації серед громадськості. 

Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту         
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування         
громадськості); 

Інформування громадськості про хід реалізації проекту буде здійснюватися        
через канали комунікації нашої організації, а саме сторінку організації у фейсбук ГО            
«Центр зайнятості Вільних людей» (15 498 підписників), сторінку проекту         
«Воїну-гідна праця» (4157 підписників), сайт та Інтернет-журнал організації,        
email-розсилки; канали комунікації партнерських організацій, соціальні медіа,       
email-розсилки, місцеві ЗМІ та інформаційні портали. 

На сьогодні генеральним інформаційним партнером серії Всеукраїнських       
Форумів «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО» виступає Всеукраїнська         
газета та Інтернет-портал «Дзеркало тижня», головними телевізійними партнерами є 5          
канал та «Еспресо ТБ». 
Сьогодні організація  активно співпрацює з такими загальнонаціональними ЗМІ: 

1. Друковані та Інтернет ЗМІ (газета “Дзеркало тижня”, газета “Голос         
України”, газета “День”, німецька інформаційна агенція Deutsche Welle,        
Інтернет-портал “Українська правда”, газета “Вечірній Київ”, газета       
“Вечірні Вісті», Kyiv Post, журнал “Військо”, газета “Народна Армія”). 

2. Телеканали (СТБ, UA TV, 24 канал, 5 канал, UBR, Черноморка ТБ,           
“Соціальна країна”, ZIK, UA:Перший, Eспресо TV, News One, «Громадське         
ТБ»). 

3. Радіостанції (“Громадське радіо”, “Радіо Свобода”, Армія FM, “Українське        
радіо”, радіо “Ера”, Українське радіо, Армія FM). 

організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса,          
телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в           
рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)?; 
Київська міська спілка ветеранів АТО, м. Київ, бульвар Шевченка,3, тел.: 044 393            
43 28. Контактна особа - Вікторія Кісіленко, заступник Голови. 
Організація співпрацюватиме у наступних напрямках: 
- Інформування учасників щодо проведення конкурсу для участі в Форумі історій           
успіху ветеранів АТО у м.Києві 
- Залучення ветеранів  АТО м.Києва  до участі у Форумі. 
- Інформування учасників АТО про соціальні послуги, які вони можуть отримати в            
рамках реалізації Проекту 
- Залучення ветеранів до консультацій з питань працевлаштування, перекваліфікації         
та відкриття власної справи під час проведення заходу та після нього. 
- Консультування під час Форуму щодо послуг Спілки. 
Організація надаватиме приміщення для проведення тренінгу з ораторської        
майстерності для учасників Форуму. 
Консалтингова компанія Consult Business Partner (CBP), м. Київ, вул.         
Старокиївська, 10 г, тел.: 093 603 20 46. Контактна особа - Олена Душина,             
управляючий партнер, голова програм навчання та консультування. 



 

Компанія надаватиме HR-консультації для ветеранів АТО впродовж всього Форуму, а          
також для тих ветеранів, які звернуться за допомогою після завершення заходу. 
яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації  проекту? 
Для реалізації проекту будуть задіяні власні сили організації, а саме працівники та            
волонтери, які забезпечать проведення та організацію підготовчого, заключного        
етапів проекту, та безпосередньо реалізацію самих заходів. Окрім того, буде залучена           
фінансова підтримка приватних компаній - консалтингової компанії CBP. 
4. Кошторис витрат на реалізацію проекту (починати з нового аркушу, зазначати           
лише ті витрати, які потрібні безпосередньо для реалізації проекту) згідно з           
Таблицею 2: 

Таблиця 2 
№ Стаття витрат Розрахунок 

витрат 
Сума 
коштів, 
очікувана з 
бюджету 
м.Києва, 
грн. 

Сума 
коштів з 
інших 
джерел, 
грн. 

Власни
й 

внесок 
організ

ації , 
грн. 

Загальна 
сума 

коштів на 
реалізацію 
проекту, 

грн. 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Послуги ФОП з організації та проведення заходів: 
Координатор проекту 17 000*3міс 36 000 0 15 000 51 000 
Менеджер з комунікацій 
 

 
15000*3міс 

30 000 0 15 000 45 000 

Адміністратор заходів 8000*3міс 0 0 24 000 24 000 
Бухгалтер 8000*3міс 24 000 0 0 24 000 
HR-консультант 5000*1 0 5000 0 5000 
Дизайн матеріалів та   
презентацій для  
учасників 

5000*1 3000 0 2000 5000 

Фотозйомка заходів 800*4години 3200 0 0 3200 
Модератор 3000*1 3000 0 0 3000 
Фотосесії  2000*6 12000 0 0 12000 
Обслуговування заходу 3000*1 0 0 3000 3000 
Тренінг з ораторської   
майстерності 

5000*1 5000 0 0 5000 
  

ВСЬОГО:  116 200 5 000 59 000 180 200 
2 Оренда приміщень 

 
Приміщення для  
проведення Форуму 

1600*5годин 8000 0 0 8000 

Приміщення для  
тренінгу з ораторської   
майстерності 

800*2дні 0 1600 0 1600 

Приміщення для  
проведення 
фотовиставки 
 

1500*7днів 10 500 0 0 10 500 



 

 ВСЬОГО:  18 500 1600 0 20 100 
3 Роздаткові та рекламні матеріали 

Друк сіті-лайтів 120*10 1200 0 0 1200 
Друк фотографій 100*30 3000 0 0 3000 
Друк роздаткових  
матеріалів (флаєри,  
програма форуму та ін.) 

