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З чого ми починали:
Проект ТЕАМ у Донецькій області розпочався у ІV кварталі 2015 року.

Перше, з чого ми почали, це ретельне виконання завдань, наданих нам головним
координатором проекту від ВГО НАІУ Вікторією Назаренко.

Згідно цих завдань, ми звернулися до державних служб та установ соціального
напрямку та громадських об'єднань, волонтерів, що опікуються проблемами
внутрішнє - переміщених осіб, та потенційних роботодавців із запрошеннями до
співпраці, надіслали їм оголошення про початок проекту, а також розмістили такі
оголошення в регіональних ЗМІ, газеті “Берег надії”, на сайтах громадських
організацій людей з інвалідністю і в мережі Facebook.

Таким чином ми досягли значного поширення інформації про дію проекту серед
ВПО з інвалідністю, що дало нам змогу вже протягом першого місяцю залучити до
участі в ньому понад 20 осіб. Важливу допомогу в цьому надав нам обласний центр
медико-соціальної експертизи, з яким у подальшому ми подовжили наші партнерські
стосунки.



Наші досягнення:

За майже 2 роки дії проекту ТЕАМ у Донецькій області через Краматорський офіс до
участі у ньому залучено 155 осіб з інвалідністю, більшість з котрих мають статус
вимушених переселенців, та членів їхніх родин.

За сприяння кейс-менеджерів проекту та завдяки співпраці з управліннями соціального
захисту населення, центрів зайнятості та потенційними роботодавцями на
підприємствах різної форми власності працевлаштовано 55 осіб, відкрили власну
справу або подали документи на реєстрацію ФОП 36 осіб.

Направлено на навчання до учбових закладів в рамках проекту 47 осіб, з них 28
здобули нові професії та отримали свідоцтва про закінчення курсів професійного
навчання, а 19 ще продовжують навчання в Інституті підвищення кваліфікації та
перепідготовки кадрів.

Отримали міні-гранти 15 учасників проекту від Донецької обл., м. Краматорськ, у т.ч.
одне підприємство осіб з інвалідністю.



За майже два роки реалізації проекту ТЕАМ у Донецькій області налагоджена
співпраця з державними установами, що опікуються питаннями внутрішньо
переміщених осіб, інвалідами АТО, працевлаштуванням осіб з інвалідністю,
зокрема:
• Обласною державною адміністрацією та її департаментами;
• Обласним департаментом соціального захисту населення 
• Обласним відділенням Фонду соціального захисту населення
• Обласними та міськіми центрами зайнятості
• Обласним та міськими управліннями з питань сім'ї та молоді
• Донбаським міжрегіональним центром професіональної 
• реабілітації інвалідів
• Регіональним управлінням Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних  захворювань
• Обласним центром Медико-соціальної експертної комісії (МСЕК)
• Обласним та міськими відділеннями Пенсійного фонду України 
• Донецькою обласною протезною дільницею 
• Центром реабілітації  дітей-інвалідів м. Краматорськ
• ДП СКРЦ «Слов'янський курорт» та ін.



В рамках проекту ТЕАМ налагоджена співпраця з громадським організаціями регіону, 
засобами масової інформаціями та інституціями громадянського суспільства, які 
опікуються проблемами ВПО з інвалідністю, зокрема::
• SOS Kramatorsk - Краматорським штабом допомоги переселенцям із зони АТО
• ВГР «Сила права»; 
• Комітетом Верховної Ради  з питань захисту прав ВПО;
• БФ з  реабілітації засуджених;
• Громадською організацією дітей –інвалідів Слов’янського р-ну, 
• ГО перевізників Донецької області;
• Громадськими та волонтерськими організаціями  в рамках Всеукраїнської акції 

«Потяг єднання «Труханівська січ»;
• Обласним комітетом доступності; 
• Благодійного фонду «Слов’янськ Відродження»
• Моніторинговою місією ОБСЄ в м. Краматорськ
• Ініціативою "Жінки - ЗА МИР»
• Антикризовим медіа-центром
• Громадським телебаченням
• Телеканалом До ТЕБЕ
• Радіо Німецька хвиля
• ГО для дітей з інвалідністю та їх батьків «Крок у майбутнє
• Будинками-інтернатами м.Костянтинівка та Білецьке.







За останній період у порівнянні з 2016 роком значно більшу кількість осіб з
інвалідністю в Донецькій області залучено до участі у проекті ТЕАМ та направлено на
навчальні курси, що свідчить про зростання довіри до проекту та зацікавленість цих
людей у набутті професій, конкурентоздатних на ринку праці.

В цілому за рахунок коштів проекту ТЕАМ в 2016-2017 рр. було направлено на курси
підвищення кваліфікації та здобуття нових професій 47 осіб з інвалідністю та членів їх
родин, на суму понад 300 000 грн.
Головним партнером у цьому напрямку виступила Державна освітня установа

«Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів».
Основні здобуті учасниками проекту професії:
• Оператор комп’ютерного набору
• Оператор комп’ютерної верстки
• Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
• Масажист
• Перукар



Вручення свідоцтв та дипломів
про отримання спеціальності
«Оператор комп’ютерної
верстки» та «Обліковець з
реєстрації бухгалтерських
даних» учасникам проекту
ТЕАМ в ІПК ПК.



