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Проект «Гідна робота кожному переселенцю»
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громадянського
суспільства
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦИЯ ”ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ”
1. Історія організації, дата створення
Неурядова громадська організація, яка об'єднує українців, що виїхали з непідконтрольних
Україні територій Донецької, Луганської областей та АР Крим. Громадська організація
була створена 10 жовтня 2016 року.
2. Основна мета діяльності організації.
Діяльність асоціації спрямована на поінформування переселенців про права у
новостворених умовах життя, актуальні державні програми, збір проблематики по
питанню захисту переселенців, співпраця с іншими громадськими організаціями в
питаннях створення умов щодо реалізації прав та законних інтересів переселенців. Також
Асоціація займається проектами, які допомагають переміщеним особам адаптуватися в
нових містах та ініціює освітні проекти.
3. Структура та кількісний склад організації
Кількість членів асоціації близько 4 тис. внутрішньо переміщених осіб, більшість яких
проживає у Києві. В організації постійно працюють 10 осіб: три кваліфіковані спеціалісти,
двоє волонтерів-журналістів, юрист, перекладач, IT спеціаліст, фінансовий менеджер та
прибиральниця. Також на контрактній основі організація залучає до роботи
сертифікованих тренерів, експертів за різними напрямками діяльності.
Організація є інформаційно-методичним центром для тисяч школярів, студентів,
викладачів різних освітніх закладів та широкого кола молоді, лідерів громадських
організацій (”Право на Захист”,”Донбасс SOS”) та інших структур (Державна служба
зайнятості, Мінінстерство соціальної політики). Також має величезне коло партнерів як
серед громадських організацій, так і серед органів влади, з якими час від часу реалізує
спільні проекти.
4. Структура керівних органів організації;
Кірівний орган – Рада організації на чолі з головою асоціації.
5. Інформація про досвід реалізації проектів протягом останніх років за рахунок
бюджетних коштів та інших джерел фінансування
За час своєї діяльності Асоціація провела проекти в різних сферах. Серед них:
Ярмарки вакансій для переселенців «Гідна робота кожному»
- Заходи з працевлаштування проводилися спільно з Державною службою зайнятості та
Радою Європи.
- Ярмарки пройшли в Броварах, Краматорську, Харкові та Дніпрі. Було представлено
понад 10 тисяч вакансій, заходи відвідали більше 1 тисячі внутрішньо переміщених осіб.
В результаті було працевлаштовано близько 350 переселенців.

Діалог з владою
Це проект, спрямований на проведення панельних дискусій між лідерами громадської
думки серед переселенців і представниками влади. У панельних дискусіях взяли участь
близько 100 представників громадських організацій, народні депутати України та члени
уряду.
Підвищення кваліфікації
Сюди можна віднести різні курси і семінари, що проводяться за підтримки Асоціації.
- безкоштовні онлайн-курси англійської мови (зареєструвалися для участі в програмі
більше 5 000 переселенців);
- безкоштовні курси вивчення англійської мови для переселенців в місті Біла Церква;
- семінари з фандрайзінгу та старту власного бізнесу, які пройшли в місті Бровари
Київської області (50 переселенців);
- семінари з ведення бізнесу в соціальних мережах (65 переселенців).
Бізнес-альянс підприємців-переселенців
Це допомога переселенцям-підприємцям, спрямована на вихід їх продукції на ринки
інших країн. Наприкінці 2017 року представники восьми українських компаній відвідали
Польщу. Там вони мали змогу завести ділові знайомства в підприємницькому середовищі
і презентували свої товари.
Інформування переселенців
За час роботи Асоціації на провідних українських новинних ресурсах pravda.com.ua,
censor.net.ua, obozrevatel.com, ostro.org опубліковано більше 30 статей щодо вирішення
проблем переміщених осіб, в тому числі спираючись на досвід інших країн.
Крім цього, були проведені два семінари, де Асоціація роз'яснила нюанси програми
«Доступне житло».
Вивчення досвіду інших країн щодо вирішення проблем переселенців
Був проведений чотириденний візит до Грузії, де Асоціація отримала інформацію,
необхідну для вироблення державної стратегії вирішення проблем переселенців.
Партнери: Міністерство соціальної політики, Державна служба зайнятості, Офіс Ради
Європи, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, інформаційне
видання ”Острів”

Проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення
проблеми передбачаються проектом?
В України за останні півтори роки відбулися безпрецедентні явища – іноземна
інтервенція, окупація, тероризм, АТО, зміна політичного режиму, економічна криза. Вони
мають соціальні наслідки, які призвели до великої кількості внутрішньо перемішених осіб,
порушення їх прав. Таких громадян України зараз називають внутрішньо переміщеними
особи, які вимушені були залишити свої домівки, щоб зберегти власне життя та життя
близьких, щоб уникнути насилля та політично мотивованого переслідування за свої
переконання. Серед головних проблем цих осіб є – житло, працевлаштування та
порушенням своїх громадянських прав, складності з інтеграцією до громади. На фоні
втягнення держави у війну, економічної кризи, політичних та економічних реформ,
проблеми соціального характеру стають менш важливими та впливовими для держави, а

вони в той час продовжують набирати обертів та прогресувати. Все більш важливими для
соціуму та ВПО стають проблеми розв’язання конфліктів, налагодження соціального
діалогу, інтеграція до місцевої громади, взаєморозуміння та повага, довіра до всіх членів
громади, культура миру. Переселенці все частіше стають агресивними, не мають поваги
до інших думок, культур, різноманітностей. Це є причинами ситуації в країні, особливо це
відчувається в громадах де проживають ВПО, яких громада дуже часто не готова
прийняти та підтримати. ВПО, багато з яких перенесли тяжкі наслідки війни, бачили
воєнний конфлікт та власні очі, втратили батьків, друзів, близьких їм людей та змінили
місце проживання. Представники громад в свою чергу також зазнали багато лиха за
останні чотири роки. Тож дуже важко налагодити діалог, взаєморозуміння. Ці проблеми
все частіше піднімають міжнародні та національні громадські організації, в той час як
держава
практично
повністю
ігнорує,
недооцінює
їх
важливість.
За даними Міністерства соціальної політики у місті Київі проживає понад 172 тис.
переселенців. Всі вони потребують ефективної інтеграції, допомоги в пошуку роботи та
відкриття бізнесу.
Проект, що подається до розгляду направлено на підвищення рівня обізнаності та
інтеграція внутрішньо переміщених осіб в місцеви громади міста Київа шляшом
проведення тренінгів з найактуальніших питань.
Не маючи свого житла ВПО не можуть ефективно інтегруватися в приймаючу громадую.
Нарешті, в квітні 2017 набрав чинності закон № 1954-VIII, який запроваджує програму
державної допомоги на придбання житла для переселенців. Учасник програми сплачує
половину вартості нерухомого майна, а іншу частину бере на себе держава. В бюджеті
2018 року передбачено 100 млн. гривен на фінансування проекту. Однак не всі
переселенці знають нюанси програми і як потрібно подати заявку на участь. У зв'язку з
цим, передбачивши тренінг “Нюанси програма “Доступне житло” для ВПО. Як подати
заявку?”
Одне з важливих умов успішної інтеграції - наявність роботи або відкриття власного
бізнесу.
Частина переселенців перевезли свій бізнес, платять податки в бюджет Києва і створюють
робочі місця. Більшість з них хоче розширити бізнес, але не має на це досить капіталу.
Деякі переселенці хочуть відкрити свій бізнес з нуля, проте не знають як це зробити і як
його просувати в інтернеті. Для цього ми проводимо серію семінарів: “Фандрейзинг.
Написання грантових заявок для відкриття бізнесу”, “Десять бізнес-ідей до 1 тис. доларів.
Розробка бізнес плану”, “Прасування бізнесу у соціальних мережах. Фєйсбук”.
Права ВПО порушуються, тому що вони не знають своїх прав і можливостей. Більшість
переселенців зводять кінці з кінцями, навіть не оформивши, соціальну допомогу від
держави. Для цього ми проводимо тренінг – “ Права переселенців.”
Мета і завдання проекту
Проект направлено на підвищення рівня обізнаності та взаєморозуміння ВПО, через
формування комунікативних навичок та навичок побудови діалогу, а також виявлення та
актуалізація проблем внутрішньо переміщених осіб і надання юридичних та практичних
рекомендацій по їх вирішенню
Задля досягнення мети поставлені наступні завдання:

-

підвищенню обізнаності переселенців у їх правах та можливостях, забезпечення
прозорості державної політики щодо переселенців;

-

оперативне інформування вимушених переселенців про державну політику та її
зміни, стосовно переселенців;

-

сформувати комунікативні навички побудови діалогу у щонайменше 450 ВПО під
час тренінгів;

-

сприяти побудові довіри та взаєморозуміння серед ВПО;

-

розповсюдити результати за проектом у соціальних мережах організації, серед
центрів зайнятості та громадських організацій партнерів України.

План виконання проекту
Робочий план проекту відповідно до наступного формату :
Етапи реалізації
Підготовчий етап
проекту.