30*100 3000 0 0 3000 

Брендовані футболки  
для спікерів та   
організаторів  

300*20 6000 0 0 6000 

ВСЬОГО  13 200 0 0 13 200 
4 Харчування учасників заходів: 

Кейтерінг під час   
Форуму 

250*100 25 000 0 0 25000 

Кава-пауза на тренінгу з    
ораторської 
майстерності 

700*1 0 700            0 700 

Кава-пауза на відкриття   
фотовиставки 

50*50 2500 0 0 2500 

ВСЬОГО  27 5000 700 0 28 200 
5 Адміністративні витрати 
 Телефон 350*3 0 0 1050 1050 
 Інтернет 200*3 0 0 600 600 
 Банківські послуги 300*3 900 0 0               900 
 ВСЬОГО  900 0 1650 2550  
6 Інше 
 Оренда обладнання для   

заходів 
3000*1 3000 0 0 3000 

 Технічний супровід  
фотовиставки - монтаж,   
демонтаж 

3000*1 0 0 3000 3000 

 Музичний супровід  
відкриття заходів 

2000*3 0 6000 0 6000 

 ВСЬОГО 12000 3000 6000 3000 12000 
 РАЗОМ:   179 300 13 300 63 650 256 250 

5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть             
залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з           
урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей проекту та принципу         
економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх        
використання  

Послуги ФОП з організації та проведення заходів: розрахунок послуг було          
проведено з урахуванням середньої заробітної плати по місту Києву та середньої           
оплати праці й послуг у кожному окремому секторі, а саме: НУО, у сфері організації              
заходів, дизайні та фотопослуг. До уваги були взяті дані Держстату, статистики           
порталів пошуку роботи Work.ua, Rabota.ua, дослідження аудиторської компанії EY.         



 

До уваги взято також взято рівень оплати конкретних спеціалістів, які будуть залучені            
у реалізації проекту, на поточний період. Також задля врахування економічного          
принципу витрачання бюджетних коштів, було максимально залучено ресурс        
організації, партнерів та волонтерів, що дозволяє покрити витрати на адміністрування          
заходів, консультування цільової аудиторії з питань працевлаштування та ін.. Цифри          
зазначенні з урахуванням податків. 

Оренда приміщень: розрахунок було проведено згідно аналізу цін погодинної         
для форуму та оренди за день для фотовиставки та тренінгу у коворкінгах, галереях та              
інших закладах м. Києва. Загалом було отримано ціни 8 закладів та взято до             
розрахунку ціни нижче ринкових з урахуванням потенційної знижки для соціального          
проекту за попередньою домовленістю з керівництвом закладів, також оренда для          
дводенного тренінгу з ораторської майстерності - внесок партнерів проекту.  

Роздаткові та рекламні матеріали є важливою складовою інформаційної        
кампанії, оскільки роблять її впізнаваною та такою, що запам’ятовується, осбливо під           
час сюжетів у ЗМІ, сприяють залученню учасників заходів. Розрахунок було          
проведено згідно аналізу ринкових цін. 

Харчування учасників заходів: розрахунок було проведено згідно аналізу цін,         
наданих 3 кейтерінговими компаніями та зменшено на 25% з урахуванням          
потенційної знижки для соціального заходу. 

Адміністративні витрати: розрахунок проведено з урахуванням мінімально       
необхідних потреб реалізації проекту у телефонному та інтернет-зв’язку та         
покриватиметься за рахунок організації. 

Інші витрати: необхідність та суми взяті з аналізу витрат ГО “Центр           
зайнятості вільних людей” на організацію та проведення заходів за 2017 рік та            
ринкових цін на вказані послуги. В більшості покриватимуться волонтерським         
ресурсом організації. 

Під час розрахунку та формування необхідних статей бюджету також був          
врахований аналіз затрат 5ти аналогічних заходів, проведених організацією у         
різних містах України, в тому числі у співпраці з місцевими органами влади. 

 
 

6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового         
(штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть        
використані для реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи        
здійснюватимуться власними силами організації) 
Матеріально-технічна база: 

1) Комп`ютери - 10 шт. 
2) Фотокамера - 1 шт. 
3) Принтер - 1 шт. 
4) Проектор -2 шт. 

Кадрове забезпечення: 
1) Працівники - 5 людей 
2) Волонтери - 12 людей 



 

Власними силами будуть здійснюватись наступні заходи: адміністрування заходів,        
обслуговування учасників заходу (проведення заходу- реєстрація, технічне       
обслуговування та ін.), технічний супровід фотовиставки (монтаж та демонтаж),         
забезпечення кави-паузи під час тренінгів з ораторської майстерності, забезпечення         
телефонного зв`язку та доступу до мережі Інтернет. Також частково власними силами           
будуть здійснюватись послуги координатора проекту, PR-координатора, дизайнера. 
 
 
Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________ 

(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові) 
 _____ ___________ 20_ року 
 
Примітки 
1.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати          
проект. 
2.Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має             
перевищувати десяти сторінок.  
 
