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ВІТАЛЬНІ СЛОВА
Олександр Голопотелюк

керівник
громадської організації
"Veterans HUB ODESA"

“За три роки наш ветеранський простір дійсно став хабом в тому сенсі, який від початку закладався. Ветерани,
представники споріднених організацій, діючі військові, а також члени їхніх родин завжди знаходять в нашому просторі
місце для себе. Наші коучі та психологи працюють з тими, хто потребує допомоги чи поради. Люди, які випадково до
нас потрапляють - отримують ще одне братство, ще одну родину, як кому подобається...
І при цьому, наш ХАБ це не просто місце для відпочинку чи реабілітації. В першу чергу, це місце, де ветеранів
соціалізують до життя поза армією та фронтом. Програми, які ми реалізуємо, сприяють підвищенню
конкурентоздатності наших ветеранів на ринку праці. Більше того, ветерани отримують правову та консультаційну
допомогу в реалізації своїх бізнесових проєктів, варіанти виходу на міжнародні грантові програми, а також можливості
працевлаштування в бізнес-проєктах наших побратимів, які ведуть успішні справи.
І вже сьогодні нам є чим похвалитися, показати історію успіху наших побратимів. І цим ми більше всього пишаємося.”

Микола Сторожук

начальник відділу в Одеській області
Міністерства у справах ветеранів України

"VETERANS HUB ODESA - це простір безпеки, підтримки та відкритості. Це місце, де розуміють та шанобливо ставляться
до ветерана та його родини, членів сімей загиблих (померлих) воїнів у російсько-українській війні. Тут можна отримати
необхідну допомогу, підтримку, консультацію з питань соціального захисту та адаптації учасників бойових дій до умов
мирного життя.
Крім того, VETERANS HUB ODESA - це активний центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Одеській
області. Саме тут молодь та ветерани активно взаємодіють, обговорюють спільні проєкти та можливості, напрацьовують
стратегію спільної роботи. Разом беруть участь в обговореннях, зустрічах та бесідах.
Дякуємо Вам, колеги, за взаємодію у спільній справі, кропітку та виснажливу, але таку необхідну діяльність, яку
щоденно здійснює ваш згуртований колектив. Попереду ще багато роботи, чекають нові виклики та звитяги, але все
буде добре, бо разом ми - сила!"
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ПРО НАС
Громадська організація «Ветеранс ХАБ ОДЕСА» заснована в серпні 2019 року ветеранами для ветеранів. Організація
надає соціальні послуги, психологічну та юридичну допомогу, а також є платформою для навчання, самореалізації та
творчості ветеранів, учасників АТО/ООС та їхніх сімей. Також проводить інтерактивні заходи та мотиваційні зустрічі,
під час яких ветерани розповідають свої історії та разом шукають відповіді на складні питання, адже головний
принцип простору Veterans HUB ODESA – рівний – рівному.
НАША МІСІЯ:

VETERANS HUB ODESA - ПРОСТІР СПІЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ.

НАША ВІЗІЯ:

VETERANS HUB ODESA - створює умови та можливості для розвитку
ветеранської спільноти.

ГОЛОВНА МЕТА:

створення умов для успішної соціалізації (соціально-психологічної
адаптації) ветеранів/ветеранок війни та волонтерів/волонтерок,
добровольців, діючих військовослужбовців та їх родин, повернення їх до
активного суспільного життя, конструктивної діяльності на основі
засадничого комплексного принципу “ветеран для ветерана (рівний –
рівному)”.
У м. Одеса та Одеській області – 15 000 ветеранів АТО (ООС) і діє
більше 75 ветеранських організацій.

НАШІ ЗАВДАННЯ:

- забезпечення психологічної адаптації ветеранів;
- підвищення професійного рівня, профорієнтація;
- підготовка до повернення у мирний формат життя.

ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ:

- ветеран для ветерана;
- рівний - рівному;
- комплексний підхід.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І
ФАКТИЧНЕ МІСЦЕ
ДІЯЛЬНОСТІ:

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.
(приміщення Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К.Д. Ушинського).
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НАША ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Ядром нашої цільової аудиторії є ветерани та ветеранки, а саме учасники бойових дій, які брали
участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
Але війна торкнулась не лише ветеранів, але і їх родин. Їхні дружини та чоловіки, батьки та діти,
брати та сестри, друзі - всі переживають війну близько і по-своєму. Ми поруч і для них.
Сьогодні війна досі триває, тому ми відкриті також і для діючих військовослужбовців - усіх, хто
обирає захищати.
Ветерани,
члени їх родин

Волонтери,
добровольці

Військові,
члени їх родин

Члени сімей загиблих,
військовополонених та
зниклих безвісти

ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР НАДАЄ ТАКІ ПОСЛУГИ:

Психологічна допомога

Підтримка ініціатив громадських об’єднань

Профорієнтація

Різноманітні освітні програми

Допомога у відкритті власної справи

Коворкінг

Юридична підтримка

Менторська підтримка

Групи «Рівний – рівному»

Підтримка ветеранського бізнесу

Арт-терапія

Фейсбук-сторінка
Veterans HUB ODESA

@veteranshubodesa

Сайт
Veterans HUB ODESA

hub.ato.od.ua
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Телеграм-канал
Veterans HUB ODESA

t.me/VeteransHubOdesa

ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА / ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

НАША КОМАНДА
Олександр Голопотелюк

керівник ветеранського простору:

2019 року, коли ми тільки взялися за проєкт Veterans
HUB ODESA, наша команда в активі мала лише одну
якість - ми самі по собі є ветеранами. Ми зсередини
розуміли, що потрібно для військових, які зі звиклої
обстановки на фронті повертаються до мирного життя.
Ці слова здаються дивними для більшості наших
громадян. Бо всі ми до війни були такими ж звичайними,
мирними й успішними людьми. Що ж змінилося?
Так ось, ми повертаємося сюди не з відпустки з курорту
All inclusive, де за нас все вирішено. Сюди ми
повертаємося не такими, якими ми йшли на фронт, а
тими, ким ми стали там. При тому, що тил, тобто все, що
відбувається тут, якщо і змінилися, то не так суттєво. А
ми вже інші. І, часто-густо, змінилися непоправно,
втративши на фронті не лише психологічну рівновагу,
але й фізичне здоров’я. Ми інші не лише для
суспільства загалом, але й для своїх рідних та близьких.
І це є теж проблемою.

Громадський діяч, учасник Помаранчевої
революції та революції Гідності. Магістр
економічних наук.

За всі ці роки, ми, хто в числі перших, хто повернувся не
такими, якими йшли на війну, дослідним шляхом зуміли
сформулювати свої потреби для адаптації в мирних
містах. Зрозуміли, що разом, в кооперації з такими ж
ветеранами, нам легше захищати спільні інтереси і
справедливість для кожного. Ми навчилися настільки
розуміти побратимів, що до цього часу незнайомі нам
люди стають в нашому Хабі тими функціонерами, яких
нам не вистачало раніше.

Активно
займається
національнопатріотичним вихованням дітей та
молоді, сприяє відродженню козацтва на
теренах сучасної України. Наказний
отаман Чорноморського Гайдамацького
З'єднання. Член Координаційної ради з
питань розвитку козацтва в Україні при
Кабінеті міністрів Україні.
З 2014 року почав служити в Збройних
силах України в районах АТО/ООС.
Учасником бойових дій.

Навіть на наших тренінгах немає “гуру”- коучерів. Ми,
скоріше схожі на родину, на козацьке коло, де всі разом
навчаємось, розвиваємось та підтримуємо один одного. І
я дуже хочу подякувати тим, хто завжди відгукується на
наші пропозиції прочитати лекції чи програми.

З 2018 року активно займається
становленням
та
розвитком
ветеранського руху
на
Одещині.
Представник Одеської області в Раді
ветеранів України при Міністерстві у
справах ветеранів України.

Ми завжди відкриті не лише на смачну каву чи на
відверту розмову. Ми відкриті до нових ідей та
пропозицій, як то іншим чином соціалізувати наших
ветеранів. Ми готові готові слухати, ділитися досвідом і
надавати майданчик, аби й ваш досвід було почуто
зокрема тих, хто лише зараз вперше повертається з
війни до мирного життя.

Має державні нагороди: медаль “Захисник
Вітчизни”, відзнака Президента України
“За участь в АТО”, відзнака Президента
України “За гуманітарну участь в АТО”.

6

ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА / ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Оксана Харітонова

заступник керівника ветеранського простору:
Вже два з половиною роки я - частинка команди
Veterans HUB ODESA. За цей час було зроблено багато
абсолютно різних, хороших речей, які об'єднує одне допомога нашим ветеранам та членам їхніх сімей.
Для мене Veterans HUB ODESA - це можливість
допомогти та підтримати тих, хто ще буквально вчора
захищав нас від ворога на передовій. Ми допомагаємо
кожному, хто звертається, юридичними консультаціями,
підтримкою кваліфікованих психологів, навчальними
курсами, професійною перекваліфікацією та із
соціальною адаптацією загалом.

Волонтер, інструктор з тактичної медицини.
З 2014 року активно допомагала бійціям в зоні
АТО: возила допомогу
та навчала бійців
медичної самодопомоги та взаємодопомоги.

І найкращою платою за цю роботу є чути слова вдячності
від наших ветеранів, їх сімей і бачити, як результат
нашої діяльності справді змінює життя людей на краще.

З 2018 року активно почала займатися
військово-патріотичним вихованням дітей та
молоді. Була однією з організаторів військовопатріотичної гри "Південий Редут". Також
брала участь у підготовці дітей та виховників
до Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри "Сокіл" ("Джура") та була
суддею у районній та областній грі.

