
Громади України





Громадська організація «КримSOS», за 
підтримки Агенства ООН у справах 
біженців, з 2015 року працює над розвит-
ком організацій та ініціатив внутрішньо 
переміщених осіб. Діяльність таких 
організацій є дуже різною - від курсів 
англійської мови, робоклубів для дітей, 
створення соціальних гардеробів - до на-
дання психологічної, юридичної допомо-
ги, адвокації житлових питань тощо.



Громадська організація
«Ініціативи Слобожанщини»
Сумська організація, заснована пере-
селенцями з Донецької 
області. Більшість членів спільноти 
мають інвалідність по зору. 

Організація займається:
- створенням і адаптацією 
аудіокниг; 
- правовим захистом осіб з 
інвалідністю; 
- вирішенням проблем доступності у 
місті Суми та Сумській області; 
- навчанням користуванню тифлопри-
борами; 
- організацією дозвілля, співпрацею з 
органами влади.



Громадська організація 
Хлопчача майстерня 
«Мудрий тесля»
Це майданчик на базі церкви, де 
хлопці 6-15 років навчаються ставати 
чоловіками через те, що дивляться на 
біблійний портрет чоловіка та вчаться 
створювати практичні речі з дерева 
та різних матеріалів для власного 
дому. 
Спільнота має свій канал на YouTube. 
У 2021 році організація «КриSOS» 
допомогла з розробкою фірмового 
стилю всіх візуальних матеріалів та 
закупила техніку для розвитку каналу.
Організація «Мудрий Тесля» заснова-
на Віталієм Андрійцем, переселен-
цем з Луганська. Філіали працюють у 
Черкасах, Києві, Кременчуці та інших 
містах.



Благодійний фонд
«Ліга Толерантності»
Організація переселенців з міста Івано-
Франківська сфокусована на соціальній 
освіті суспільства через спорт, демократич-
ну участь та підприємництво.

Напрямки роботи:
- захист прав меншин, у тому числі за 
соціальною і національною ознаками, ЛГБТ, 
тощо; 
- миротворчість та примирення у суспіль-
стві;  
- молодіжні обміни, у тому числі з пред-
ставниками інших держав, організація 
участі молоді у міжнародних програмах та 
заходах; 
- підвищення рівня інформованості су-
спільства про права людини; 
- сприяння толерантному ставленню до 
людського різноманіття, досягненню ген-
дерної рівності у суспільстві та ліквідації 
усіх форм насильства.



Ініціативна група 
«Клуб особливих 
жінок»
Ініціативна група створена 
в 2018 році жінками ВПО.
Мета ініціативи - допомога 
та підтримка жінок та їх 
сімей. Цільова аудиторія: 
жінки, що опинилися у 
складних життєвих обста-
винах, серед яких ВПО, 
жінки з інвалідністю, матері 
дітей з інвалідністю.



Громадська організація
«На крилах надії України»
У 2017 р. організація отримала рант від 
КримSOS і УВКБ ООН у вигляді дерев'я-
них стелажів для зручного сортування 
гуманітарної допомоги. 
На даний час займаються реалізацією 
проекту «Соціальний гардероб». Він 
передбачає благодійний збір, обмін і 
роздачу гуманітарної допомоги для 
людей з числа вразливих категорій і вну-
трішньо переміщених осіб. 
У рамках проекту допомогу вже отрима-
ли більше 650 сімей в Полтавській, До-
нецькій, Луганській, Дніпропетровській 
та Харківській областях. Роздали не 
менше 6 тисяч кілограм одягу та 523 
пари взуття.
Крім цього, організація бере участь у 
різних культурних заходах міста 
Кременчук.



Благодійна організація 
«Благодійний фонд «Вектор-плюс»
Спільнота переселенців з міста Пирятина Полтавсь-
кої області.
Напрямки діяльності:
1. Тренування зі скандинавської ходи.
2. Роз'яснювальна робота для ВПО і співпраця з 
відділом освіти.
3. Вирішення важливих стратегічних проблем міста.
4. Працевлаштування переселенців та людей, які 
цього потребують.
5. Вирішення житлових проблем ВПО.
6. Благодійні акції роздачі одягу, гуманітарної допо-
моги.
7. Психологічна підтримка.
8. Проведення заходів для дітей, екскурсій. Для 
дорослих – неформальні зустрічі.
9. Розвиток територіальних громад. Беруть активну 
участь у просуванні проекту «Громадського Бюдже-
ту» Пирятинської ОТГ.



Громадська організація «Об'єднання 
вимушених переселенців Донбасу 
«ДОБРОТВОР»

Організацію було створено у 2015 році.
Головне завдання -  захищати права, свободи,
законні інтереси членів організації й інших 
переселенців, і допомогти їм інтегруватись у нові 
громади.
На даний час налічується близько 500 членів 
організації та інших бенефіціарів.
За час свого існування ГО «ДОБРОТВОР» створила 
гуманітарний штаб, де переселенці регулярно 
отримують одяг, взуття, продукти, ліки та інші 
необхідні речі.
Організація допомагає у працевлаштуванні, отри-
манні статусу ВПО та іншої правової допомоги 
переселенцям. 
Члени ГО «ДОБРОТВОР» беруть активну участь у всіх 
міських заходах, співпрацюючи з місцевими громада-
ми. Переселенці беруть на себе зобов’язання із бла-
гоустрою міста та успішно їх виконують, провівши за 
останні 2 роки близько 20 суботників.
ГО «ДОБРОТВОР» має чимало планів і всі вони пов’я-
зані із налагодженням життя тих, кого бойові дії на 
Донбасі змусили залишити домівки і шукати притул-
ку в інших містах України.



Благодійний фонд
«Все можливо»
Організація була створена у 2017 
році в м. Ужгород. 
Фонд займається організацією 
дозвілля для дітей із сімей пересе-
ленців та учасників АТО, а також 
сімей із вразливих категорій насе-
лення. 
Метою діяльності є реабілітація та 
соціалізація дітей, що пережили 
травмуючі події, або належать до 
вразливих категорій населення (діти 
з інвалідністю, діти учасників АТО 
тощо).
Не в останню чергу, завдяки під-
тримці від КримSOS спільнота запо-
чаткувала соціальне підприємство - 
кондитерську, де працюють люди з 
ментальною інвалідністю.



Ініціативна група 
Арт-студія «Долоньки»

У 2016 році переселенці 
створили арт-простір у 
м. Сміла Черкаської області, 
де проводять творчі заняття 
для дітей із сімей ВПО, а 
також для місцевих жителів 
пільгових категорій.
Основні напрямки діяль-
ності - це проведення твор-
чих занять з дітьми: пісочна 
арт-терапія, пісочні казки та 
різні види рукоділля.
За цей час змогли залучити 
до своїх заходів більше 200 
дітей та їх батьків.



