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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського
суспільства протягом року

1. Громадська спілка «Спілка учасників АТО України»
2. Зареєстрована 22.12.2014
3. 03150, м. Київ, вул.. Горького, 94-96, оф.43+380991780236
4. Громадська спілка «Спілка учасників АТО України» створена наприкінці 2014 року та
почала свою активну діяльність з 2015 року. Одними з основних напрямків діяльності спілки
є повноцінна фізіологічна і психолгічна реабілітація, адаптація до мирного життя (в тому
числі перекваліфікація з подальшим працевлаштуванням) демобілізованих учасників АТО
на Сході України, а також гуманітарна підтримка воїнів і родин воїнів що| знаходяться на
передовій. Спілка надає всю необхідну підтримку родинам загиблих бійців на Сході
України. Наша організація є неприбутковою та існує за кошти наших партнерів і меценатів.
За майже рік існування Спілки ми досягли наступних показників:
196 осіб забезпечені первинною психологічною реабілітацією;
5 осіб пройшли повний авторський курс реабілітації на базі клініки «Ренесанс», за кошти
приватних спонсорів;
43 особи отримали повний курс фізіологічної реабілітації, 18 знаходяться на
стаціонарному і амбулаторному лікуванні;
241 особа працевлаштована на підприємствах, що підтримують спілку;
понад 568 осіб отримали необхідну юридичну допомогу;
силами Житомирського осередку спілки виділено 47 земельних ділянок родинам бійців
що загинули або були поранені під час антитерористичної операції;
за рахунок коштів зібраних спілкою організовуються похорони загиблим воїнам
учасникам спілки;
налагоджений регулярний збір і надання волонтерської допомоги особам що перебувають
в зоні проведення антитерористичної операції і членам їх родин;
разом з представниками Української діаспори надається матеріальна допомога родинам
учасників бойових дій.

Спілка учасників АТО України своїми силами розпочала реалізацію наступних проектів
(що знаходяться в різних стадіях реалізації):
і
•
Розробка авторської програми психологічної реабілітації воїнів що повернулись з зони
бойових дій.
\
Авторська програма розроблена спільно з Громадською організацією «Наркологічна асоціація
«Ренесанс». На базі клініки «Ренесанс» за кошти приватних інвесторів 5 учасників АТО пройшли
повний стаціонарний курс психологічної реабілітації, 196 осіб отримали первинні консультації.
• Програма працевлаштування учасників АТО.
Обласними осередками досягнуті домовленості з регіональними компаніями (локальні виробничі
підприємства, підприємства зі сфери торгівлі, регіональні будівельні компанії,
сільськогосподарські підприємства) по проведенню перекваліфікації | та подальшого
працевлаштування учасників бойових дій членів спілки. Більшість працевлаштованих отримали
первинну допомогу психологів. На сьогодні влаштовано на роботу 241 особу.
Проводиться робота з навчальними закладами (професійно-технічними училищами) по
проведенню курсів по перекваліфікації для військовослужбовців.
• Проведення фізіологічної реабілітації.
В усіх областях України, де представлена спілка, учасники забезпечені доступом до якісної
(окрім протезування) медичної допомоги. Незалежно від стаціонарного чи амбулаторного
лікування всі учасники спілки забезпечуються всіма необхідними ліками і харчуванням при
потребі.
• Покращення умов життя учасників бойових дій і їх родин.
В Житомирській області виділено 47 земельних ділянок родинам бійців що загинули або були
поранені під час антитерористичної операції.
Досягнуті домовленості з ІК «Княгиня Ярославна» по наданню житла військовослужбовцям з
родинами за пільговими цінами - на поточний момент проводяться переговори з потенційними
інвесторами.
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