В рамках реалізації в Україні Міжнародного проекту TEAM протягом 2016 року у м. Краматорськ Донецької області
Національною Асамблеєю осіб з інвалідністю України спільно з кейс-менеджерами проведено два триденних
навчальних бізнес-тренінга «Започаткування власної справи: теоретичні основи та практичні аспекти», у яких взяли
участь близько 50 учасників.



З метою сприяння у працевлаштуванні ВПО з інвалідністю та членам їх родин, протягом 2016 - 2017 рр. у м.
Краматорськ Донецької області Національною Асамблеєю осіб з інвалідністю України спільно з кейс-менеджерами
проведено два тренінга для роботодавців «Сучасні тенденції у сфері працевлаштування та зайнятості осіб з
інвалідністю», у яких взяли участь понад 40 представників підприємств різних форм власності та державних
установ, що опікуються проблемами працевлаштування людей з інвалідністю.



Алла Обушко (ВПО з м. Горлівки), яка нещодавно повернулася до м. Святогірськ з Одещини:
“Все пройшло на найвищому рівні. Сподобалось місце проведення та проживання - Донбаський МЦПРІ,
де все пристосовано під потреби людей з інвалідністю. Отримали велику кількість корисних знань, дуже
потрібних для підприємницької діяльності, особливо для починаючих підприємців, знайшли тут багато
друзів. Особлива подяка тренерові Катерині за високопрофесійну подачу навчальних матеріалів».
Курочка Тетяна, переселенка з Луганської обл., інвалід 1 гр.:
- Тренінг реально корисний і цікавий. Всі теми нам дохідливо пояснювали, чітко і ясно відповідали на
наші запитання. Особлива подяка за високий професіоналізм тренерів Катерині, координаторам НАІУ і
ДМЦПРІ - за організацію заходу на європейському рівні.
Ярославська Оксана, переселенка з м. Горлівка, інв. 3 гр.:
- Щира подяка всім організаторам: було цікаво, весело, корисно. Отримали колосальні стартові знання

для відкриття власного бізнесу.
Шершиков Ігор, переселенець з м. Донецьк, мешкає в м. Святогірськ, інв.3 гр.:
- Тренінг - дуже корисний і професійно організований. Пізнав для себе багато нового, всі теми - як раз ті,

що потрібні починаючим підприємствам. Сподобався Центр - чистий, затишний, світлий, зручний. Радий,
що став учасником заходу та учасником проекту ТЕАМ в цілому, і сподіваюсь на отримання гранту. А всім
учасникам бажаю успіхів у бізнесі!
Баган Олександра, інвалід по зору 1гр.,м.Краматорськ:
-Сердечне спасибі організаторам, координаторам - людям, які вірять нам надають можливість
розвиватися. Все було прораховано до найменших деталей. Ми отримали велику кількість корисних
знань, які обов'язково будемо використовувати у підприємницькій діяльності. а ще я знайшла тут багато
друзів. Особлива подяка тренерові Катерині за високопрофесійну подачу навчальних матеріалів. Цей
тренінг нам дуже потрібний!



За період реалізації проекту ТЕАМ  в Донецькій області на підприємствах різних форм власності 
працевлаштовано 55 ВПО та членів їх родин.
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В рамках проекту ТЕАМ було підготовлено до участі в конкурсі міні-грантів 20 ВПО з інвалідністю
та членів їх родин, з них отримали обладнання на реалізацію власної справи 15 переможців
конкурсу.
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Учасник проекту ТЕАМ Віктор Бельскій: «Радію
отриманій можливості займатись улюбленою
справою»
Переселенець з інвалідністю 3 групи Бельський Віктор Віталійович, який

мешкає в м. Миколаївка Донецької області, залучившись до проекту, відкрив
сімейний бізнес з виготовлення напівфабрикатів (вареники, пельмені) та
випічки пиріжків.

Зареєструвавшись, як фізична особа-підприємець, він почав працювати у вибраному напрямку разом з усіма членами
своєї родини (дружина Олена, сини Сергій та Микола, теща Валентина Миколаївна). І діло пішло, але для його
продовження та закріплення успіху знадобились кошти, яких у переселенців з невеликими доходами бракує.

У березні 2016 року в рамках проекту Віктор взяв участь у тренінгу з відкриття власної справи в м. Харків. Отримані
знання та знайомство з досвідом колег-підприємців, що надають послуги населенню, стали дуже доречними, і Віктор,
склавши бізнес-план, надіслав його до НАІУ разом із заявкою про участь у конкурсі міні - грантів. За рішенням Грантового
комітету, його було визнано одним з переможців конкурсу, і він отримав все те обладнання, яке йому потрібне для
виготовлення напівфабрикатів та борошняних виробів, зокрема, холодильник «Atlant», електродухову шафу «Sansung»,
блендер «Phillips», варочну поверхню «Ventalux» і в подарунок від магазину - побутові ваги.