Громадська організація 
«Спеціально для тебе»
Спільнота сформована у м. Суми 
з-поміж переселенців та пред-
ставників ГО «Калинове гроно». 
На даний час проводяться інте-
граційні заходи для дітей ВПО та 
дітей з розладами слуху. Завдан-
ня заходів - соціалізувати дітей з 
інвалідністю, створити некон-
фліктний простір шляхом прове-
дення творчих зустрічей.
Учасники організовують екскур-
сії, подорожі та інтеграційні 
заходи для дітей. 
Налагоджують співробітництво 
між громадським сектором та 
органами влади, займаються 
адвокацією проблем людей з 
вадами слуху.



Проект «Шлях до нової себе»

Засновано в Черкасах пере-
селенкою Анною Тарапатою, 
14-кратною чемпіонкою Украї-
ни з тхеквондо. 
Головна ідея проекту - 
допомога жінкам, які 
постраждали від насильства у 
родині – психологічного та 
фізичного. 
У рамках проекту викладаєть-
ся фітнес з елементами 
самооборони (тай-бо), 
надаються психологічні 
консультації та відповідні 
юридичні консультації щодо 
протидії насильству.



Ініціативна група 
«Полтава-Самодопомога»
Ініціативна група була створена у 
2015 році з метою підтримки ВПО 
та соціально вразливих сімей.
Спільнота активно займається 
громадською діяльністю. Прово-
дить вебінари на різні теми, 
пов’язані з місцевим самовряду-
ванням, займається просвітниць-
кою діяльністю, проводить 
спортивні тренування, 
допомагає впроваджувати 
реформи в новій громаді. 
Також організовує дозвілля для 
вразливих категорій населення, 
здійснює індивідуальний 
супровід, тривалий час займалася 
гуманітарною допомогою.



Товариство захисту
прав дітей з інваліднстю
«Ніжність»
Громадська організація була офіційно 
зареєстрована у 2007 році. Активну 
соціальну роботу почали проводити з 
2014 року, коли до складу активних 
учасників організації увійшли жінки 
ВПО з Криму.

Основні напрямки діяльності:
1. Догляд дітей у позашкільний час.
2. Проведення регулярних інклюзив-
них занять для дітей з інвалідністю, 
дітей ВПО та дітей інших вразливих 
категорій (гуртки рукоділля, орігамі, 
кулінарії, паперової пластики).
3. Проведення занять у форматі 
інтеграційного театру «Фортуна». 



Громадська організація 
«Громадське дитяче 
інтернет-телебачення 
і радіо «Веселка ТВ» 

Метою організації є створення 
якісного вітчизняного дитячого 
телевізійного продукту.
На сьогодні Веселка ТВ має 
близько 70 активних учасників, 
серед яких більшістю є ВПО.
У співпраці з Крим SOS та УВКБ 
ООН було реалізовано проект 
«Слухаємо з Веселкою TV: діти 
для дітей». Основним завдан-
ням цього проекту було ство-
рення якісних дитячих україн-
ських аудіокниг.



Громадська організація 
«Зоря Донбасу» 
Організація з початку подій на Сході 
України допомагала ВПО, які перебу-
вали на території Київської області.
Основні напрямки роботи: 
- надання інформації для отримання 
первинної благодійної та гуманітар-
ної допомоги, завдяки спільній роботі 
з різними фондами і організаціями;  
- допомога сім'ям з маленькими 
дітьми (дитяче харчування, памперси, 
одяг);   
- надання правової допомоги;  
- регулярне проведення соціальних 
та розвиваючих заходів;   
- інформаційна та соціально-психоло-
гічна допомога. 
На даний момент організація активно 
працює над розробкою проекту 
«Міжнародне дитяче посольство».



Громадська організація
«Спілка активних 
жінок «ВУЛИК»
Розпочала свою діяльність у 2015 році з 
метою підтримки ВПО та соціально 
вразливих сімей. Одразу була створена 
Фейсбук сторінка з метою спілкування 
та висвітлення актуальних можливостей 
для ВПО.
Тепер уже зареєстрована громадська 
організація знаходиться у приміщенні 
полтавської бібліотеки ім. Котляревсь-
кого.
Основні напрямки роботи:
1. Організація роботи Клубу «Вулик»: 
творчі майстер-класи для дітей та 
дорослих, ізостудія для дітей, інтелекту-
альні ігри, екологічні заходи, вебінари.
2. Індивідуальні та групові 
арт-практики.
3. Соціальні тренування зі скандинавсь-
кої ходи та бодіфлексу.



Громадська організація
«Новий Схід»
Організація була заснована 2016 
року в Борисполі у результаті 
згуртування внутрішньо перемі-
щених осіб з Донецької, Лугансь-
кої областей та Криму.
Основні напрямки роботи: 
- організація творчих заходів 
(курси крою та шиття, декупаж, 
ліпнина з глини, в’язання крюч-
ком та шпицями, вишивання хре-
стиком) та заняття з першої доме-
дичної допомоги; 
- співпраця з іншими благодійни-
ми фондами; 
-інтеграція переселенців в нові 
громади;
- благоустрій міста Борисполя. 



Ініціативна група ВПО 
м. Козятин
Спільнота складається з пе-
реселенців зі Сходу України.
Основні напрямки роботи: 
- проведення адвокаційних 
кампаній, спрямованих на 
захист прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб 
та осіб, постраждалих від на-
слідків воєнних дій в 
Україні; 
- юридичні консультації;  
- надання гуманітарної до-
помоги;
- вирішення житлових про-
блем внутрішньо ВПО.



Громадська організація
«Громадські ініціативи 
«Альянс»
У 2014 році в м. Гадяч переселенці з 
Луганської області створили громад-
ську організацію. Спільнота тривалий 
час розподіляла гуманітарну допомо-
гу серед ВПО, які проживають у 
місті, та найближчих селах.
Основним видом діяльності організа-
ції є проведення занять з творчості 
для дітей та їхніх батьків, професійна 
допомога дітям з інвалідністю і на-
дання правової допомоги ВПО.
Декілька разів на рік організація 
влаштовує дитячі свята. 
ГО «Громадські ініціативи «Альянс» у 
співпраці з іншими організаціями 
брала участь у реалізації проекту 
бюджету участі з облаштування дитя-
чого майданчика. 



Громадська організація
«Спеціалізований центр
«Щасливі діти»
Центр був створений у липні 2015 року 
переселенцями з Донецька.

Організація надає послуги у сфері корекції і 
відновлення дітей з неврологічними, психоло-
гічними проблемами та психіатричними розла-
дами. Послуги надаються для дітей ВПО та 
дітей інших вразливих категорій безкоштовно. 

Діяльність ГО «Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей «Світ щасливих дітей», в тому 
числі заробітна плата фахівців фінансується за 
рахунок прибутку спеціалізованого центру 
«Щасливі діти». 

Організацією проводяться акції, присвячені 
дню інформування про аутизм у Сумах, 
благодійні свята для дітей з особливими потре-
бами. Фахівці цієї організації регулярно беруть 
участь у проведенні інформаційних заходів з 
метою інформування про аутизм та інклюзивну 
освіту, надають безкоштовні психологічні 
консультації для малозабезпечених сімей, де є 
діти з особливими потребами.