 
 
 
 
 
 









 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у 
разі його наявності 

ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ЦЕНТР 
ЗАЙНЯТОСТІ 
ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ" 

(ГО "ЦЗВЛ") 

Повне та скорочене найменування юридичної особи 
англійською мовою у разі їх наявності 

PUBLIC 
ORGANIZATION 
''FREE PEOPLE 
EMPLOYMENT 
CENTER'' 

Організаційно-правова форма ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

Назва юридичної особи 

ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ЦЕНТР 
ЗАЙНЯТОСТІ 
ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 39443028 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до 
сфери управління якого належить державне 
підприємство або частка держави у статутному капіталі 
юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 
відсотків 

 

Місцезнаходження юридичної особи 

02068, м.Київ, 
ВУЛИЦЯ 
УРЛІВСЬКА, 
будинок 20, 
квартира 39 



Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому 
числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – 
фізична особа; найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – 
юридична особа 

КОВАЛЬ ІРИНА 
ЯРОСЛАВІВНА 

Адреса 
засновника: 90100, 
Закарпатська обл., 
Іршавський район, 
місто Іршава, 
ВУЛИЦЯ 
ШЕВЧЕНКА, 
будинок 33, 
квартира 12 

ЛЕБІДЬ МАРИНА 
ВІТАЛІЇВНА 

Адреса 
засновника: 07800, 
Київська обл., 
Бородянський 
район, селище 
міського типу 
Бородянка, 
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, 
будинок 425 А, 
квартира 57 

ФІЛІНСЬКА 
МАРИНА 
ЛЕОНТІЇВНА 

Адреса 
засновника: 02068, 
м.Київ, Дарницький 
район, ВУЛИЦЯ 
УРЛІВСЬКА, 
будинок 20, 
квартира 39 

КІНЦЕВИЙ 
БЕНЕФІЦІАРНИЙ 



ВЛАСНИК 
(КОНТРОЛЕР) - 
ВІДСУТНІЙ 

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або 
складеного капіталу) та про дату закінчення його 
формування 

 

Види діяльності 

Код КВЕД 94.99 
Діяльність інших 
громадських 
організацій, н. в. і. 
у. (основний) 

Відомості про органи управління юридичної особи  

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) 
осіб, які обираються (призначаються) до органу 
управління юридичної особи, уповноважених 
представляти юридичну особу у правовідносинах з 
третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від 
імені юридичної особи без довіреності, у тому числі 
підписувати договори та дані про наявність обмежень 
щодо представництва від імені юридичної особи 

ЛЕБІДЬ МАРИНА 
ВІТАЛІЇВНА - 
керівник з 
11.08.2016 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи – у 
разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців" 

Дата запису: 
15.10.2014 

Номер запису: 1 
065 102 0000 
019362 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в 
Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного 
державного реєстру відомостей про юридичну особу – у 
разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена до набрання чинності Законом України "Про 

 



державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців" 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в 
Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення 

 

Назва установчого документа  

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа 
створюється та діє на підставі модельного статуту 

 



Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи 

ГРОМАЦЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ЦЕНТР 
ЗАЙНЯТОСТІ 
ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ" 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ 
ПІДРОЗДІЛ У М. 
ДНІПРО 

Код ЄДРПОУ ВП: 
40843053 

Місцезнаходження 
ВП: 51600, 
Дніпропетровська 
обл., 
Верхньодніпровськ
ий район, місто 
Верхньодніпровськ, 
ВУЛИЦЯ КІРОВА, 
будинок 28, 
квартира 67 

 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ 
ПІДРОЗДІЛ 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
"ЦЕНТР 
ЗАЙНЯТОСТІ 
ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ" 
У МІСТІ ХАРКІВ 

Код ЄДРПОУ ВП: 
41391545 

Місцезнаходження 
ВП: 61103, 
Харківська обл., 
місто Харків, 
Дзержинський 
район, ВУЛИЦЯ 23 



СЕРПНЯ, будинок 
47, квартира 89 

Дані про перебування юридичної особи в процесі 
провадження у справі про банкрутство, санації 

 

Дані про перебування юридичної особи в процесі 
припинення 

 

Відомості про строк, визначений засновниками 
(учасниками) юридичної особи, судом або органом, що 
прийняв рішення про припинення юридичної особи, для 
заявлення кредиторами своїх вимог 

 

Дата та номер запису про державну реєстрацію 
припинення юридичної особи, підстава для його внесення 

 

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації 
припинення юридичної особи, підстава для його внесення 

 

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є 
зареєстрована юридична особа 

 

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне 
найменування та місцезнаходження юридичних 
осіб-правонаступників, їх ідентифікаційні коди 

 

Місцезнаходження реєстраційної справи 

Дарницька районна 
в місті Києві 
державна 
адміністрація 



Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва 
та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, 
Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку: 

ГОЛОВНЕ 
УПРАВЛІННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОЇ 
СТАТИСТИКИ: 

Ідентифікаційний 
код органу: 
21680000; 

Дата взяття на 
облік: 16.10.2014 

  

ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА 
IНСПЕКЦIЯ У 
ДАРНИЦЬКОМУ 
РАЙОНI 
ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛIННЯ ДФС 
У М.КИЄВI: 

Ідентифікаційний 
код органу: 
39479227; 

Відомості про 
відомчий реєстр: 
(дані про взяття на 
облік як платника 
податків); 

Дата взяття на 
облік: 16.10.2014; 

Номер взяття на 
облік: 
265114131110 

  

ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА 
IНСПЕКЦIЯ У 
ДАРНИЦЬКОМУ 



РАЙОНI 
ГОЛОВНОГО 
УПРАВЛIННЯ ДФС 
У М.КИЄВI: 

Ідентифікаційний 
код органу: 
39479227; 

Відомості про 
відомчий реєстр: 
(дані про взяття на 
облік як платника 
єдиного внеску); 

Дата взяття на 
облік: 16.10.2014; 

Номер взяття на 
облік: 
10000000277076 

Дані органів статистики про основний вид економічної 
діяльності юридичної особи, визначений на підставі 
даних державних статистичних спостережень відповідно 
до статистичної методології за підсумками діяльності за 
рік 

Код КВЕД 94.99 
Діяльність інших 
громадських 
організацій, н. в. і. 
у. 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, 
клас професійного ризику виробництва платника єдиного 
внеску за основним видом його економічної діяльності 

Дані про 
реєстраційний 
номер платника 
єдиного внеску: 
10000000277076; 

Дані про клас 
професійного 
ризику 
виробництва 
платника єдиного 
внеску за основним 
видом його 



економічної 
діяльності: 1 

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в 
органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у 
разі зміни місцезнаходження юридичної особи 

 

Дата відкриття виконавчого провадження щодо 
юридичної особи (для незавершених виконавчих 
проваджень) 

 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 

 
 









































Грантова історія ЦЗВЛ 
 

Назва агенції Назва, місце розташування, дата 
початку/завершення  проекту 

Контактна персона 

Програма 
розвитку ООН 

(UNDP) 

«Працевлаштування та соціальна   
адаптація внутрішньо  
переміщених осіб». Проект було    
реалізовано в наступних містах:    
Київ, Харків, Львів та    
Дніпропетровськ, протягом 6   
місяців (з 01.11.2014 по    
01.03.2015). 

Олександра Целишева 
E-mail: o.tselishcheva@gmail.com 

Тел: +38(050)6640616 

Міжнародний 
фонд 

«Відродження» 

«Працевлаштування та соціальна   
адаптація внутрішньо  
переміщених осіб». Проект було    
реалізовано в Києві з 15.10.2014     
по 15.01.2015. 

 Станіслав Лячинський 
E-mail: liachinskiy@irf.kiev.ua 

Українська 
ініціатива 
зміцнення 

громадянського 
суспільства 

(UCBI) USAID 

«Розширена допомога внутрішньо   
переміщеним особам в пошуку    
роботи». Проект було реалізовано    
в Києві, Дніпропетровську,   
Запоріжжі з 24.04.2015 по    
31.08.2015. 

Ярополк Тимків 
E-mail: ytymkiv@ukrainecbi.com 

Тел.: + 38-097-34-852-34 

Програма 
розвитку ООН 

(UNDP) 

«Школа професійного волонтера».   
Проект було реалізовано в м.Києві     
в період з 01.06.2015 по     
31.06.2015. 

Віра Профазі 
E-mail: vira.profazi@undp.org 

Тел.: 380503573118 

Save the Children 
International in 

Ukraine 

«Підтримка у працевлаштуванні   
внутрішньо переміщених осіб».   
Проект було реалізовано на    
території Дніпропетровської,  
Запорізької областей та в    
м.Краматорську в період з    
01.07.2015 по 31.10.2015. 

Олеся Огризко 
E-mail: 

lesia.ogryzko@savethechildren.org 
Тел.: 380503573118 

Програма 
розвитку ООН 

(UNDP) 

«Школа професійного волонтера».   
Проект було реалізовано в м.Києві     
в період з 01.06.2015 по     
31.06.2015. 

Віра Профазі 
E-mail: vira.profazi@undp.org 

Тел.: 380503573118 

Українська 
ініціатива 
зміцнення 

громадянського 

«Працевлаштування та соціальна   
реабілітація ВПО та ветеранів    
АТО». Проект був реалізований у     
м. Київ, Львів, Харків,    

Ярополк Тимків 
E-mail: ytymkiv@ukrainecbi.com 

Тел.: + 38-097-34-852-34  



суспільства 
(UCBI) USAID 

Дніпропетровськ, Луцьк,  
Запоріжжя та Краматорськ в    
період з 1.12.2015 до 31.05.2016. 

Міжнародний 
фонд 

«Відродження» 

«Воїну – гідна праця»: сприяння     
соціальній адаптації учасників   
АТО через працевлаштування та    
перекваліфікацію». Проект був   
реалізований в Києві та Львові в      
період з 02.12.2016 по 31.07.2016     
року. 

Станіслав Лячинський 
E-mail: liachinskiy@irf.kiev.ua 

 

ГО 
“Інтерньюз-Украї
на” 

Зйомки документального фільму в    
рамках діяльності міжнародної   
організації Internews у співпраці з     
ГО “Інтерньюз-України”, ГО   
“Центр зайнятості Вільних   
людей” та проекту USAID    
«У-Медіа». Створення серії   
короткометражних 
документальних фільмів, що   
об’єднані назвою “Повернення”   
про волонтерів та ветеранів АТО,     
які отримали важкі поранення під     
час бойових дій, змогли подолати     
зневіру та знайти себе у мирному      
житті. 

