
ВОЛОНТЕРИ ЗІБРАЛИ БАЗУ КОНТАКТІВ 
БЕЗКОШТОВНОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО В УКРАЇНІ

Волонтери Громадської організації “Поруч” підготували базу контактів реабілітаційних центрів, які 

надають психологічну допомогу військовослужбовцям, що повернулися із зони проведення Антите-

рористичної операції, та їхнім сім’ям у різних містах України.

Кожен, хто потребує допомоги, може легко знайти тут адресу найближчого реабілітаційного цен-

тру. У переліку – заклади психологічної реабілітації у більшості обласних центрів, і їхній список буде 

поповнюватися постійно на сайті “Поруч”.
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ІНФОРМАЦІЙНА БРОШУРА ПРО ВОЛОНТЕРСТВО В УКРАЇНІ



Початок на стор. 1

«Посттравматичний синдром – по-
ширена проблема, з якою зіштовхуєть-
ся, напевно, кожен воїн, який побував в 
АТО. І не лише він, а й родина військо-
вого часто потребує психологічної до-
помоги. Хтось нехтує цією проблемою, 
не надаючи їй належного значення, інші 
– просто не знають, як і де отримати до-
помогу. Інформацію про це доводиться 
шукати. Сподіваємось, інформація, 

зібрана на нашому сайті допоможе 
зробити перший крок для отримання 
психологічної допомоги», – зазначила 
виконавчий директор ГО “Поруч” Марія 

Тищенко.

Окрім бази центрів психологічної до-
помоги бійцям АТО, волонтери “По-
руч” готують інформацію про центри 
фізіологічної реабілітації, які є в Україні, 
і найближчим часом перелік цих закла-
дів також буде опублікований на сайті 
poruch.ua.

ВОЛОНТЕРИ ЗІБРАЛИ БАЗУ КОНТАКТІВ БЕЗКОШТОВНОЇ 

ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО В УКРАЇНІ
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• Київ, Центр психологічної 
реабілітації бійців, 
вул.Волоська 36/38, 
кв. 13, (093) 204 -84 -41, 
e-mail: kyiv.krok@gmail.com

• Київ, Реабілітація бійців АТО 
в Пущі-Водиці, (096) 308-04-81

• Ірпінь, Центр психологічної 
реабілітації бїйців,  (044) 332-02-26

• Черкаси, Центр психологічної 
реабілітації бійців, 
вул. Червоноармійська, 157, кв. 3, 
(093) 204-83-62, 
e-mail: cherkasy.krok@gmail.com

• Житомир, Житомирська клініка 
ім. Гербачевського, санаторій 
Дениші і психіатрична лікарня, 
(412) 49-60-01

• Кіровоград, Центр психологічної 
реабілітації бійців, 
вул. Преображенська, буд 27, 
(093) 204-83-74, (066) 278-87-55, 
(097) 403-20-03, 
e-mail: kirovograd.krok@gmail.com

• Вінниця, Центр психологічної 
реабілітації бійців, 
вул. Островського, 39, 
(093) 204-80-64, 
e-mail: vinnitsa.krok@gmail.com

• Тернопіль, Центр психологічної 
реабілітації бійців, 
вул. Над Ставом, 6, офіс 15, 
(093) 204-81-47, 
e-mail: ternopil.krok@gmail.com

• Хмельницький, Центр 
психологічної реабілітації бійців, 
вул. Проскурівського підпілля, 
буд. 71/1, каб. №18, і № 20, 
(093) 204-82-65, 
e-mail: khmelnitsky.krok@gmail.com

• Івано-Франківськ, Центр 
психологічної реабілітації бійців, 
вул. Марійки Підгірянки, буд 23, 
(093) 204-79-02, 
e-mail: ivfrankivsk.krok@gmail.com

• Львів, Центр психологічної 
реабілітації бійців, 
вул. Фурманська, 5, 

(093) 204-78-62, 
e-mail: lviv.krok@gmail.com

• Луцьк, Центр психологічної 
реабілітації бійців, 
вул. Рівненська, 48, (093) 204-83-66, 
e-mail: lutsk.krok@gmail.com

• Мукачево,  вул. Ярослава Мудрого, 81, 
(03131) 5-41-79 - начальник 
госпіталю, 
(03131) 2-21-86 - начальник 
медичної частини, 
(03131) 2-34-57 – приймальне 
відділення,
e-mail: info@mukachevo-hospital.com.ua 