Громадська організація
«Шлях Добра»

Організаційний розвиток 
ГО «Шлях добра» з боку ГО «КримSOS» 
почався у червні 2017 році з запрошення 
переселенки Тетяни Мануйлової на тренінг 
з проектного менеджменту та фандрейзин-
гу, що був проведений у м. Суми. Після про-
ходження даного тренінгу ГО «Шлях добра» 
почала проводити систематичні інтеграцій-
ні заходи для дітей з інвалідністю в 
м. Умань.
На даний час основні напрямки роботи 
такі: 
1. Соціальна адаптація дітей з інвалідністю. 
2. Проведення творчих зустрічей і тематич-
них екскурсій. 
3. Проведення корекційно-розвивальної 
роботи для дітей з інвалідністю різних 
нозологічних груп.
4. Групові музичні заняття для дітей 
з інвалідністю.



Чигиринська районна 
благодійна організація 
«Фонд розвитку Чигиринщини»

Організація з м. Чигирин займається: 
1. розвитком громадянського суспіль-
ства.
2. Роботою з молоддю та підростаю-
чим поколінням (профілактика нега-
тивних явищ, популяризація здоро-
вого способу життя, розвиток творчо-
го потенціалу).
3. Культурно-просвітницькою діяльні-
стю, організацією та проведенням 
заходів (фестивалів, конференцій, 
семінарів, тренінгів, майстер-класів 
тощо).
4. Наданням благодійної допомоги, 
проведенням благодійних заходів, 
виконанням цільових благодійних 
програм та грантів для громади 
Чигиринської ОТГ. 



Громадська організація 
«Переселенці Криму і Донбасу» 

Мета організації – захист прав та інтересів 
переселенців, вирішення юридичних та 
соціальних викликів, об’єднання вимуше-
них переселенців у Волинській області. 
Команда комплексно підходить до вирі-
шення питань ВПО. Одним із успішних 
проектів організації є бізнес-школа для 
підлітків. 
Основні напрямки роботи:
1. Юридичний захист соціальних прав та 
захист прав людини.  
2. Взаємодія з державними органами 
влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, державними структурами. 
3. Взаємодопомога у вирішенні таких важ-
ливих питань, як забезпечення житлом, 
створення власного бізнесу, перенавчан-
ня, працевлаштування, психологічна під-
тримка, гуманітарна допомога. 
4. Розробка та реалізація грантових про-
ектів, націлених на вирішення проблем 
ВПО. 
5. Розвиток жіночих ініціатив переселе-
нок. 



Громадська організація 
«Громадський рух 
переселенців Донбасу» 
Організація створена внутрішньо 
переміщеними особами у 2017 
році. На сьогоднішній день 
спільнота об'єднує 36 сімей ВПО, 
які проживають у місті Львові та в 
приміських населених пунктах.  
Основні напрямки роботи:  
1. Захист прав ВПО та їх представ-
ництво у відносинах з органами 
державної влади, органами міс-
цевого самоврядування, під-
приємствами, установами, органі-
заціями всіх форм власності.  
2. Інтеграція членів організації в 
громаду за місцем нового прожи-
вання, знайомство з місцевими 
звичаями і традиціями, культур-
ною спадщиною. 
3. Організація і проведення 
семінарів, конференцій, форумів, 
виставок, культурно-художніх і 
просвітницьких заходів для ВПО. 
4. Розробка і впровадження 
проектів для створення нових 
робочих місць для ВПО. 



Громадська організація 
«ДОМ.48.24» 
Організація з Івано - Франківська ство-
рена переселенкою і для переселен-
ців. Але окрім роботи із внутрішньо 
переміщеними особами, організація 
працює:
- у сфері протидії дискримінації та 
захисту прав людини, просування 
прав жінок;
- викорінення всіх форм насильства 
щодо жінок, дівчат або дітей;
- посилення участі жінок у процесах 
прийняття рішень на різних рівнях; 
-підвищення уваги громадськості до 
питань різноманітності та ґендеру. 
Також організація створила культур-
ний простір «ВДОМА», де щодня про-
ходять майстер-класи, тренінги, нав-
чання, творчі вечори.



Громадська організація
 «Театр Домус»
Львівський незалежний театр 
Domus був заснований у 2016 
році переселенкою з Криму На-
талею Меншиковою та львів'яни-
ном Денисом Федєшовим.  
Основними напрямками роботи 
«Домусу» є: 
1. Інтеграційні заходи для ВПО, 
професіоналів та аматорів, 
шляхом проведення театральних 
вистав та перфомансів. 
2. У рамках своєї діяльності театр 
гастролював на Сході України в 
Северодонецьку, Новоайдарі, 
Краматорську, Слов'янську, 
Бахмуті.  
3. Благодійні вистави для дітей з 
родин ВПО, АТО, дітей сиріт. 
4. Розвиток та популяризація те-
атрального мистецтва в Україні. 



Громадська організація 
«Донбас.Інтеграція» 
З 2015 року діяльність організації з 
міста Броди Львівської області спря-
мована на всебічну допомогу пересе-
ленцям, а саме -  відновлення у людей 
відчуття власної гідності, соціальної 
значущості, здатності самостійно 
протистояти життєвим негараздам, 
волі до боротьби зі становищем, в 
якому люди опинилися в результаті 
переміщення.
Завдяки гранту від КримSOS 
в м. Броди був створений консульта-
ційний центр де надавалися соціальні 
консультації для ВПО. У цьому центрі 
діти та дорослі проходили курси 
української мови, кулінарні майстер - 
класи галицької кухні, знайомилися з 
історією галицького краю. Весь цей 
комплекс заходів значно поліпшив ін-
теграційний процес ВПО у місцеву 
громаду. Також організація створила 
розмовний клуб, де вчать англійської 
за допомогою ігрових ситуацій, теа-
тральних вистав та творчих завдань.



Громадська організація 
«Всеукраїнське об’єднання 
«Українці Донбасу та Криму»
Організація заснована внутрішньо 
переміщеними особами у 2015 році. 
Основними напрямками роботи є: залу-
чення ВПО до звичаїв і традицій місцевої 
громади, гармонізація взаємовідносин 
між ВПО і місцевою приймаючою грома-
дою, прискорення процесу соціальної 
адаптації ВПО та інтеграція ВПО до міс-
цевої громади. 
Між організацією і міським головою 
Івано-Франківська підписаний Меморан-
дум про взаємодію та співробітництво з 
метою посилення соціального захисту пе-
реселенців. 
Організація останнім часом зосередила 
свою діяльність на двох важливих для 
ВПО питаннях: 
1.Відновлення виборчих прав ВПО, лобію-
вання законопроекту 6240 «Про внесення 
змін до деяких законів України (щодо ви-
борчих прав ВПО та інших громадян)». 
2.Вирішення житлового питання для ВПО. 