Тренінг

Тренінг

Опис заходів для здійснення
етапу

Строк
реалізації
етапу

Оголошення набору
учасників проектних заходів.
Підготовка тренінгів.

Березень
2018 року

Ярмарок вакансій – ”Гідна
робота кожному
переселенцю”.
На ярмарку ВПО зможуть
ознайомитися з існуючими
вакансіями служби зайнятості
і дізнатися про графік
проведення навчальних
семінарів.
Відбір 40 учасників для
першого тренінгу.
Проведення тренінгу –
“Нюанси програма “Доступне
житло” для ВПО. Як подати
заявку?” Онлайн-трансляция.
Відібрано 30 учасників для
другого тренінгу.
Проведення тренінгу –
“Фандрейзинг. Написання
грантових заявок для
відкриття бізнесу.”

Квітень
2018 року

Відповідальний
виконавець (прізвище
та ініціали, посада)
Калінін Руслан,
менеджер проекту
Іщенко Вікторія,
координатор проекту

Калінін Руслан,
менеджер проекту
Іщенко Вікторія,
координатор проекту

Калінін Руслан,
менеджер проекту
Травень
2018 року

Іщенко Вікторія,
координатор проекту
Олександр Бабій,
провідний спеціаліст в
галузі фандрейзингу,

директор Агенції
Місцевого
Економічного
Розвитку.
Калінін Руслан,
менеджер проекту

Тренінг

Тренінг

Тренінг

Заключний етап
проекту

Відібрано 30 учасників для
третього тренінгу.
Проведення тренінгу –
“Десять бізнес-ідей до 1 тис.
доларів. Розробка бізнес
плану.”

Іщенко Вікторія,
координатор проекту
Червень
2018 року

Відібрано 40 учасників для
четвертого тренінгу.
Липень
Проведення тренінгу – “
2018 року
Права переселенців.” Онлайнтрансляція

Відібрано 30 учасників для
п’ятого тренінгу.
Проведення тренінгу –
“Прасування бізнесу у
соціальних мережах.
Фєйсбук.”

Підведення підсумків проекту

Олександр Бабій,
провідний спеціаліст в
галузі фандрейзингу,
директор Агенції
Місцевого
Економічного
Розвитку.
Калінін Руслан,
менеджер проекту
Іщенко Вікторія,
координатор проекту
Катерина Брюханова,
юрист, практикуючий
адвокат
Калінін Руслан,
менеджер проекту

Серпень
2018 року

Іщенко Вікторія,
координатор проекту
Володимир Черкасов,
фахівець з соціальних
мереж

Серпень
2018 року

Калінін Руслан,
менеджер проекту
Іщенко Вікторія,
координатор проекту

Очікувані результати та показники проекту
Очікуваний результат
1. Під час проведення першого тренінгу
більше 300 внутрішньо переміщених осіб

дізнаються яки можливості дає держава, для
вирішення проблеми відсутності житла. Крім
усього, будуть розглянуті конкретні приклади
подачі заявки на участь у програмі "Доступне
житло"

2. Під час проведення другого тренінгу 30

внутрішньо переміщених осіб дізнаються як
залучати грантові гкошти на розширення
існуючого або новоствореного бізнесу

3. Під час проведення третього тренінгу 30

внутрішньо переміщених осіб дізнаються як
відкрити бізнес і створити нові робочі місця.

4. Під час проведення четвертого тренінгу
понад 40 внутрішньо переміщених осіб

Заплановані
показники

Підтверджуючі
документи

Щонайменьше 40
участників тренінгу
и більше 300 онлайнвідвідувачів на
сторінці у фєйсбук

Лист реєстрації

30

переселенців- підприємців дізнаються як
просувати свій бізнес в соціальних мережах та
отримувати більше прибутку.

6.Розповсюдити результати за проектом
серед громадських організацій та ЗМІ.

Фото

Лист реєстрації
Відгуки учасників
Фото

30

Листи реєстрації
Відгуки учасників
Фото

40

Листи реєстрації
Відгуки учасників

дізнаються про свої права, на які соціальні
виплати мають право переселенці і як оформити
субсидію.