За цей час ми стали однією великою сім'єю. Гадаю, не
лише для мене однієї, Veterans HUB ODESA став
своєрідним місцем сили, місцем, де кожен може
отримати підтримку, зустрітися з друзями й долучитися
до цікавих та корисних заходів, що відбуваються у
Veterans HUB ODESA.

Нагородженна волонтерським хрестом ІІ
ступеню, медаллю "За любов та жертовність
до України", орденном "Лагідна сила".

Уляна Громович

волонтер,
ком'юніті-менеджерка "Ветеранс Хаб Одеса"
Veterans HUB ODESA – це не просто простір, це
люди, які створюють та наповнюють сенсом. Це
наша команда, партнери, однодумці та друзі. Всі
разом ми робимо Veterans HUB ODESA
–
простором спільного зростання. Ми рухаємось
далі і допомагаємо рухатись ветеранам.
Тут комфортно говорити про те, що тебе турбує,
обговорювати всілякі ідеї та черпати натхнення
один в одного. Рівноправність і повага — головні
принципи роботи Veterans HUB ODESA.

За фахом історик, навчалася на факультеті історії та
філософії в ОНУ імені І. І. Мечникова. Протягом
навчання брала активну участь у громадському житті
студентства, займалась науковою роботою, була
волонтером у міжнародних та українських проєктах.

Співпрацюючи з Veterans HUB ODESA мені
хочеться продемонструвати свою вдячність та
повагу до людей, які захищають наше мирне
життя. Мені не байдуже. Мені приємно працювати
для ветеранів, вдячна їм за наше майбутнє!

Зараз працює в Українському інституті національної
пам'яті та активно волонтерить у громадській
організації "Об'єднана молодь" та "Ветеранс ХАБ
ОДЕСА".
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Юлія Стрельцова

психологиня "Ветеранс ХАБ ОДЕСА"
Повернення учасника бойових дій з зони АТО/ООС - це
не тільки радісна подія, але й зустріч з численими
випробуваннями для всієї родини, у вигляді нерозуміння,
конфліктів, наявністю стресових та психологічних
розладів. Кожен по-різному повертається з війни. І шлях
до дому і до себе у кожного свій. Допомогає швидко і
безболісно пройти цей шлях саме психолог.
Приходять ветерани до нас різними шляхами: хтось у
стані розпачу телефонує на цілодобовий телефон
Кризової допомоги, когось приводять друзі та побратими,
члени родини, дехто сам усвідомлює проблеми і
приходить у пошуках заспокоєння і ментального
відновлення.

Практична психологиня, кризова психологиня,
член
Української
Асоціації
Позитивної
Психотерапії, Української Психологічної Асоціації.
Керівниця "Театрального простору 4.5.0." та
авторка і психологиня проекту "Кризова
допомога".
Закінчила МДПУ ім. Б.Хмельницького.
Учасниця проекту «Свобода від насильства:
покращення доступу до соціальних послуг в
Україні», Учасниця тренінгів ОБСЄ "Організація
психологічної
реабілітації
населення,
постраждалого внаслідок конфлікту". Має 24
сертифікати підвищення кваліфікації.
З 2015 року працює з військовими та
ветеранами.

Велика увага приділяється роботі з родинами ветеранів
та ветеранок, бо від спокою та затишку вдома, залежить,
як швидко вони повернуться до мирного життя. До
кожного ми ставимося з розумінням і намагаємося
допомогти впоратися з своїми станами, відчути себе у
безпеці, потрібним і значущим, знайти у собі сили
рухатися далі. Кожен ветеран чи ветеранка заслуговують
бути почутими, відчувати безпеку і вдячність.

Сара Таращанська

психологиня "Ветеранс ХАБ ОДЕСА"
У кожної людини має бути місце сили, пристань, до
якої можна пристати аби наповнитися енергією для
руху далі. Чим більше таких місць, тим легше нам
обирати цілі й досягати успіху.
Ветеранс ХАБ ОДЕСА для багатьох людей (ветеранів/
ветеранок, волонтерів, добровольців) став саме таким
місцем. У Хабі ми надихаємо й підтримуємо,
товаришуємо й консультуємо, сміємось та радіємо
Наш простір розвивається спільно зі зростанням
кожного з вас.