Благодійний фонд 
«Закарпатський будинок 
милосердя»

БФ «Закарпатський будинок ми-
лосердя» був створений у 2016 
році активними переселенцями 
та місцевими жителями м. Ви-
ноградів Закарпатської області 
для гуманітарної допомоги 
людям в СЖО, неважливо це 
ВПО чи місцеві жителі. 
Представники фонду надають 
гуманітарну допомогу місцевим 
ромським дітям, займаються ор-
ганізацією дозвілля для дітей, 
проведенням різноманітних 
заходів та літніх таборів.



Громадська організація  
«Закарпаття-Донбас» 
Організація заснована у м. Ужгороді в 2015 р., і з 
того часу регулярно проводить різноманітні 
заходи у сфері захисту прав ВПО та вирішення 
житлових питань. Завдяки співпраці організації 
із місцевою владою було виділено ділянку для 
будівництва багатоквартирного будинку для 
ВПО та субвенції з державного бюджету на 
придбання двох квартир.
Крім того організація займається вирішенням 
таких питань: 
1. Захист законних прав і свобод громадян, 
моніторинг дотримання їхніх прав.  
2. Задоволення соціально-економічних, творчих, 
вікових, національно-культурних, спортивних та 
інших спільних інтересів членів організації. 
3. Лобіювання громадських інтересів та просвіт-
ницька робота в інформаційно-
роз’яснювальному напрямку адміністративно-
територіальної реформи.  
4. Просвітницька робота в медіапросторі допом-
ога в інформаційному висвітленні актуальних 
проблем громад, діяльності громадських органі-
зацій, які допомагають переміщеним особам з 
Криму, Донецької та Луганської областей. 



Громадська організація
«Дій-Я-Ти»
У 2021році ініціативна група ВПО 
м. Червонограда Львівьскої області 
заснувала громадську організацію 
«Дій-Я-Ти». 

Пріоритетними напрямами роботи 
організації є такі питання:
1. Залучення ВПО для інтеграції та 
розвитку місцевої громади.
2. Реінтеграція ветеранів АТО (ООС) 
шляхом взаємодії та співпраці з ВПО, 
біженцями, людьми з інвалідністю.
3. Акцентування інформаційної уваги 
на активній громадській позиції ВПО 
та їх позитивній участі в житті 
громади. 
4. Стимуляція, підтримка та розши-
рення спектру громадської активності 
в громаді міста Червонограда.



Громадська організація 
«Крик душі» матерів 
та дружин військово-
службовців» 
Діяльність ГО «Крик душі» матерів та 
дружин військовослужбовців», яка 
створена у м. Чернівці в 2016 році, 
спрямована на благодійну допомогу 
ветеранам, збір гуманітарної допомо-
ги для військових в зону проведення 
ООС та вирішення нагальних питань, 
пов’язаних з військовослужбовцями та 
їх сім’ями, серед яких є і переселенці. 
Також організація надає гуманітарну 
допомогу переселенцям у м. Чернівці.



Ініціативна група «Луцький 
клуб толерантності» 

Ініціатива організована з метою 
підтримки молодих батьків 
внутрішньо переміщених осіб.  
Основні напрямки роботи:   
1. Підтримка дітей у складних 
шкільних та побутових ситуаціях 
(психологічний напрямок). 
2. Інформування про можливості 
майбутньої професії (освітній 
напрямок). 
3. Формування якісного дозвілля 
для дітей з використанням 
настільних ігор, різних інтелекту-
альних ігор та переглядів 
кінострічок. 
4. Допомога у налагодженні 
контакту із батьками. 
5. Протидія булінгу. 



Громадська організація 
«Ми з України» 
Організація працює в Сторожинці з 2019 
року. Основні напрямки роботи це пи-
тання пов'язані з внутрішнім перемі-
щенням  - тимчасове житло, статус 
дитини, постраждалої від війни, соціаль-
ні виплати, виборчі права. 
Завдяки адвокаційній кампанії організа-
ції місцева влада підтримала участь те-
риторіальної громади в субвенції з дер-
жавного бюджету на побудову тимчасо-
вого житла для внутрішньо переміще-
них осіб. 
Крім того організація активно прово-
дить екологічні акції та залучає молодь. 



Ініціативна група «Соціальний 
гардероб «ОдежиНА» 
Ініціативна група внутрішньо переміще-
них осіб «Соціальний гардероб «ОдежиНа» 
з 2016 року займається наданням 
гуманітарної допомоги соціально вразли-
вим категоріям населення, працює задля 
створення позитивного іміджу внутрішньо 
переміщених осіб та формування сталих 
відносини з місцевими жителями, полег-
шення інтеграції ВПО у місцеву громаду.  

У липні 2021 р. завдяки зусиллям ініціатив-
ної групи відбулося відкриття соціального 
підприємництва Благодійного магазину 
«BLAGOдать», де 60% виручених коштів 
використовується на розвиток магазину, 
а 40 % - на благодійність та підтримку 
соціально корисних ідей.



Ініціативна група 
«Палітра» 
Ініціативна група «Палітра» 
організована в 2016 році 
професійною художницею зі 
Львова. Завдяки засновниці 
спільнота проводить інте-
граційні художні мастер-
класи для підлітків та дорос-
лих ВПО, постраждалих від 
війни, та членів їх родин. 
Метою таких заходів є долу-
чення до візуального мис-
тецтва, спонукання до змін 
від негативних спогадів та 
думок про минуле, позитив-
ного ставлення до життя. 
Спільна творчість, спілкуван-
ня в новому оточенні дає 
можливість учасникам не 
відчувати себе самотньо.



Громадська організація 
«Родина Кольпінга на Прикарпатті» 

Організація заснована внутрішньо 
переміщеними особами у 2015 році. 
Основними напрямками роботи є: залу-
чення ВПО до звичаїв і традицій місцевої 
громади, гармонізація взаємовідносин 
між ВПО і місцевою приймаючою грома-
дою, прискорення процесу соціальної 
адаптації ВПО та інтеграція ВПО до міс-
цевої громади. 
Між організацією і міським головою 
Івано-Франківська підписаний Меморан-
дум про взаємодію та співробітництво з 
метою посилення соціального захисту пе-
реселенців. 
Організація останнім часом зосередила 
свою діяльність на двох важливих для 
ВПО питаннях: 
1.Відновлення виборчих прав ВПО, лобію-
вання законопроекту 6240 «Про внесення 
змін до деяких законів України (щодо ви-
борчих прав ВПО та інших громадян)». 
2.Вирішення житлового питання для ВПО. 

Організація з 2015 року почала допомага-
ти внутрішньо переміщеним особам з 
м. Івано-Франківськ та області.
Організація має багато напрямків  у своїй 
діяльності, а саме:  
1. Ресурсний центр для роботи з ВПО.  
2. Антибулінговий проект.  
3. Дитячий клуб, в якому проходять май-
стер-класи.  
4. Університет третього віку.  
5. Центр протидії насильству, в якому є жі-
ночій клуб та психологічне консультуван-
ня.  
6. Центр медіації. 
7. Соціальне підприємство – пекарня. 