5. Під час проведення п’яотого тренінгу 30

Відгуки учасників

Фото
30

Листи реєстрації
Відгуки учасників
Фото

10

Публікації на
провідних
інформаційних
інтернет ресурсах

Цільова аудиторія
Внутрішньо переміщени осіби з Донецької, Луганської (території яких підконтрольні
Україні) та АР Крим. Також ВПЛ власники бізнесу.
Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту
Головними інформаційними каналами є провідні інформаційні ресурси країни: Гурт,
Громадський простір, сайт асоціації http://bezhenec.org, сторінки у фейсбук
https://www.facebook.com/bezhenec.org/
та
https://www.facebook.com/groups/315572468780450/,
Telegram-канал
https://t.me/bezhenec_org

Графік проведення тренінгів буде опублікован на сайті Київськой обласной служби
зайнятості, проект для переселенців”Полілог”, в блогах новинних видань Цензор и Острів.
Організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту
В якості партнера проекту буде залучено Київську обласну служба зайнятості. Вона
надасть свої приміщення для проведення тренінгів та інформуватиме про наші заходи
ВПО, які стоять на обліку в службі.
Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового
Асоціація має офіс та комп’ютерну технику.
Працівники проекту та залучені експерти:
Калінін Руслан, менеджер проекту. В проекті відповідатиме за загальний менеджмент
проекту: підготовку та проведення заходів, розповсюдження інформації про хід та
результати проекту, контактування з учасниками та тренерами проекту. Підготовка та
написання звітів. Є головою громадськой організації ”Всеукраїнська Асоціація
Переселенців”. Має досвід адміністрування локальних, національних та міжнародних
проектів, за підтримки різних донорських організацій.
Іщенко Вікторія, координатор проекту. В проекті відповідатиме за підготовку та
проведення заходів, розповсюдження інформації про хід та результати проекту,
контактування з учасниками та тренерами проекту. Є координатором проектів
громадськой організації ”Всеукраїнська Асоціація Переселенців” з 2016 року. Має
досвід адміністрування локальних, національних та міжнародних проектів, за
підтримки різних донорських організацій.
Денис Каплунов, фахівець з соціальних мереж. Відповідає за расповсюждення
інформації в соціальних мережах. Має досвід роботи з національними проектами.
Катерина Кічик, бухгалтер проекту. В проекті відповідатиме за фінансовий
менеджмент проекту, підготовку та написання звітів. Має досвід роботи з
національними на міжнародними донорськими структурами.
Олександр Бабій, тренер проекту. Провідний спеціаліст в галузі фандрейзингу,
керівник Проектного офісу ТПП України, директор Агенції Місцевого Економічного
Розвитку, а також автор тренінгів з бізнес-стратегування, фандрейзингу, написання
грантових заявок.
Катерина Брюханова, тренер проекту. Юрист, практикуючий адвокат. Є
координатором юридичного напрямку громадськой організації ”Всеукраїнська
Асоціація Переселенців”з 2016 року. Має дуже великий досвід тренерської прав
людини в Україні.
Володимир Черкасов, тренер проекту. Фахівець з соціальних мереж. Розробник
авторського курсу "Просування бізнесу в соціальних мережах".

Бюджет

№

1

Стаття витрат

2
1. Семінар №1
Оренда зала
Оренда апаратури
Кава брейк
Гонорар тренера
Поліграфія і POSматеріали
2. Семінар №2
Оренда зала
Оренда апаратури
Кава брейк
Гонорар тренера
Поліграфія і POSматеріали
3. Семінар №3
Оренда зала
Оренда апаратури
Кава брейк
Гонорар тренера
Поліграфія і POSматеріали
4. Семінар №4
Оренда зала
Оренда апаратури
Кава брейк
Гонорар тренера
Поліграфія і POSматеріали
5. Семінар №5
Оренда зала
Оренда апаратури
Кава брейк

Розрахунок
витрат

3

Сума
коштів,
очікувана з
бюджету
м.Києва,
грн.
4

3000

Сума
коштів
з інших
джерел,
грн.
5
3000

Власни
й
внесок
організа
ції ,
грн.
6

Загальна
сума
коштів на
реалізацію
проекту,
грн.
7
3000

3000
4500
4000

3000
4500
4000

3000
4500
4000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000
4500
6000

3000
4500
6000

3000
4500
6000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000
4500
6000

3000
4500
6000

3000
4500
6000

2000

2000

2000

3000

3000

3000

3000
4500
5000

3000
4500
5000

3000
4500
5000

2000

2000

2000

3000
3000
4500

3000
3000
4500

3000
3000
4500

Гонорар тренера
Поліграфія і POSматеріали
6. Адміністративні
витрати:
Оренда офісу
Витрати на зв'язок
7. Зарплати:
Координатор
проекту
Менеджер проекту
Фахівець з
соціальних мереж
ВСЬОГО:
РАЗОМ:

4000

4000

4000

2000

2000

2000

48000

48000

48000

6000

6000

6000

60000

60000

60000

48000

48000

48000

18000

18000

18000

267500

198500

15000

54000

267500

Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
_____ ___________ 20_ року