За
фахом
практичний
психолог,
психолог
-консультант
в
методі
позитивної
транскультуральної
психології,
психолог
консультант Всесвітньої Асоціації Позитивної
Психотерапії, 2019 р.(WAPP- WIAP — EFCPP)
Німеччина, членкиня WAPP (World Association for
Positive and Transcultural Psychotherapy) та УСП
(Українська спілка психотерапевтів), учасник
Міжнародної Міждисциплінарної Асамблеї з питань
ПТСР.
Має ступінь магістра з психології та права.
З 2014 року напрямок роботи - психологічна
допомога громадянам з уразливих категорій
населення (інваліди, діти-сироти, переселенці,
біженці, військові та їх родини)

Велику увагу ВХ у своїй роботі приділяє напрямку
психологічної допомоги. Адже набагато легше
вирішувати виклики, які ставить перед нами життя, на
початку розібравшись із внутрішніми страхами, болем,
сумнівами чи провиною.
Єдине, що необхідно для отримання такої допомоги звернутися по неї, прийти або зателефонувати до
Хабу.
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Оксана Строганова

волонтер,
менеджерка зі стратегічних комунікацій
"Ветеранс ХАБ ОДЕСА"
Кожне питання, яке стосується ветерана — це
питання національної безпеки України. Ветеран —
це найактивніший громадянин України, патріот,
захисник країни, як у минулому, так і в майбутньому.
Він перший, на кого ми розраховуємо в будь-якій
складній ситуації. Тому питання переходу від
військової кар’єри до цивільного життя, це одне із
ключових питань, яке вирішує Ветеранс ХАБ ОДЕСА.
Міжнародний досвід США, Канади, Хорватії
демонструє важливість успіху ветеранських
просторів, де ветерани, їхні родини можуть
спілкуватися та об’єднуватися навколо спільних
ідей та цілей.
Ми наголошуємо на важливості трансформації
ветеранів із пільгоорієнтованої категорії осіб на
активних провідників змін у державі, суспільстві та
громадах. І саме завдяки мережам ветеранських
просторів, вони матимуть можливість розвивати ці
спроможності. Крім того, це додатковий майданчик
для ветеранського бізнесу та стартапів.

Наталія Железогло

волонтер,
SMM-менеджерка "Ветеранс ХАБ ОДЕСА"
Для мене співпраця з Veterans HUB ODESA - це
можливість подякувати ветеранам та ветеранкам за
захист моєї країни. Знайти потрібну для ветерана чи
ветеранки інформацію, доступними та зрозумілими
словами її написати та оформити для публікацій у
соцмережах. Хочеться, щоб ветерани знали, що ми
свої, ми будемо поруч та підтримаємо у будь-який
момент.
Завжди намагаюся уявити себе ветераном/
ветеранкою та зрозуміти чи буде цікавий їм,
наприклад, цей тренінг чи законопроєкт. А якщо це
не дуже цікава, але важлива інформація стараюся
підібрати слова, які зачеплять. Мені хочеться, щоб
меседжі у фейсбуці чи телеграмі несли користь,
були актуальними та важливими для ветеранської
спільноти.
Сподіваюся, у мене виходить, бо роблю це від
чистого серця!

З 2003 року працює на радіо, тоді воно називалось
Одеське Обласне Державне радіо зараз йменується
Українське радіо Одеса. Радіо - то любов всього життя.
Але окрім нього я люблю фотографувати, під час
Євромайдану в Одесі, навіть отримала прізвисько
“Фотописець Одеського майдану”. Нещодавно почала
знімати та монтувати відео, подорожувати
Україною, а особливо Одещиною. Часом танцюю ліндіхоп і зовсім трішки вишиваю.

Ми дбаємо про добробут ветеранів: вчора, сьогодні
та завтра.
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НАШ ПРОСТІР
VETERANS HUB ODESA - ПРОСТІР СПІЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ,
де комфортні умови для навчання та відпочинку ветеранів
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VETERANS HUB ODESA – МІСЦЕ ЗУСТРІЧЕЙ ВЕТЕРАНІВ,
де ветерани працюють для ветеранів, підтримують та допомагають
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НАША ДІЯЛЬНІСТЬ
ПРОТЯГОМ 2021 РОКУ МИ ОРГАНІЗУВАЛИ 76 ЗАХОДІВ:

18 тренінгів психологічної підтримки

2

Марші Захисників

12 занять з арт-терапії

2

презентації книг

6

круглих столів

2

тренінги по написанню проєктів

5

уроків для дітей та молоді

1

візит міністерки у справах
ветеранів України

4

спортивних турніри

1

фінансовий тренінг

4

тренінги з домедичної допомоги

1

толоку

4

онлайн-зустрічі зі стейкхолдерами

1

конкурс серед студентів

4

відкриті онлайн-зустрічі з
психологом

1

концерт

3

навчальних курси

1

юридичний семінар

3

відеопокази

1

екскурсію простором
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КРИЗОВА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА:
У нас працює цілодобова телефонна лінія психологічної підтримки.
В нашій команді ветерани та досвідчені психологи, які підтримають та допоможуть впоратися
з дискомфортним станом, налаштують та зкоординують у кризовій ситуації, просто
поспілкуються з Вами або Вашими рідними людьми, якщо Ви забажаєте.
Крім того, психологічну консультацію можна отримати безпосередньо в просторі Veterans HUB
ODESA, як індивідуальну, так і взяти участь у груповій консультації або психологічному
тренінгу.
Під час зустрічей наші психологи розкажуть:
- як керувати емоціями;
- як вирішувати проблеми з оточенням;
- як гармонізувати стосунки у родині;
- як повернутися до мирного життя.