Сергій Бібік  
Тел.: + 38-067-404-94-71  

 

Українська 
ініціатива 
зміцнення 
громадянського 
суспільства 
(UCBI) USAID 

«З кризи до зростання». Проект     
реалізується у Києві, Харкові,    
Дніпропетровську, Запоріжжі й   
Краматорську у період з 1.08.2016     
до 31.01.2017. 

Ярополк Тимків 
E-mail: ytymkiv@ukrainecbi.com 

Тел.: + 38-097-34-852-34 

Міжнародний 
фонд 

«Відродження» 

Інформаційна кампанія “Захоплені   
життям. Історії успіху ветеранів    
АТО” у м.Дніпро у період з      
жовтня-грудень 2016 року. 

Станіслав Лячинський 
E-mail: liachinskiy@irf.kiev.ua 

 

УВКБ ООН "Зайнятість та соціальна   
реабілітація внутрішньо  
переміщених осіб" був   
реалізований у Києві та Вінниці з      
листопада-грудень 2017  

Tetiana Lovtsova, 
0631345804 

Міжнародна 
організація з 
міграції 

“Сприяння відбудові та сталому    
розв’язанню проблем  
внутрішньо-переміщених осіб та   
постраждалого від конфлікту   

Осаволюк Максим 
E-mail:MOSAVOLIUK@iom.int 

 

mailto:liachinskiy@irf.kiev.ua
mailto:liachinskiy@irf.kiev.ua


населення в Україні” реалізується    
у Харкові та Краматорську з     
30.11.2017 до 31.04.2018 та    
Запоріжжі з 17.02.2017 до 31.04.     
2018. 

Фонд сприяння 
демократії 
Посольства США 
в Україні 

Проект “Воїну-гідна праця”.   
Проект реалізується у Києві та     
Львівській області у період з     
1.09.2017 до 1.03.2017. 

Сергій Решетов 
ReshetovSV@state.gov  
моб.: (063) 343-0512 

 
Матеріально-технічна база 

 
Відомість ОЗ ГО ЦЗВЛ  

№ з/п  назва 

cері

йни

й 
ном

ер 

ціна 
знос на 

31.12.16 

1 USAID 
Ноутбук Dell Inspiron 
3542 (I35345DDW-33) - 
8471300000 

7СТ2N
52 

13 200,00 
3034,68 

2 USAID 
Ноутбук Dell Inspiron 
3542 (I35345DDW-33) - 
8471300000 

9СТ2N
52 

13 200,00 
3034,68 

3 USAID 
Ноутбук Dell Inspiron 
3542 (I35345DDW-33) - 
8471300000 

FDТ2N
52 

13 200,00 
3034,68 

4 USAID 
Ноутбук Dell Inspiron 
3542 (I35345DDW-33) - 
8471300000 

2DТ2N
52 

13 200,00 
3034,68 

5 USAID 
Ноутбук Dell Inspiron 
3542 (I35345DDW-33) - 
8471300000 

ВВТ2
N52 

13 200,00 
3034,68 

6 USAID 
Ноутбук Dell Inspiron 
3542 (I35345DDW-33) - 
8471300000 

СВТ2
N52 

13 200,00 
3034,68 

7 USAID 

Ноутбук Dell Vostro 
5480 
(TTN14MLKBDW1603_008_ubu) - 
8471300000 

4DR696
2 

14 000,00 

3218,6 

8 USAID 

Ноутбук Dell Vostro 
5480 
(TTN14MLKBDW1603_008_ubu) - 
8471300000 

9DR696
2 

14 000,00 

3218,6 

9 USAID 
Ноутбук Dell Vostro 
5480 
(TTN14MLKBDW1603_008_ubu) - 

НDR696
2 

14 000,00 
3218,6 



8471300000 

10 USAID 

Ноутбук Dell Vostro 
5480 
(TTN14MLKBDW1603_008_ubu) - 
8471300000 

GDR696
2 

14 000,00 

3218,6 

11 USAID 
Ноутбук LENOVO 
IdeaPad G5045 (80E300HCUA) 

SPFOF07
HD 

6 086,50 
 

12 USAID 
Ноутбук LENOVO 
IdeaPad G5045 (80E300HCUA) 

SPFOF09
SR 

6 086,50 
 

13 

Відр

одж

енн

я 

Ноутбук HEWLETT 
PACKARD ProBook 440 G3 
P5S52EA 

5CD5495
SXW 

15 112,00  

14 

Відр

одж

енн

я 

Ноутбук HEWLETT 
PACKARD 250 G4 N0Y32ES 

CND549
0ZV1 

8 767,00  

15  
БФП ч\б друку 
Раntum M5005 2688 13 

 2 688,00  

17  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B590A(59381386)15.6 HD LED( 3 

 6 624,00  

18  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B590A(59381386)15.6 HD LED( 4 

 7 728,00  

19  

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
B590A(59381386)15.6 HD LED( 5 

 7 728,00  

21  
Ноутбук1 Lenovo 
G50-30(80G0019UUA 5599 12 

 5 599,00  

22  
Ноутбук2 Lenovo 
G50-30(80G0019UUA 5599 14 

 5 599,00  

23  
Проектор BENQ MS504 
7 

 10 692,00  

24  
Проектор BENQ MS504 
10 

 6 885,00  

25  
Фотокамера NICON 
D3200 9 

 10 070,00  

  
 