Громадська організація 
«Рука допомоги» 
Організація створена в 2017 році та 
діє на базі Ужгородської гімназії, в 
якій переважно навчаються діти-ро-
ми.  Організація є членом мережі 
REYN-Україна (організації, які працю-
ють з дітьми-ромами). 
Основні напрямки роботи: 
1. Соціальна інтеграція дітей-ромів.   
2. Надання різних видів допомоги со-
ціальній групі або окремим людям 
ромської громади, які перебувають у 
складних життєвих обставинах.  
3. Проведення діагностики проблем,  
психологічні консультації.  
4. Організація літніх таборів.  
5. Робота з естетичного розвитку 
дітей.
6. Ведення соціально-благодійної 
діяльності через реалізацію соціаль-
них проектів. 



Громадська організація
«Творці країни мрій»
Організація почала роботу у місці 
компактного проживання пересе-
ленців - готелі «Закарпаття». Члени 
громадської організації з 2017 року 
здійснювали соціальний супровід 
ВПО, що перебували у готелі. Завдя-
ки співпраці з місцевими органами 
охорони здоров’я, спільнота органі-
зовує літні табори у Карпатах для 
сімей ВПО, використовуючи успішні 
методики арт-терапії та еко-терапії. 
Пріоритетними напрямками роботи 
організації є: 
1. Юридичний захист соціальних 
прав ВПО та захист прав людини. 
2. Культурний діалог, реабілітація 
соціальна адаптація, оздоровлення 
сімей ВПО.  
3. Соціальній супровід вразливих 
сімей. 
4. Проведення інтеграційних за-
ходів, організація дитячих та сімей-
них таборів. 



Громадська організація 
«Всеукраїнське об’єднання 
вимушено переміщених осіб 
«Україна – моя сім’я»
Діяльність організації, яка була 
створена в 2015 році, спрямована 
на захист прав та свобод 
внутрішньо переміщених осіб, 
соціальну та психологічну 
адаптацію у суспільстві, вирішення 
проблем у сфері працевлаштуван-
ня та забезпечення житлом, 
покращення побутових умов 
переселенців та сприяння 
подальшій інтеграції ВПО. 
Організація добре відома в місті 
Рівне тому, що співпрацює з місце-
вою владою та, зокрема, з Департа-
ментом соціального захисту насе-
лення з метою вирішення питань 
ВПО, а члени організації є делега-
тами в громадській раді.



Громадська організація 
«Фенікс-Коломия» 
Спільнота розпочала свою 
діяльність у 2017 році у на-
прямку підтримки внутріш-
ньо переміщених осіб, а 
також вирішення житлового 
питання. 
Основні напрямки роботи:  
1. Вирішення житлового пи-
тання переселенців у 
м. Коломия.  
2. Організація діяльності 
«Клубу людей поважного 
віку».  
3. Робота над проектом 
з організації спілкування між 
коломийчанами та маріу-
польцями «Я вам пишу». 
4. Надання гуманітарної 
допомоги сім’ям у складних 
життєвих обставинах. 



Громадська організація 
«Жінки за права ВПО» 
Громадська організація створена в 2017 
році у Львові, з метою всебічної підтримки 
внутрішньо переміщених громадян, зокре-
ма жінок і неповнолітніх дітей, а також для 
захисту та реалізації їх прав і свобод. 

Для досягнення основних завдань пред-
ставники ГО налагодили ефективну спі-
впрацю з регіональними органами влади, 
з місцевими органами соціального захисту 
населення, з іншими громадськими органі-
заціями та релігійними об’єднаннями. У 
результаті цього була прийнята місцева 
програма підтримки сімей ВПО. 
Останніми роками, у співпраці з департа-
ментом соціального захисту Львівської 
обласної адміністрації реалізовували 
проекти проти домашнього насильства, 
основною метою яких є протидія 
гендерно-зумовленому насильству, 
домашньому насильству, торгівлі людьми. 



Громадська організація 
«Мир на долоні»
Організація створена у 2016 році у 
м. Житомир з метою згуртування внутрішньо 
переміщених осіб із Криму, Луганської та 
Донецької областей, а також учасників 
АТО/ООС для захисту їх прав та свобод. 
Активісти об’єдналися аби допомагати один 
одному вирішувати проблеми та адаптува-
тись на території Житомирської області.
Мета ГО «Мир на долоні» сприяння у 
реалізації прав на житло, працевлаштування, 
освіту, медичне обслуговування, 
соціальну згуртованість, участь в виборчих 
процесах на державному і місцевому рівнях. 
Важливими напрямками діяльності є розроб-
ка та реалізація проектів спрямованих на 
вирішення проблем ВПО та учасників 
АТО/ООС. 
Надають консультаційну допомогу щодо 
отримання правової, психологічної та гу-
манітарної допомоги. Просувають ідею ген-
дерної рівності, захисту прав жінок та забез-
печенню рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків у всіх сферах суспільного життя, ви-
коріненню всіх форм насильства щодо жінок, 
дівчат або дітей. Створили соціальне 
підприємство «Нетворкінг-кафе «Ламочка», 
яке працює у м. Житомир.



Громадська організація
«Взаємопоміч»
Організація діє в місті 
Полтава.
Основні напрямки 
роботи: 
1. Проведення навчаль-
них заходів (семінари, 
тренінги) для молодіжних 
працівників та молоді, 
зокрема молоді з-поміж 
ВПО. 
2. Організація візитів 
обміну, навчальних ві-
зитів для молоді за кор-
доном. 
З 2015 року організація 
залучила 401 людину до 
участі у міжнародних ко-
роткотермінових візитах 
обміну. З 2016 року спі-
впрацюють з БФ «Ліга то-
лерантності» 
з м. Івано-Франківськ.



Ініціативна група «Театр 
сучасного діалогу»
Театр Сучасного Діалогу створено 2015 році.
Керівниця проектів Театру Сучасно Діалогу – 
переселенка Наталія Баранник.
Основні напрямки роботи:
1. Перформативне мистецтво - створення куль-
турного продукту (вистави, перформенси).  
2. Освітній майданчик – молодіжна освіта через 
мистецькі інструменти роботи. Проведення 
тренінгів, лекцій, воркшопів, майстер-класів.  
3. Майданчик для діалогу - обговорення після 
вистав створює простір для публічної дискусії 
на важливі соціальні теми, що розкриваються у 
виставах театру. 
3. Арт терапія - театр, як інструмент терапії. 
Проведення театральних майстерень з колек-
тивного дослідження теми та обговоренням 
хвилюючих питань через досвід учасників - 
майстерні форум-театру, театральні табори-
лабораторії. 



ЗОЛОТОНІСЬКА 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ОБЩИНА ЦИГАН «АМЕ РОМА»

Основні напрями діяльності:
-виховна та просвітницька діяль-
ність малих меншин з-поміж 
ВПО та корінних жителів міста;
-соціальний супровід вразливих 
сімей;
-підтримка роботи центру 
«Діалог між поколіннями».