• Чернівці, пр. Незалежності, 
буд. 84а, (093) 204 -68-52, 
e-mail: chernivtsi.krok@gmail.com

• Запоріжжя, Центр психологічної 
реабілітації бійців, (050) 48-48-138

• Харків, Центр психологічної 
реабілітації бійців, 
вул. Полтавський шлях, 188, 
(093) 204 -83-85, 
e-mail: kharkiv.krok@gmail.com

• Дніпропетровськ, Центр 
психологічної реабілітації бійців, 
(056) 31-31-80

• Дніпропетровськ, Центр 
психологічної реабілітації бійців, 
вул. Благоєва, буд. 31, офіс 302, 
(093) 204 -80-35,
e-mail: dnipro.krok@gmail.com

• Миколаїв, Центр психологічної 
реабілітації бійців, вул. Чкалова, 20/3, 
офіс 5, (093) 204-68-92, 
e-mail: nikolaev.krok@gmail.com

• Херсон, Центр психологічної 
реабілітації бійців, вул. Гагаріна, 10, 
кв.17, (093 ) 204 -82-46, 
e-mail: kherson.krok@gmail.com

• Одеса, Центр психологічної 
реабілітації бійців, 
вул. М. Арнаутська, буд. 47, кв. 9, 
(093) 204-81-32, 
e-mail: odessa.krok.centr@gmail.com

• Одеса, Центр психологічної 
реабілітації бійців, (067)556-35-88 
і (048)722-25-22

КОМЕНТАРІ ПСИХОЛОГІВ

Психолог 
Олексій Карачинський: 

«Повернувшись додому, не-
можливо позбавитись реакцій, 
які ще вчора рятували тобі життя: 
жорсткого правила, що підозрілий 
звук означає смерть, що в глибо-
кий окоп треба ховатися від будь-
чого, що світ поділений лінією 
фронту і найкраще рішення – ви-
стрілити першим. Підсвідомість 
постійно підсовує криваві картин-
ки – які неможливо прилаштувати 
у тихе, мирне навколишнє життя. 
Фронтовики впадають у депресію. 
Замикаються, ховаючись від ото-
чуючого світу. І це дуже серйозно. 
Бо бійці, тіла яких зберегла війна, 
втрачають розуміння, навіщо жити 
далі. Так уже було. З американця-
ми після В'єтнаму та Іраку. З ра-
дянськими солдатами – після Аф-
ганістану. Так буде і з українцями 
тепер – епідемія самогубств. Мало 
хто знає, що в столичному військо-
вому госпіталі є своя закрита пси-
хіатрична клініка. На жодних две-
рях тут – нема ручок. Ще рік тому 
тут було менше сотні пацієнтів. Те-
пер – 432. У більшості – посттрав-
матичний синдром».

Психолог 
Катерина Проноза:

«Говорити про посттравматичний 
стресовий розлад можна не рані-
ше ніж через 30 днів після травми. 
Тому що в перші дні після травма-
тичної події для 90% населення всі 
ці ознаки будуть характерними. Це 
нормальна людська реакція на не-
нормальну ситуацію».

БАЗА ЦЕНТРІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ БІЙЦЯМ АТО



"ВЕТ ФРАН" ДОПОМОЖЕ 

КОЛИШНІМ ВІЙСЬКОВИМ 

ЗАПОЧАТКУВАТИ ВЛАСНУ СПРАВУ

Всеукраїнська громадська організа-
ція "Федерація розвитку франчай-

зингу, гостинності та інфраструктури" 
спільно з Київською міською адміні-
страцією (КМДА) планує запустити 
програму адаптації військовослуж-
бовців "ВЕТ ФРАН", аби допомогти 
військовим та ветеранам різних сило-
вих структур призвичаїтися до життя 
без армії. Зокрема, як наголошують 
автори проекту, метою цієї ініціативи є 
допомогти колишнім армійцям, учас-
никам АТО почати власну справу.

Програма передбачає комплекс 
майстер-класів і тренінгів на тему "Не 
шукай роботу – почни власну справу", 
а також низку круглих столів та конфе-
ренцій з франчайзингу.