всь

ого 
234 865,00  

 
Кадрове забезпечення: ГО «Центр зайнятості Вільних людей» (ЦЗВЛ) представлена         
командою з семи людей та волонтерами, які працюють в Києві. Окрім того, організація             
має представництва в 5 містах України, а саме: Київ, Маріуполь, Харків, Запоріжжя,            
Краматорськ. В кожному з регіонів працює по дві особи плюс волонтери. З організацією             
також співпрацює близько десяти тренерів з особистісного та професійного розвитку,          
бізнес-тренерів та коучів, які задіяні в проведенні програм навчання та розвитку, курсів            
вихідного дня та тренінгів. Окрім того, залучено професійних тренерів,що дозволило          



адаптувати навчальні курси під потреби цільової аудиторії та провести більше ніж 250            
тренінгів, учасниками яких стали понад 2500 ВПО, ветеранів АТО. Варто зазначити, що            
ЦЗВЛ налагодила співпрацю з приватними компаніями, які підтримують організацію та          
виявляють лояльність до цільової аудиторії у вигляді знижок на начання та ін. Серед них              
можна виділити компанію ОККО, WOG, Партнер+ (безкоштовне навчання на курсах          
перукарів та масажистів), Київстар (стажування в компанії), CBP (безкоштовна в          
навчальних тренінгах), Ernst & Young (безкоштовне навчання на курсах та тренінгах) та            
ін.  

Всього у проекті “Воїну-гідна праця” задіяно близько 40 волонтерів у Києві, Харкові,             
Дніпрі, Запоріжжя, Львові, Кривому Розі. У Києві постійно працює офіс, куди ветерани            
приходять за консультаціями, навчанням та просто підтримкою. Спільнота проекту у          
мережі Фейсбук налічує близько 4256 учасників, сторінка організації – більше 15 467            
учасників. 
 

 

https://www.facebook.com/jobsoldiers/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=MDAh3Yat0pk&feature=youtu.be






Структура організації: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Результати форуму «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО», у м. Києві 31.05.16 
 
Особливий резонанс серед громадськості створив форум «Захоплені життям. Історії успіху          
ветеранів АТО», який був проведений 31.05.2016 р. у Києві. Під час заходу учасники проекту              
«Воїну-гідна праця», які повернулися з війни і соціалізувалися через працевлаштування чи           
відкриття власної справи, презентували свої історії успіху. Учасники АТО ділилися          
мотивуючими історіями у двох блоках: «Від війни до бізнесу. Вони ризикнули та виграли» та              
«Не бізнесом єдиним. Нове життя-нова професія». У третьому блоці взяли участь HRD            
провідних компаній України, серед яких OTPbank, ТОВ «Баядера Груп», ТОВ «ВОГ Рітейл»,            
які розказували про особливості складання резюме, проходження співбесіди тощо. 

Загалом на захід завітало більше 120 людей, серед яких 36 представників громадських            
організацій, 4 – міжнародних організацій, 21 – ЗМІ, 50 – ветеранів АТО тощо. За результатами               
проведеного форуму в українському медіапросторі вийшло 2 подкасти на радіо (DeutcheWelle,           
Радіо «Ера»), 7 публікацій в ЗМІ та 8 сюжетів на телебаченні (Еспресо ТВ, 24 канал,               
Черноморка ТБ, СТБ, ZIK, UATV, 5 канал). Сьогодні в українському медіапросторі можна            
спостерігати тенденцію активного висвітлення історій успіху ветеранів АТО, зокрема на таких           
телеканалах як 5 канал, 24 канал тощо. Після проведення форуму «Захоплені життям. Історії             
успіху ветеранів АТО» акцент засобів масової інформації помітно змістився з висвітлення           
теми посттравматичного стресового синдрому у ветеранів АТО до змалювання портрета          
ветерана як активного громадянина, для якого війна відкрила нові можливості для реалізації            
своїх ідей та задумів. 

Окрім того, після проведення форуму активізувалася співпраця з районними спілками          
ветеранів АТО у м. Київ. Так, Деснянська і Дніпровська районні спілки ветеранів АТО             
сьогодні активно перенаправляє до нас тих учасників АТО, які звертаються до них із запитом              
працевлаштування та навчання. 

Варто також відзначити, що після проведення заходу активно налагодилася взаємодія          
між ветеранами АТО, адже форум став для них своєрідним комунікаційним майданчиком           
обміну ідеями, досвідом, інше. На прикладі одного зі спікерів заходу Олександра Матяша,            
який заснував власну торгову марку з пошиву чоловічої білизни «Регата Клаб», можна            
сказати, що участь в заході позитивно вплинула на зміцнення іміджу його компанії,            
впізнаваності бренду та збільшення продажів. Так, кількість підписників на сторінку «Регата           
Клаб» на фейсбуці збільшилась на 2000, а середня кількість likeна щоденний пост на сторінці              
компанії зросло з 20 до 100. У ЗМІ з`явилося 8 матеріалів про історію успіху ветерана АТО (4                 
репортажі на ТБ і 4 публікації в ЗМІ). У результаті розширення пулу знайомств та активному               
PRТМ «Регата Клаб», продажі компанії зросли з 50 до 500 одиниць в місяць. Окрім того, у                
ветерана виникли ідеї щодо спільного виробництва шкарпеток у співпраці з іншими           
побратимами, а також було створено серію промо-роликів з бізнес-ідеями ветеранів АТО.           
Сьогодні Олександр активно бере участь в чотирьох виставках локальних виробників,          
випустив лінійку шкарпеток, а також підписав контракт про реалізацію своїх товарів в            
магазинах «METROШафа». 