(048) 70-800-70

Надано консультацій за 2021 рік
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ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОСТІР "4.5.0":
ТЕАТРАЛЬНИЙ ПРОСТІР "4.5.0." створено 7 березня 2020 року. Він об'єднує під своїм дахом аматорів
та професійних акторів. Ми обрали декілька напрямків діяльності. Одним з основних є реабілітаційне
спрямування. Люди, потрапляючи до нашого простору отримують можливість вийти за рамки буденності
і за допомогою оточення та художніх засобів, подолати свої проблеми. Другим за значенням є власне
театральна діяльність. Театральний простір не тільки навчає та розвиває таланти і вміння, допомогає
стабілізувати внутрішній стан, відновити психологічну рівновагу. Безліч завдань, етюдів, перевтілень,
вправ, пластичних етюдів дають змогу розвивати здібності й позбуватися комплексів і проблем.
Ми відкриті для усіх, незалежно від рівня підготовки, здібностей,
віку та професії. Головне — бажання.
Ми радо зустрічаємо і людей, які не мають стосунку до АТО, бо це
дозволяє, саме у цьому напрямку роботи простору, дозволити
людям краще пізнати ветеранський рух, а ветеранам швидше
інтегруватися до соціуму.
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КОРОТКО
ПРО ЗАХОДИ 2021
Січень 2021
2-ий турнір з міні футболу пам'яті загиблих
морських піхотинців;
онлайн-зустріч з психологом "Ментальне здоров`я в
умовах пандемії";
онлайн-зустріч з психологом "Дорога додому";
онлайн-зустріч з психологом "Суїцид. Допомога.
Підтримка.";
онлайн-тренінг "Контузія та її наслідки";
онлайн-тренінг "Стрес та шляхи його подолання";
арт-терапія та тренінг “Саморегуляція емоційного
стану та поведінки”;
старт роботи Літературного клубу.

Лютий 2021
арт-терапія "Малювання на полотні";
презентація серіалу "Крутий заміс-2";
тренінг “Саморегуляція емоційного стану та
поведінки для забезпечення здоров’я” в
м.Чорноморськ;
тренінг “Мати впевнену мову тіла! Практичні
поради” та арт-терапія;
арт-терапія та тренінг "Жести і сигнали тіла";
старт роботи "Школи виноградаря".

Березень 2021
старт Бізнес-курсу;
арт-терапія та тренінг “Жести і сигнали тіла”;
онлайн-зустріч із стейкхолдерами: “Можливості
для ветерана: працевлаштування, професійна
адаптація, відкриття власної справи”;
концерт до Дня українського Добровольця;
арт-терапія та тренінг "Розірвати коло тривоги";
участь у форумі “Ветеранський простір – територія
безпеки”;
круглий
стіл
з
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді;
онлайн-зустріч:
“Психологічні
аспекти
відновлення ветеранів” за участю стейкхолдерів.
14
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Квітень 2021
практичний курс "Створення та просування бізнесу в
інтернеті";
арт-терапія та тренінг "Використання кольору для
стимуляції навчання та працездатності" ;
візит до Одеського військового госпіталя.

Травень 2021
Марш Захисників Одеси присвячений пам’яті Ігоря
Іванова та Андрія Бірюкова;
продовження арт-терапії та тренінгу "Використання
кольору
для
стимуляції
навчання
та
працездатності";
вітання матерів загиблих Героїв з Днем матері;
круглий стіл "Як українці зупинили "русскую весну"";
5-тий турнір з міні футболу пам’яті загиблих
розвідників 137 ОБПМ;
тренінг з домедичної допомоги та тактичної
медицини для учнів Одеського навчально-виховного
комплексу „Гімназія 7” та Одеської дитячої
художньої школи №1 ім. К. К. Костанді;
тренінг з домедичної допомоги для учасників ГО
“Справа громад”;
І-ший етап гри "Сокіл" ("Джура");
круглий стіл “30 років Незалежності України:
досягнення та виклики”;
тренінг “Досягнення психічної рівноваги, зниження
емоційного напруження” та арт-терапія;
онлайн-зустріч: “Самодостатність ветерана: шляхи
та перспективи.
Червень 2021
участь у регіональному круглому столі “Організація
у громадах соціальної і психологічної допомоги
ветеранам війни”;
онлайн-зустріч
“Психологічна
підтримка
можливості для ветерана”;
тренінг з домедичної допомоги та тактичної
медицини для учнів Одеського ліцею № 9 Одеської
міської ради Одеської області;
арт-терапія та тренінг "Стань режисером свого
життя, замість того, щоб бути актором";
вишкіл “Поводження зі зброєю” для представників
ГО “Справа громад”;
старт курсу "Фінансова грамотність" для ветеранів
та членів їх родин;
арт-терапія та тренінг "Емоційний та оздоровчий
вплив музики і запахів";
ІІ обласний етап Всеукраїнської військовопатріотичної дитячо-юнацької гри "Сокіл" ("Джура");
участь у телемості між ветеранами та волонтерами
України «Від Конституції Пилипа Орлика до
Конституції України»
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Липень 2021
участь у роботі форуму "Ветерани. Бізнес. Нові
можливості";
тренінг та арт-терапія "Маніпуляції. Як навчитися
їх уникати" в м. Чорноморськ