Окрім того, для учасників "ВЕТ 
ФРАН" автори розробили спеціальні 
навчальні програми з розвитку влас-

ної справи, досвід участі в яких стане 
міцним ґрунтом у створенні майбутніх 
власних проектів.   

За словами президента ВГО "Фе-
дерація розвитку франчайзингу, 
гостинності та інфраструктури" Оле-
га Лащука, участь у програмі для ко-
лишніх силовиків буде на пільговій 
основі, адже у такий спосіб  фран-

чайзери хочуть подякувати військо-
вим за їхню службу і захист держави. 

Більше того, як наголосив пан 
Лащук, після закінчення навчання 
найуспішніші випускники можуть 
розраховувати на часткове фінансу-
вання пілотних проектів від компа-
ній-франчайзерів, а також на спон-
сорську підтримку своїх ініціатив. 
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ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР 

ГО "ПОРУЧ" ВИВЧАТИМЕ ДОСВІД 

ШВЕЦІЇ У СФЕРІ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ

Виконавчий директор Громадської 
організації "Поруч" Марія Тищенко 

стала учасником програми розвитку 
молодих фахівців 2015, на курсі "Ста-
лий розвиток. Державне управління", 
яка проходила в університеті міста 
Мальме, Швеція. Навчальна програ-
ма, розроблена для створення нових 
мереж, передачі знань і практик для 
підвищення прозорості, ефективності 
у сфері сталого розвитку, державного 
управління в країнах ЄС, включаючи 
країни східного партнерства. 

Країна Швеція пройшла шлях від бід-
ного аграрного суспільства до високо-
розвинутої держави, якій присвоюють 
високі рейтинги в питаннях гендерної 

рівності, соціальної відповідальності та 
конкурентоспроможності. 

Політика держави направлена на 
добробут родини, зокрема на доступ-
ний догляд за дітьми, що впливає на 
народжуваність в країні.  Батьки ма-
ють право на 480 днів оплаченої від-
пустки в зв’язку з народженням ди-
тини. Заробітна плата жінки в серед-
ньому складає 93% від «чоловічої» і в 
багатьох сім’ях домашні клопоти роз-
поділені однаково.  80% жінок у віці від 
20 до 64 зайняті на ринку праці. Біль-
шість керівників у державних органах 
влади (муніципалітетах, поліції) – жін-
ки, в складі уряду і парламенту 50%. 

Шведська система управління в ці-
лому заснована на принципі децен-
тралізації. Місцеві ради займаються 
такими питаннями, як планування 
міста і організація шкільної освіти, 
а обласні - охороною здоров’я та 
інфраструктурою. Значна увага при-
діляється освіті. 45% муніципальних 
бюджетів витрачаються саме на освіту. 

"Революція гідності" відкрила нові 
можливості для комплексного ре-
формування політичних, економіч-
них та правових систем України. У 
той же час, ми розуміємо, щоб ви-
рішувати актуальні проблеми і від-
повідати вимогам, українці повинні 
вивчати зарубіжний досвід. Отрима-
ні знання, ідеї та поради будуть ви-
користані в роботі Марії та, зокрема, 
в діяльності ГО "Поруч".

ЦІКАВІ ФАКТИ

НОВИНИ

ВОЛОНТЕРИ "ПОРУЧ"

ПОПУЛЯРИЗУЮТЬ ІДЕЮ 

ВОЛОНТЕРСТВА 

В СОЦМЕРЕЖАХ

Надсилайте свої ідеї, 
які популяризують волонтерство 
на адресу: kievporuch@ukr.net



30 червня студентська збірна 
України з футболу вирушила 

до Південної Кореї, місто Гванджоу, 
на чергову Всесвітню Літню Універ-
сіаду, яка щодва роки збирає кра-
щих спортсменів планети. 

Під час підготовки до змагань 
команда під керівництвом Володи-
мира Лозинського провела тижне-
вий збір у передмісті Києва. «Ду-
маю, ми добре попрацювали, 
хлопці трохи звикли один до од-
ного, та сподіваюсь, що на тур-
нірі будемо грати ще краще. Пе-
ред нами стоїть завдання вийти 
із групи з першого або з друго-
го місця, але я вважаю, що ко-
манді до снаги поборотися за 
місце у трійці призерів», - зазна-
чив тренер студентської збірної 

України. На груповій стадії україн-
ці зустрінуться з командами Мек-
сики (2 липня), Південної Африки 
(5 липня) та чинними чемпіонами 
світу – французами (7 липня). 