Громадська організація 
«Конотопська організація 
інвалідів-візочників 
«Велес»
Організація заснована у 2017 році 
людьми з інвалідністю (ВПО та міс-
цевими жителями м. Конотоп). 
Спільнота проводить соціално-
культурні та спортивні заходи, 
розповсюджує правову інформацію 
серед людей з інвалідністю, співпра-
цює з іншими організаціями, які зай-
маються питаннями ВПО та осіб з ін-
валідністю.

Основні напрямки роботи: 
1. Проведення інклюзивних заходів 
для ВПО та осіб з інвалідністю 
різних нозологічних груп.
2. Забезпечення доступності споруд 
для людей з інвалідністю (доступне 
середовище).
3. Адвокація прав ВПО та осіб з 
інвалідністю. 



Ініціативна група 
переселенців м. Канів 
Ініціативна група активно 
взаємодіє з представниками 
місцевих органів влади, голо-
вою міста, соціальними служ-
бами, а також благодійними 
фондами та громадськими 
організаціями.
Основні напрямки роботи: 
1. Дистрибуція гуманітарної 
допомоги.
2. Соціальний супровід 
вразливих сімей.
3. Інтеграційні заходи.
4. Розробка локальної про-
грами будівництва житла для 
ВПО.



Ініціативна група 
внутрішньо переміщених 
осіб міста Чигирин
Основні напрямки роботи: 
1. Проведення інтеграційних заходів 
для дітей ВПО та дітей з-поміж 
інших вразливих категорій.
2. Роздача гуманітарної допомоги.
3. Організація культурних обмінів 
між східними та центральними ре-
гіонами України.
4. Підтримка роботи молодіжного 
простору.
5. Проведення спортивних заходів 
для дітей, дітей ВПО та молоді.



Громадська організація 
«Шосткинський фізкультурно-
спортивний клуб осіб з 
інвалідністю «Інваспорт»

Організація здійснює діяльність у 
м. Шостка. Кількість підопічних 
організації - 25 осіб, серед них 
4 переселенці.
У організації є приміщення, яке 
складається з кімнати реабілітації 
та спортивних залів - тренажер-
ного і фізкультурно-спортивного. 
Також функціонує кабінет 
психолога.
Основні напрямки роботи: 
1) реабілітація та соціальна 
адаптація людей з інвалідністю;
2) інформаційна підтримка, 
організація дозвілля і проведен-
ня спортивних змагань для 
людей з інвалідністю та ВПО.



Громадське об’єднання
соціального захисту
«Миргородське міське товариство
«Милосердя і здоров’я»

Організація надає гуманітарні послуги 
для ВПО з 2014 року. З 2017 по 2019 рік 
проведені тренінги психологічної під-
тримки для ВПО із залученням психоло-
га державних соціальних служб та 
організовані курси комп’ютерної 
грамотності для осіб похилого віку. 
Також проводяться творчі та інтеграційні 
заходи для дітей ВПО – на День захисту 
дітей, Свято Масляної та ін. Соціальний 
супровід надається приблизно для 40 
осіб з-поміж місцевого населення та 15 
сімей внутрішньо перемішених осіб. 
Організація приймає участь у грантових 
програмах, співпрацює із владою, 
бізнесом, приймає приватні внески для 
фінансування активностей.



Громадська організація «Об’єднання 
переселенців України в 
м. Кам’янець-Подільський»

Спільнота створена особами з числа вимуше-
но переміщених осіб зі Сходу України та 
Криму з метою спільного вирішення 
нагальних проблем переселенців, а саме:
- сприяння в працевлаштуванню, оренді 
житла, вирішенні побутових питань, тощо;
- допомога у створенні власного бізнесу, 
нових робочих місць;
- правова та психологічна допомога;
- співпраця з органами місцевого самовряду-
вання та державними інститутами, що 
працюють з вимушено переміщеними особа-
ми; 
Одним з напрямків діяльності є робота 
з людьми поважного віку. Понад 3 роки 
працює безкоштовна група (12 осіб) оздоров-
чої гімнастики для літніх мешканок міста 
«Наше Здоров'я».
Керівник організації створила в 
Кам'янці-Подільському Соціальний 
молодіжний театр імпровізації для дітей та 
молоді з інвалідністю.



Благодійний фонд 
«Фундація добрих справ»  
Організація працює на базі Громадського 
Центру по роботі з ВПО в м. Ірпінь вже 
протягом п’яти років та займаються з 
дітьми переселенцями та з представника-
ми старшого покоління. 

На даний час у центрі проводяться різно-
манітні заходи та майстер-класи, а саме:  
1. Для  дітей: творчі майстер-класи, 
кулінарні майстер-класи, клуб 
«Суперкниги», студія малювання, заняття з 
психологом, заняття з іспанської мови. 
2. Для дорослих: фітнес, комп’ютерні 
курси для початківців, заняття з психоло-
гом, кава-клуб, творчі майстер-класи, клуб 
спілкування. 

Також тут є послуги перукаря та манікюр, 
різноманітні презентації, допомога пере-
селенцям у пошуку роботи, житла, допом-
ога у вирішенні соціальних та побутових 
проблем, гуманітарна допомога (одяг, 
продукти). 



Благодійний фонд
«Дитинець»
Спільнота допомагає внутрішньо пе-
реміщеним особам з 2014 року.
Основні напрямки роботи: 
1) комплексна підтримка дітей та їх 
батьків у скруті – соціально-
педагогічна; інформаційна (у тому 
числі інформаційно-просвітницька 
робота); психологічна; соціально-
економічна; юридична; 
соціально-медична; 
2) організація відпочинку та оздо-
ровлення дітей з сімей, які опини-
лися у складних життєвих обстави-
нах.



Громадська організація 
«Територія добра Поділля» 
Організація зареєстрована та 
працює з 2017 року. Команда 
волонтерів налічує близько 30 
осіб. На даний час працюють 
над такими проектами: 
1. «Допоможемо вижити» - 
стаціонарний пункт, де дорослі 
та діти можуть поїсти, замінити 
одяг, взуття, помитися, зігрітися.  
2. «Свято для дітей» - програма, 
яка включає різноманітні 
заходи, акції для багатодітних, 
малозабезпечених сімей, пере-
селенців, сиріт, онкохворих 
дітей.  
3. Центр адаптації для залежних, 
переселенців із зони АТО.  
4. Допомога людям з інвалідні-
стю. 



Ініціативна група студентів 
Полтавського Національного 
педагогічного університету 
ім. Короленка 

Спільнота утворена зі студентів 
ПНПУ ім. В. Г. Короленка, серед яких 
є внутрішньо переміщені особи. 
Голова студентської ради також має 
статус ВПО. 
У травні 2016 році спільнота, за 
допомогою ГО «КримSOS», 
організувала демонстрацію вистав-
ки «Хроніка анексії очима соцме-
реж». На заході також відбувся 
показ документального фільму про 
депортацію кримських татар. Про-
тягом 2017-2018 років студенти про-
водили коворкінг-клуби на тему ге-
ноциду вірменського народу, 
українського народу, а також єврей-
ського і кримскотарского народів. У 
2018 році представники спільноти 
долучились до проведення заходів 
для дітей ВПО.  