 
Результати форуму «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО», у м. Дніпро 

17.11.2016 
17 листопада в м. Дніпро було проведено форум «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів             
АТО» за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження». 8 учасників АТО, які          
соціалізувалися через працевлаштування, реалізацію соціальних проектів або відкриття        
власної справи, стали спікерами заходу і ділились історіями свого успіху з іншими            
відвідувачами. Загалом на захід завітало 58 людей, з яких 23 ветерани АТО, 14 представників              
ЗМІ. За результатами форуму в українському медіапросторі з`явилось 23 матеріали, з яких 6             
сюжетів на місцевих та загальнонаціональних каналах: 51 канал, 9 канал, 2+2, Еспресо ТБ,             
Радіо «Свобода», «Дзеркало тижня», Громадське радіо тощо. 

 
 

http://www.dw.com/uk/%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%85-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC/a-19309122
http://www.eramedia.com.ua/article/238083-anons_podyi_na_vvtorok__travnya/
https://www.youtube.com/watch?v=GQ6ypjeupkg
http://24tv.ua/ru/zhizn_posle_ato_neverojatnye_istorii_bojcov_kotorye_osushhestvili_svoi_mechty_n691486
https://www.youtube.com/watch?v=Fq47YrtqotQ
https://www.youtube.com/watch?v=tLcUrn3D2hk
https://www.youtube.com/watch?v=FTJSOqhT97c
https://www.youtube.com/watch?v=zpN89fNToEE
https://www.youtube.com/watch?v=J1KQ6HTWPLg&list=PL5eQ15vxDEVzEpuu7yP7On7XShDfsEn_i
http://9-channel.com/zahopleni-zhittyam-u-dnipri-vidbuvsya-pershiy-biznes-forum-dlya-atovtsiv-video-000123251.html
http://2plus2.ua/video/article/u-dnipri-proveli-vseukrayinskiy-forum-kolishnih-atovciv-385919963.html
http://ru.espreso.tv/video/186004
http://www.radiosvoboda.org/a/28129974.html
http://zn.ua/project/atoveterans/
https://hromadskeradio.org/news/2016/11/19/zhyttya-pislya-viyny-u-dnipri-veterany-ato-dilylysya-vlasnymy-istoriyamy-uspihu


Результати форуму «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО», у м. Київ 
15.12.2016 

 
15 грудня в м. Київ було проведено форум «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО»              
за підтримки а підтримки проекту «Українська ініціатива з підвищення впевненості» (UCBI),           
Агенства США з міжнародного розвитку USAID. 8 учасників АТО, які соціалізувалися через            
працевлаштування, реалізацію соціальних проектів або відкриття власної справи, стали         
спікерами заходу і ділились історіями свого успіху з іншими відвідувачами. Окрім того, на             
захід завітало 8 ветеранів АТО, які були спікерами I Форуму «Захоплені життям. Історії успіху              
ветеранів АТО» й розповідали про зміни, які відбулися в їхньому особистому та професійному             
житті за останні півроку. Так, Дмитро Крикун і Максим Ілльченко вступили у вищий             
навчальний заклад за спеціальністю «фізична реабілітація», Леонід Остальцев заснував новий          
бізнес CoffeeVeterano, Олександр Морозов відкрив новий бізнес з виробництва іграшок та           
коміксів про українських супергероїв, книжка Сергія Лоскутова «Великі собаки бояться          
маленьких дівчаток» ввійшла в ТОП-10 Найкращих дитячих книг за версією BBC, Олександр            
Матяш запустив нову лінію з пошиву шкарпеток, а також підписав контракт про реалізацію             
своїх товарів в фірмових магазинах «МЕТРО Шафа» тощо. Загалом на захід завітало 108             
людей, з яких 52 ветерани АТО, 16 представників громадських організацій, 12 волонтерів, 9             
представників ЗМІ, 5 роботодавців, 4 представники державних служб тощо. За результатами           
форуму в українському медіапросторі з`явилось 7 матеріалів. 
 

Результати форуму «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО», у м. Харків 
23.03.2017 

23 березня 2017 року в Харкові відбувся IV Всеукраїнський Форум «Захоплені життям.Історії            
успіху ветеранів АТО». Загалом на захід завітало 74 людей, з яких 33 ветерани АТО, 9               
представників органів державної влади, 11 представників громадських організацій, 5         
представників ЗМІ, 16 слухачів. За результатами уже чотирьох проведених Форумів, на захід,            
який відбувався у Харкові, прийшло найбільше ветеранів АТО. Таких високих результатів           
відвідуваності вдалось досягнути завдяки попередньому партнерству з такими впливовими у          
Харкові та області організаціями як «Спілка ветеранів АТО Харкова», «Центр допомоги           
учасникам АТО Харкова», «Центр розвитку для ветеранів АТО, волонтерів та членів їх родин             
у м. Харків», “Асоціація приватних роботодавців”.  Після виступу Андрія Сарвіри, власника           
піцерії Pizza Veterano у м. Дніпро, на Форумі у Харкові, учасники АТО-відвідувачі заходу             
виявили зацікавлення відкрити таку ж піцерію у Харкові. На Форумі було організовано            
он-лайн трансляцію, що дозволило ветеранами з інших міст, стати глядачами заходу. 
 “Захід став величезною мотивацією, отримав натхнення діяти і не опускати руки за складних             
обставин. Ще раз порадів за друзів-доповідачів, почув цікаві історії, з'явилися деякі думки            
щодо особистих проектів. Я вдячний вам за захід, за людей, яких ви запросили. Я в той день                 
був стомлений та була думка не піти до вас, але я дуже радий що знайшов сили й час для                   
спілкування. Бажаю подальших успіхів, ще більш людей захоплених життям!!!”, - пише у            
відгуках про  Форум у Харкові Сокол Володимир, ветеран АТО з Харкова. 
 