Серпень 2021
арт-терапія для воїнів, які проходять лікування у
військовому госпіталі;
зустріч "Молодь та ветерани, як партнери у сфері
національно-патріотичного виховання: інноваційні
ідеї та пропозиції";
турнір з міні-футболу пам’яті загиблих
військовослужбовців ЗСУ;
Марш Захисників України в м. Одеса;
забіг в пам’ять про загиблих захисників "Шаную
воїнів, біжу за Героїв України!"

Вересень 2021
тиждень пам’яті та урок мужності в одеській
гімназії;
урок звитяги від одеських військових на Посту
№1;
презентація книг Ігоря Михайлишина ("Піаніст") ;
семінар “Визнання пласту і державна підтримка
пластового руху”;
Кубок ветеранів 28-ї бригади з волейболу
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Жовтень 2021
фінансовий тренінг "Можливості фінансового
захисту для тебе та твоєї сім'ї";
участь у фестивалі "Пісні, обпалені війною" ;
зустріч із керівництвом ВПО кримськотатарських
учасників бойових дій «Qırım Ğazi» ;
молитва за загиблими захисниками України;
Покровська толока відбулась на цвинтарі
Сотниківської січі;
патріотична лекція для студентів Фахового коледжу
МГУ до Дня захисників та захисниць України.
зустріч-екскурсія ветеранським простором у
співпраці з Одеським міським центром зайнятості;
передача книги пам’яті добровольців-захисників до
Одеського історико-краєзнавчого музею.

Листопад 2021
молитва за загиблими захисниками України;
об'єднання ветеранських просторів в коаліцію;
зустріч з учнями Одеського навчально-виховного
комплексу “Гімназія №2”;
тренінг "Подолання конфліктів. Рівний-рівному";
участь у Міжнародному форумі громадських
об'єднань ветеранів;
арт-терапія та тренінг “Пригнічені стани: пошук
внутрішніх ресурсів” ;
тренінг "Самодостатність vs самотність: як
подолати тривоги".
Грудень 2021
візит в Одеський ліцей 9 Одеської міської ради
Одеської області до Дня ЗСУ;
круглий стіл "Ти маєш бути таким як вимагає світ! А
якщо ти інший?";
онлайн-тренінг "Надання соціальних послуг
ветеранам";
показ відеовистави "Іду за Вас";
молитва за загиблими захисниками України;
семінар "Права ветеранів: юридична практика";
зустріч міністерки у справах ветеранів України та
ветеранської спільноти Одещини;
онлайн-тренінг з основ фандрейзингу (залучення
ресурсів на діяльність);
арт-терапія та тренінг "Про мету, досягнення та
мотивації";
конкурс на найкращу студентську роботу з історії
України серед бакалаврів і магістрів факультету
історії та філософії Одеського національного
університету імені І. І. Мечникова;
семінар для виховників Сокіл (“Джура”) Одещини;
тренінг "Насилля над собою, як проституція зі
знаком плюс ";
презентація
книги
В'ячеслава
Раєвського
"ПОЗИТИVV";
візит до 35 окремої бригади морської піхоти імені
контр-адмірала Михайла Остроградського;
передача Вифлеємвського Вогню (Пласт).
18

ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА / ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДІЇ РОКУ
Візит міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної
17 грудня 2021 року під час робочого візиту до Одеси міністерка у справах ветеранів України
Юлія Лапутіна зустрілася з представникам ветеранської спільноти у Veterans HUB ODESA.
Очільниця Мінветеранів поінформувала Захисників про основні напрямки роботи
Мінветеранів щодо соціального захисту, забезпечення житлом, програм медичної
та психологічної реабілітації, підтримки ветеранського підприємництва. Юлія
Лапутіна розповіла ветеранам про роботу Міністерства над створенням дієвої
системи медичної та психологічної реабілітації.

Окрім цього міністерка наголосила, що ветерани
пільгоорієнтована категорія, а потенціал країни.