Громадська організація
«Кримська громада»
Організація утворилась у 2015 році на базі 
ініціативної групи переселенців, переваж-
но з АР Крим, що були волонтерами 
Єдиного Волонтерського Центру. У 2017 
році спільнота зареєструвалась як громад-
ська організація та активно допомагає 
сім'ям вимушених переселенців інтегрува-
тися на новому місці.
Основні напрямки роботи: 
1) волонтерська діяльність на підтримку  
вимушених переселенців з  Луганської та 
Донецької областей, сімей військовослуж-
бовців з АР Крим, учасників бойових дій;   
2) системна психологічна реабілітація ВПО 
та їх дітей;   
3) утримання складу гуманітарної допомо-
ги для ВПО та їх сімей;  
4) національно-патріотичне виховання, 
ознайомлення переселених громадян з 
культурними надбаннями нової малої 
батьківщини;  
5) волонтерська діяльність на підтримку 
Збройних Сил України. 



Благодійна організація
«Друге дихання»
Центр ресоцiалiзацiї для жінок, 
які потрапили у складні життєві 
обставини, був створений у 
2005 роцi, з 2014 року приймає 
жiнок ВПО. Центр допомагає 
адаптуватися до нових життєвих 
умов, також сприяє в подальшо-
му працевлаштуванні.  Жінки 
можуть певний час проживати в 
центрі, отримувати все необхід-
не та навчатися шиттю. Власни-
ми зусиллями впроваджують со-
ціальне замовлення.
Організація відкриває свої 
філіали в різних частинах Украї-
ни та займається соціальним 
підприємництвом - кава Navin.



Ініціативна група 
«Об’єднання  
художників Полтави»

Луганський національний 
університет ім. Т. Шевчен-
ка частково переїхав до 
Полтави у зв’язку з подія-
ми на сході. Ініціативна 
група сформувалася з 
викладачів університету, 
що вирішили допомогти в 
інтеграції співвітчизників 
через мистецтво.
На даний час ініціативна 
група продовжує проводи-
ти точкові інтеграційні 
заходи.



Громадська організація 
«Полум’я надії»
Громадську організацію «Полум’я надії» 
було зареєстровано у 2015 році. Цільова 
аудиторія - багатодітні сім'ї, діти з інтерна-
ту, підлітки і молодь, переселенці з 
тимчасово окупованих територій, 
безхатьки, залежні, одинокі матері та 
пенсіонери. Організація проводить 
масштабні соціальні та благодійні акції, як 
наприклад щорічний «Фестиваль сім’ї». 
Сьогодні організація має активну команду 
молодих волонтерів, які проводять со-
ціально-значущі проекти у Вінниці. 
Організація має 2 пункти збору та надан-
ня гуманітарної допомоги, адаптаційні 
центри для безхатьків (жіночий та чолові-
чий), кризовий центр для матерів з дітьми, 
профілактичні клуби та тренінги для 
підлітків і молоді, проводять щотижневі 
безкоштовні роздачі комплексних обідів, 
вуличне соціальне патрулювання, направ-
лення безхатченків до адаптаційних цен-
трів (всеукраїнський проект «Допоможемо 
вижити» - надання первинної допомоги, 
гігієнічних послуг, годування безхат-
ченків).



Громадська організація 
«Кримська родина»  
Неприбуткова громадська 
організація з м. Київ.
Головна мета - сприяння 
відродженню 
кримськотатарської культури.
Громадська організація 
«Кримська родина» створила 
кримськотатарський культурний 
центр, який дає можливість 
вивчати кримськотатарську 
мову, історію, танець та музику 
майже 100 вихованцям.



Громадська організація 
«Суспільний центр городян 
«Перспектива» 
З початку воєнних дій 2014 року, знаходячись у 
м. Ірпінь організація допомагає вимушено 
переміщеним особам, які перебувають на тери-
торії Київської області в містах Ірпінь, Буча, 
Гостомель, Ворзель, Коцюбинське, Українка. 

Основні напрямки роботи:  
1. Надання правової та юридичної допомоги. 
2. Координація напрямків по отриманню бла-
годійної гуманітарної допомоги багатодітним 
сім'ям, пенсіонерам, людям з інвалідністю, оди-
ноким матерям, членам сімей загиблих учас-
ників АТО, бійцям, які отримали інвалідність під 
час проходження АТО;  
3. Організація видачі благодійної допомоги ма-
лозабезпеченим і незахищеним верствам насе-
лення. 
4. Надання психологічної допомоги. 
5. Організація дозвілля, літнього відпочинку та 
оздоровлення - поїздки до Угорщини, Польщі, 
Карпат. 



Громадська організація 
«Rise up» 
Організація була заснована 
у Києві групою однодумців, 
яких об’єднала любов до 
музики, а також бажання 
допомагати іншим. 
На сьогодні результатом 
роботи є стабільна команда, 
що проводить сесії музичної 
терапії для дітей з вадами 
розвитку та дітей, що 
постраждали від воєнних 
дій на Сході України.



Діяльність організації почалась у 2002 році з 
реалізації соціокультурних програм, спрямова-
них на інтеграцію дітей і молоді, що мають різні 
категорії інвалідності.  
Дані програми, проходять щорічно, це: фести-
валі, конкурси, виставки; організація і проведен-
ня семінарів соціально-правового спрямування, 
освітні програми, створення навчання за типом 
вечірньої школи для молоді, проводяться 
навчально-реабілітаційні табори, ізостудія, 
гуртки по інтересами, організовуються заняття з 
логопедами та дефектологами. 
Основні напрямки роботи:  
1. Інтеграція дітей і молоді з інвалідністю 
в суспільство. 
2. Гуманітарна, юридична допомога сім’ям ВПО. 
3. Інформаційна допомога переселенцям. 
4. Освітні програми для дітей з інвалідністю. 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА МОЛОДІЖНА 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
СХІДНОГО ДОНБАСУ - СХІД»



Громадська організація 
«Сонях»
Офіційно організація створена 
переселенцями в листопаді 2017 р. 
у м. Біла Церква, хоча фактична 
робота розпочалася з 2014 року.  
Основні напрямки роботи: 
1. Консультації та орієнтація 
в пошуку шляхів вирішення 
проблемних ситуацій. 
2. Навчальні заходи (громадянська 
та підприємницька орієнтація). 
3. Психологічна підтримка. 
4. Правова допомога. 
5. Професійна адаптація. 
6. Співпраця та комунікація 
з представниками громадськості 
та влади. 
7. Гуманітарна та благодійна 
допомога. 