Слід зазначити, що студентська 
збірна, яка представляє державу 
на світовому рівні, існує винят-
ково на кошти волонтерського 
руху і стабільного фінансування 
не має. Тренерський штаб також 
працює на волонтерських заса-
дах. У 2005 році саме внаслідок 
відсутності грошей команда про-
пустила змагання у Туреччині. 
Взагалі, проведений тренуваль-

ний збір та інші організаційні пи-
тання щодо участі збірної в Уні-
версіаді були вирішені президен-
том ВФАС Олегом Первушкіним 
за допомогою ФФУ та декількох 
приватних фізичних осіб.      

Нагадаємо, що наша збірна є дво-
разовим переможцем Універсіади 
у 2007 і 2009 роках та срібним при-
зером змагань у Пекіні-2001. Бу-
демо сподіватись, що і цього разу 
українці гідно представлятимуть 
рідну країну на цьому престижному 
турнірі, який стане для «жовто-бла-
китних» десятим в історії. Бажаємо 
успіхів!

ВОЛОНТЕРИ ВКЛЮЧИЛИСЬ У ДОПОМОГУ 

СТУДЕНТСЬКОМУ СПОРТУ
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"Ùî áëèæ÷å òè äî ôðîíòó, òî áіëüøå ðîçóìієø,
ùî òàì âіäáóâàєòüñÿ. Ìåíі ÷àñòî òåëåôîíóþòü,
ðîçïîâіäàþòü ñòðàøèëêè. Íó îò, çі ñâіæîãî: 
"90 áàòàëüéîí 81 áðèãàäè ãîëîäóє íà ïåðåäîâіé". 
Õëîïöі,ÿ ùîéíî ïîâåðíóëàñÿ, áóëà íà âñіé ïåðøіé ëіíії. 
ßêáè ÿ ç íèìè íå їëà ç îäíîãî êàçàíêà, âè ìîãëè á ìåíі
ðîçïîâіäàòè, ùî âîíè ãîëîäóþòü".

ÒÅÒßÍÀ ÐÈ×ÊÎÂÀ,
âîëîíòåð,  ïðåäñòàâíèê

Ìіíіñòåðñòâà îáîðîíè
 Óêðàїíè

 

"Âè çíàєòå, ùî îíó÷і â àðìії ñêàñóâàëè òіëüêè â 2004 ðîöі?
À ùî âåñü ìèíóëèé ðіê íàøà àðìіÿ çàáåçïå÷óâàëàñÿ çãіäíî
ç ïîñòàíîâîþ êàáìіíó 1444. Öå ïîñòàíîâà ïðî ðå÷îâå
çàáåçïå÷åííÿ ÇÑÓ â óìîâàõ ìèðíîãî ÷àñó. Öіëèé ðіê ó àðìії
íå áóëî äîêóìåíòà, â ÿêîìó ïðîïèñàíî, ÿê âèäàєòüñÿ ôîðìà
â óìîâàõ âіéíè. Îñü ÷îìó íàì äîâîäèëîñÿ êóïóâàòè
áðîíåæèëåòè. Їõ ïðîñòî íå áóëî â öüîìó äîêóìåíòі. 
Âîíè ó íàñ ïî íîðìàì íå áóëè ïîêëàäåíі".

ÞÐІÉ ÁIÐÞÊÎÂ,
çàñíîâíèõ ãðóïè

âîëîíòåðіâ «Êðèëà Ôåíіêñà»,
ðàäíèê ÏðåçèäåíòàÓêðàїíè

"ß ðîçóìіþ, ùî äåðæàâà òðàòèòü âåëè÷åçíі
ñóìè íà çàáåçïå÷åííÿ ïàëèâîì, íà çàðïëàòè
áіéöÿì, àëå іíîäі ÿ íàâіòü íå ðîçóìіþ, êóäè
öі ãðîøі éäóòü. Òà ÿ â öå íå ëіçó. Íàøå
çàâäàííÿ – ïåðåìîãòè".

ÞÐІÉ ÊÀÑÜßÍÎÂ,
âîëîíòåð "Àðìії SOS"
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