–

це

не

Юлія Лапутіна вручила подяки від Мінвететранів активістам
ветеранського руху Одещини. Команда Veterans HUB ODESA також
отримала подяку. Це маленька, але важлива відзнака нашої
роботи!
Також міністерка завітала до підприємства «Veterano pizza» – мережі закладів, які працюють у сфері громадського
харчування та представлені у багатьох містах країни. Юлія Лапутіна ознайомилась з умовами роботи, поспілкувалася з
колективом закладу та його власником Олександром Голопотелюком.
Міністерка зазначила, що «Veterano pizza» є яскравим прикладом успішного
ветеранського підприємництва в Україні, яке не тільки об’єднало багатьох Захисників та
Захисниць й допомогло їм адаптуватися до мирного життя, а й активно сприяє
економічному розвитку місцевих громад. Крім того, мережа залучає до своєї команди на
навчання та стажування членів родин загиблих воїнів, а також надає суттєві знижки
побратимам на свою продукцію.
Під час візиту на Одещину міністерка ознайомилася з роботою ветеранських агропромислових кооперативів «Ветерани
АТО Лиманщини» і «Перлина Одещини», де поспілкувалася із їхніми засновниками та співробітниками.
"Ці ветеранські аграрні підприємства – вдалий приклад успішної взаємодії
держави, міжнародних партнерів, місцевої влади, громади та учасників бойових
дій. З нетерпінням чекаємо ваших перших урожаїв! Ми створили бренд
«Створено Захисниками» і дуже скоро зможемо брендувати і вашу продукцію." зазначила Юлія Лапутіна.
Зазначимо, що Олександр Голопотелюк є співзасновником СК «Перлина
Одещини», що був створений за фінансової підтримки Міністерства міжнародних
справ Канади в межах роботи Українського проєту бізнес-розвитку
плодоовочівництва (UHBDP).
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Коаліція ветеранських просторів України
17 листопада 2021 року ветеранські простори України об’єдналися у коаліцію задля того, аби розвиватися більш
ефективно як суб’єкти недержавного сектору, надавати стандартизовані послуги, реалізуючи державні ветеранські
політики на місцях, працювати над всеукраїнськими проєктами та мати змогу впливати на створення і реалізацію
державних ветеранських політик.

Veterans HUB ODESA підтримала об'єднання та стала
однією з організацій коаліції.
Бо вважаємо, що
ветеранські простори є потужним майданчиком
об’єднання ветеранських спільнот та комунікації з
громадами та владою всіх рівнів.
Вже підписана коаліційна угода, яка передбачає
морально-етичні зобов’язання в рамках партнерства і не
призводить до фінансових наслідків або юридичних
зобов’язань.
До сфери співпраці належить: впровадження кращих практик; стандартизація послуг; моніторинг та аналіз
дотримання прав ветеранів; консультування та узгодженість впровадження ветеранських політик; проведення
спільних заходів; адвокація розвитку ветеранських просторів перед органами державної влади та органами місцевого
самоврядування.
Принципи, які сповідуватимуть в рамках роботи коаліції: прозорість, партнерство, рівність, доповнюваність,
добровільність, орієнтованість на спільний результат.
Крім того, Коаліція ветеранських просторів України здобула громадську відзнаку року в номінації "Об’єднання зусиль
чи Коаліція - 2021" у межах "Х Форуму розвитку громадянського суспільства". Це наша маленька перемога!

Проєкт постанови КМУ “Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 280”
Громадська організація "Veterans HUB ODESA", єдина з подібних організацій в Україні, взяла участь в обговоренні
проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18
квітня 2018 року № 280” (“Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових діях на
території інших держав, а також членів їх сімей”), що відбувалось у період з 27 жовтня до 10 листопада 2021 року,
відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики.
Окрім Veterans HUB ODESA, до обговорення проєкту постанови долучилось 8 осіб, територіальний відділ Мінветеранів
в Одеській області, робоча група з питань опрацювання проблематики внутрішньо переміщених осіб з числа учасників
антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил при Мінветеранів. За результатами обговорення до проєкту
постанови враховано 7 пропозицій. Це наша важлива взаємодія!
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
IREX
Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
IREX (Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів) — міжнародна неприбуткова організація, метою якої є
створення справедливого, успішного та інклюзивного світу шляхом розширення можливостей для молоді, сприяння
зростанню лідерського потенціалу, зміцнення інституцій та розширення доступу до якісної освіти та інформації. Маючи
400 співробітників і працюючи у 100 країнах світу, IREX застосовує людиноорієнтований підхід, що полягає в тому, щоб
дослухатися до місцевих лідерів, приймати спільні рішення та залучати ресурси й експертні знання для забезпечення
сталих змін.
У 2021 році тривав проєкт "Доступ до психологічної допомоги та сприяння працевлаштування ветеранів в Одеській
області", що включає наступні компоненти :
«Психологічне здоров’я»: індивідуальні та групові психологічні терапії, арт-терапії, підтримка роботи онлайн групи
«Кризова допомога»; зустрічі в онлайн форматі зі стейкхолдерами на місцевому та національному рівні з питань
просування державних й місцевих програм психологічної підтримки ветеранів й членіва їх сімей.
«Працевлаштування»: тренінги для ветеранів (онлайн та оффлайн) з набуття нових навичок та знань за
напрямами ведення бізнесу; курси з англійської мови.
Це стало можливим завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX та ГО “ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА” за
підтримки Державного департаменту США.