Придбана сучасна побутова техніка надала можливість родині Бельських підвищити продуктивність праці, збільшити
кількість продукції, що виготовляється та рівень продажів, і як наслідок, отримати більш вагомий прибуток до сімейного
гаманця.
- Радію отриманій можливості займатися улюбленою справою. Це велике задоволення - годувати смачними домашніми

пиріжками, булками, варениками та іншою випічкою своїх односельців, і майже щоденно чути від них слова подяки за
якісну смачну їжу, - говорить Віктор Бельський. – Щиро дякую від усієї своєї родини команді кейс-менеджерів проекту,
що залучили мене до участі в ньому, за отримані корисні знання та інформацію щодо приватного підприємництва, за
постійну моральну підтримку, яка допомогла мені повірити у власні сили.
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УЧАСНИК ПРОЕКТУ ТЕАМ МИКОЛА РУБАН: «ІДЕЮ ДЛЯ
ВЛАСНОЇ СПРАВИ ЗАПОЗИЧИВ У ДРУЗІВ ПІД ЧАС БІЗНЕС –
ТРЕНІНГУ З СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»
Поштовх впевненості до заняття власною справою учасник Міжнародного проекту
«Тренінги, розширення економічних можливостей, допоміжні технології та послуги
медичної / фізичної реабілітації» від Донецької області переселенець з інвалідністю І групи
Микола Рубан отримав на бізнес-тренінгу з соціального підприємництва в червні 2016 р.

Спочатку Микола планував відкрити шевську майстерню і вже потроху ремонтував взуття членам організації інвалідів
та сусідам. Але ознайомившись з досвідом учасників тренінгу, які вже працюють у сфері нігтьового сервісу, та
отримавши додатковий багаж знань, він незабаром дійшов висновку, що мистецтво нейл – арт – це саме його
покликання, і вирішив спробувати свої сили саме в цьому напрямку. Ідею підтримала і наречена Миколи - Рита,
майстер –перукар салону краси.
Наступним його кроком на шляху до власної справи став курс навчання у досвідченого майстра нігтьового дизайну Віки
Круліковської, який Микола закінчив та отримав відповідний диплом.
Розпочав він практикувати своє нове вміння на подругах та знайомих. Першим клієнтом стала, звичайно ж, Рита. Саме її
поради і бездоганний смак допомогли Миколі швидко освоїти техніку апаратного манікюру, моделювання, нарощення
та корекції нігтів. Хлопець старанно працював над тим, аби ніжні ручки коханої дівчини були ідеально доглянутими, і
досяг-таки поставленої мети: відтепер нігтики у Рити – це справжній витвір мистецтва! До того ж, вона має можливість
втілювати у життя будь-які власні “нігтьові капризи” коли заманеться, адже її дизайнер манікюру завжди поруч!
Успішні спроби у новій справі надихнули майбутнього підприємця на подальші кроки. Склавши бізнес – план з
відкриття кабінету манікюру та педикюру, в листопаді цього року Микола подав до Грантового комітету заяву на участь
у конкурсі на отримання міні-грантів від Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України. Він впевнений, що стане
переможцем конкурсу і отримає-таки бажаний міні-грант на придбання нового сучасного обладнання, інструментів та
матеріалів, які потрібні йому у подальшій роботі та задля розширення асортименту послуг.
Микола Рубан вдячний кейс-менеджерам проекту ТЕАМ Вікторії Назаренко (НАІУ) та Надії Поламарчук (м.
Краматорськ) за фахову допомогу, надання корисної інформації та активну підтримку у залученні до самозайнятості.
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Протягом 
2016-2017 рр. 
в засобах 
масової 
інформації 
розміщено 
понад 40 
публікацій 
щодо 
проекту 
ТЕАМ в 
Донецькій 
області в 
регіональних 
ЗМІ, газеті 
“Берег надії”, 
на сайтах 
громадських 
організацій 
людей з 
інвалідністю і 
в мережі 
Facebook.
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Перешкоди, що мали негативний вплив на впровадження грантової
діяльності протягом дії проекту ТЕАМ в Донецькій області:

Люди з інвалідністю з числа ВПО не дуже активно долучаються до пошуків можливого місця
працевлаштування. Більшість з них мотивує свою бездіяльність тим, що:
не вирішені питання постійного місця проживання;
страхом втратити дотації держави та міжнародних донорів, що допомагають
бажанням повернутись на місце постійного проживання та вважають теперішній стан
тимчасовою мірою.

Недостатня поінформованість ВПО про соціальні послуги та пільги, які вони мають право
отримувати.

Недостатня кількість закладів для перепідготовки осіб з інвалідністю з метою отримання нових
професій, конкурентоздатних на ринку праці.

Небажання роботодавців надавати робочі місця , пристосовані під потреби людей з
інвалідністю.

Протягом дії проекту ми знаходили шляхи щодо подолання даних перешкод за допомогою
партнерів проекту та органів влади.