Результати форуму «Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО», у м. Львів 
26.10.2017 

26 жовтня 2017 року в м.Львів, вул. Мулярська, 2а, відбувся Всеукраїнський Форум            
“Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО у м. Львів” за підтримки Фонду сприяння             
демократії Посольства США в Україні. Протягом заходу діяла зона консультацій, на якій            
ветерани АТО та члени їх родин могли отримати консультації щодо працевлаштування,           
юридичних питань, психологічних, відкриття власної справи. Завдяки партнерству з         
Львівським центром надання послуг учасникам бойових дій за підтримки Львівської міської           
ради вдалось досягнути широкого висвітлення заходу в ЗМІ, залучення партнерів та           
анонсування Форуму шляхом розміщення білбордів у м.Львів. Захід відвідали 98 осіб, серед            
яких 50 ветеранів АТО, 41 представник громадського сектору, місцевих громад, державних           

https://www.facebook.com/events/1314670825321851/
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http://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/242261-veteraniv-ato-zi-lvova-ta-oblasti-zaproshuiut-vziaty-uchast-u-v-vseukrainskomu-forumi-zakhopleni-zhyttiam-istorii-uspikhu-veteraniv-ato
http://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/242261-veteraniv-ato-zi-lvova-ta-oblasti-zaproshuiut-vziaty-uchast-u-v-vseukrainskomu-forumi-zakhopleni-zhyttiam-istorii-uspikhu-veteraniv-ato


органів влади, роботодавців, 7 журналістів. Загалом, в інформаційному просторі з’явилося 18           
статей, 8 сюжетів, 3 аудіоподкасти.  Так, на шпальтах газети “Львівська пошта” вийшло дві             
ТОП-теми під назвами “Історії перемог, які надихають” та “Історії перемог Героїв, які            
надихають”, в яких у форматі лонгріду описані історії усіх спікерів Форуму. Завдяки            
генеральному партнерству з Всеукраїнською газетою та Інтернет-порталом “Дзеркало тижня”         
було опубліковано спільний проект під назвою “Захоплені життям. Історії успіху ветеранів           
АТО”, який складається з 8 лонгрідів про історії повернення у мирне життя ветеранів АТО, які               
були спікерами Форуму у Львові. Підготовчий етап до V-го Всеукраїнського Форуму           
«Захоплені життям. Історії успіху ветеранів АТО» у м. Львів, а також сам захід, позитивно              
вплинули на розвиток ветеранської спільноти у місті, покращення комунікації між ветеранами           
та на особистісний розвиток кожного учасника. Так, наприклад, на другий день після            
проведення Форуму, Наталя Хмиз, директорка департаменту агропромислового розвитку        
Львівської ОДА, запросила спікерів Форуму, які займаються сільським господарством, на          
зустріч, на якій запропонувала долучитися до реалізації спільного проекту в цій сфері. 

Кав`ярня Humdrum Cafe, власниками якої виступають Андрій Каратник та Дмитро          
Гурний, бійці 5-го окремого батальйону Добровольчого українського корпусу, після заходу          
перетворилась на місце зустрічі ветеранів, де вони  часто обговорюють спільні проекти та            
діляться новинами. За результатами заходу, у медіапросторі з`явилось 6 статей в друкованих            
ЗМІ, 4 сюжети на телебаченні та 1 радіоподкаст про Андрія та Дмитра. Окрім цього, хлопці               
стали учасниками проекту під назвою «Школа лицарів», в рамках якого провели для школярів             
львівських шкіл №48 та №69 урок патріотичного виховання та навчили надавати першу            
медичну допомогу. 

Микола Стецьків, ветеран АТО, який займається полуничним бізнесом, нещодавно         
увійшов в ТОП-100 найвпливовіших людей Львівщини в номінації «Лідер позитивних змін» за            
версією інформаційного агентства MediaStar. 

 
Загальні результати проведення серії Форумів «Захоплені життям, Історії успіху 

ветеранів АТО» 
Загалом на п`ять Форумів в рамках інформаційної кампанії «Захоплені життям. Історії успіху            
ветеранів АТО» завітало близько 270 людей, серед яких 145 ветеранів АТО, 66 представників             
громадських організацій, 59 представники ЗМІ. В інформаційному просторі за результати          
проведеного Форуму з`явилось близько 79 журналістських матеріалів. 36 ветеранів АТО стали           
спікерами Форумів.  

Комунікаційна платформа для обімну новинами між ветеранами АТО з різних куточків           
України у мережі фейсбук налічує 266 учасників, серед яких 65 ветеранів АТО з таких міст як                
Київ, Харків, Дніпро, Львів та інші.  
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