Громадська організація 
«Новий день»
Організація створена волонтерами, 
в тому числі і внутрішньо переміще-
ними особами. Мета організації – 
популяризація здорового способу 
життя. 
Напрямки роботи:
-створення можливостей для гар-
монічного розвитку дітей та молоді 
(проект «Безкоштовний спорт 
дітям»);
-допомога людям у складних жит-
тєвих обставинах (щотижневі году-
вання на залізничному вокзалі 
«Дарниця», м. Київ);
-всебічна допомога залежним та 
безхатченкам, ресоціалізація даної 
категорії людей.



Громадська організація 
«Сильні люди Донбасу» 
Організація складається із внутріш-
ньо переміщених осіб, які об’єдна-
лися для надання всебічної інфор-
мації щодо вирішення проблем 
ВПО.  
У найближчих планах ініціативи 
провести адвокаційну кампанію за-
хисту прав дітей, які мають статус 
«Дитина постраждала внаслідок 
бойових дій». 
Основні напрямки роботи:
1. Гуманітарна допомога ВПО 
у м. Києві. 
2. Інформаційна та юридична 
допомога.  
3. Адвокація проблем ВПО.
4. Кризова підтримка.
5. Методична допомога та 
навчання основам гуманітарної та 
соціальної роботи. 



Ініціативна група 
Бердичівської міської 
бібліотеки
Метою об’єднання є організа-
ція дозвілля його членів 
середнього та старшого віку: 
популяризація історії міста, 
мистецького Бердичіва, 
літературно-музичні зустрічі, 
впровадження різних практик 
хендмейду в рамках занять 
клубу «Дива ручної роботи», 
організація зустрічей із вузь-
кими фахівцями для вирішен-
ня особистих проблем: 
юристи, лікарі, психологи, пе-
рукарі, економісти, тренери з 
бізнес-планування; створення 
затишної дружньої атмосфери 
для відвертої розмови. 



Громадська організація
«Доля» 
Організація зареєстрована у 2018 
році у Вишгороді. Команда волон-
терів налічує близько 10 осіб, 96 
бенефіціарів, які є переселенцями 
й членами організації.   
На даний час організація працює 
над реалізацією програми щодо 
забезпечення внутрішньо перемі-
щених осіб тимчасовим житлом. 
Основні напрямки роботи:  
1. Комплексна допомога людям, 
що опинилися в кризових 
ситуаціях. 
2. Вирішення житлового питання 
для ВПО.  
3. Допомога в оформленні статусу 
дитини постраждалої від бойових 
дій. 



Громадська організація 
«Інноваційна дія» 
Організація працює з внутрішньо пе-
реміщеними особами, людьми, що 
постраждали від воєнних дій в 
Україні та соціально-незахищеними 
верствами населення Вінничини.  
Головні цілі та завдання, які ставить 
перед собою спільнота - виховання 
розвиненої особистості із чіткою гро-
мадською позицією, конкретно сфор-
мованими поглядами та інтересами; 
залучення молоді до участі у громад-
ському житті, сприяння позитивним 
перетворенням у суспільстві. 



Громадська організація 
«Об’єднання переселенців 
«Спільна справа» 
Організація заснована у 2015 році в 
місті Вінниця. На сьогоднішній день 
працює з понад 2000 ВПО у Вінниці та 
Вінницькій області, а також має відо-
кремлені підрозділи по всій Україні. 
У 2021 році розпочалося будівництво 
багатоквартирного будинку для вну-
трішньо переміщених осіб. 
Основні напрямки роботи:
1. Інтеграція внутрішньо переміщених 
осіб з тимчасово окупованої території 
України в м. Вінниця та Вінницькій об-
ласті.   
2. Інформування внутрішньо переміще-
них осіб. 
3. Надання гуманітарної допомоги ВПО. 
4. Організація благодійних заходів; 
реалізація проектів, спрямованих на 
розвиток та оздоровлення дітей ВПО. 
5. Вирішення житлових проблем ВПО 
(створення житлових програм, коопера-
тиву).



Громадська організація 
«Всеукраїнська 
організація «КЛАС» 
Організацію було створено у 1998 році 
в Луганській області. На даний час 
свою діяльність здійснює у м. Пирятин 
Полтавської області.
Основні напрямки діяльності: 
- робота з дітьми та молоддю; 
- адвокація; 
- представлення інтересів незахище-
них верств населення, в тому числі 
ВПО;  
- психологічна допомога; 
- соціальна підтримка, інтеграція, 
адаптація у суспільство; 
- залучення громадян з активною 
життєвою позицією до прийняття 
рішень на місцевому рівні. 



Організація «Кримські татари Львів-
щини» була створена у листопаді 
2020 року ініціативною групою крим-
ських татар, які мешкають у Львові. 
Мета діяльності - захист прав та 
інтересів кримських татар Львівщини.  

Основні напрямки роботи організа-
ції: 
1.Вирішення житлового питання. 
2.Об’єднання кримських татар Львів-
щини. 
3.Консультаційно – правова допомога. 
4.Інформаційна підтримка.
5. Розвиток громади, де живуть ВПО.

Громадська організація 
«Кримські татари 
Львівщини»



Громадська організація 
«Моє Закарпаття»
Організація створена у 2015 році вну-
трішньо перемішеними особами. 
Основними напрямками роботи є: 
1. Навчальні тренінги (семінари) по від-
криттю бізнесу, надання консультацій по 
започаткуванню, веденню, відновленню, 
розширенню бізнесу.
2. Надання правової, інформаційної, пси-
хологічної допомоги ВПО, бійцям АТО та 
їх родинам, іншим незахищеним 
прошаркам населення.
3. Вивчення культурних традицій, мис-
тецтв на Закарпатті та загалом в Україні, 
ознайомлення молоді з традиційними 
автентичними виробами, ремеслами, 
історією України з давніх часів до те-
перішніх днів, проведення мстер-класів.



Громадська організація 
«Світ Особливих 
Сімей «Новий Формат»
Організація здійснює свою діяльність у 
м. Полтава. У 2017 році спільнота 
вперше провела корекційний табір для 
дітей з аутизмом та розумовою відсталі-
стю. З 2017 корекційні табори прово-
дяться щорічно. У проведенні таборів 
приймають участь родини, що вихову-
ють дітей з інвалідністю та родини які 
виховують дітей з інвалідністю з-поміж 
ВПО.
Основні напрямки роботи:
1. Проведення корекційних занять для 
дітей з інвалідністю.
2. Організація і проведення адаптивних 
таборів сімейного типу (мета - 
комунікація дітей та відновлення сил 
дорослих, організація інклюзивного 
простору, корекційні заняття 
з долученням логопедів, психологів, 
сенсорних інтегрологів та масажистів).



Наші контакти

телефони: (063) 077-16-19, (095) 031-53-97, (096) 684-88-47

електронна пошта: community@krymsos.com

сайт: krymsos.com

група у Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/communities.ukraine

сторінка у Facebook: https://www.facebook.com/krymsospl