Благодійний фонд
«Стабілізейшен Суппорт Сервісез» в Україні
Благодійний фонд «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» в Україні (БФ «ССС») - благодійна організація, яку було
засновано із метою сприяння захисту прав і свобод осіб, які постраждали внаслідок конфлікту на Донбасі та окупації
Криму, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, ветеранів АТО/ООС та членів їхніх родин, дітей постраждалих
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
У 2021 році ГО “ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА” та БФ «ССС». завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії розпочали
проєкт “Якісні послуги для ветеранської спільноти: Покращення співпраці між Міністерством у справах ветеранів
України та ветеранськими організаціями, за участі органів місцевого самоврядування та ветеранських просторів, задля
оцінки потреб і реінтеграції ветеранів і ветеранок”.
Мета проєкту: розвиток відносин між Міністерством у справах ветеранів та громадами ветеранів та ветеранок;
покращення надання послуг, які допомагатимуть у реінтеграції ветеранів та ветеранок; сприяння підвищенню
соціальної згуртованості.
В рамках проєкту було організовано психологічну та юридичну консультативну підтримку ветеранів та забезпечено
організацію тренінгів на тему: “Надання соціальних послуг ветеранам”, “Основи фандрейзингу (залучення ресурсів на
діяльність)”, а також в рамках проєкту було проведено 3 заходи "коло підтримки" в техніці "на рівних" та тренінг з
ненасильницької комунікації та м’яких навичок.
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НАШІ ПАРТНЕРИ
ГО "Ветеранів та інвалідів АТО - «Рапіра»"
ГО "Серця матерів Одещини"
ГО "Ветерани АТО Лиманщини"
ГО "Об’єднання ветеранів, учасників АТО Південь"
ГО "Об’єднання добровольців Одещини"
ГО "Рівновага"
ГО "Южненська міська спілка захисників України"
ГО "Центр допомоги учасникам АТО Подільщини"
ГО "Савранська районна спілка ветеранів Антитерористичної операції"
ГО "Асоціація учасників та інвалідів АТО" м. Миколаїв
ГО "Простір можливостей"
ГО "Зелена смуга"
ГО "ЯРМІЗ Центр реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС"
ГО "Методичний центр ГО учасників, інвалідів, ветеранів та волонтерів АТО"
Центр допомоги учасникам АТО в Одеській області
КНП "Одеський обласний лiкарсько-фiзкультурний диспансер" ООР
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського
Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам’яті
Відділ в Одеській області Міністерства у справах ветеранів України
Одеський місцевий центр з надання БВПД
Департамент соціальної та сімейної політики Одеської ОДА
Департамент освіти і науки Одеської ОДА
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради
Одеський міський центр зайнятості
Veterano Pizza Odesa
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ВІДГУКИ
ПРО НАШУ РОБОТУ
Veterans Hub Odesa це безпечне місце зустрічі ветеранів та їх близьких людей, де в дружній атмосфері можна відвідати
тренінги, наприклад, на тему психологічної чи юридичної підтримки, подивитися тематичні фільми або ж на курсах від Хабу
підтягнути іноземну мову. Прийшовши на захід, ветеран, військовослужбовець, волонтер чи будь-хто, причетний до армії
України отримає спілкування з близькими по духу людьми, що є важливою соціальною підтримкою."
- Зоряна МАСЛІЙ, ветеранка

"Свій до свого, професійно та затишно. Це
простір, де проводяться навчальні,
психологічні, патріотичні заходи та люди з
якими спілкуєшся на одній хвилі."

"Veterans Hub Odesa це унікальний проєкт,
створений для підтримки ветеранів
Російсько-Української війни та членів їхніх
сімей. Це прекрасна платформа, для
реалізації та втілення всіх починань та
задумів."

- Олег КОШОЛАПЕНКО, ветеран
"Центр Veterans HUB ODESA не має пафосного офіціозу
службової номенклатурної організації, а зовсім навпаки,
є досить привабливим центром зі зручним конференцзалом, комунікативними офісами, бібліотекою та
простором для спілкування.
У той же час, головним обличчям Veterans HUB ODESA є
не офіс, а люди, на яких тримається діяльність
організації. Помічники Veterans HUB ODESA це і
психологи, на яких тримається психологічне
розвантаження ветеранів АТО і їхня адаптація до
цивільного життя, це і юристи за допомогою яких
вирішуються нагальні питання оформлення документів
учасників АТО, це і консультанти з пошуку роботи,
отримання цивільних спеціальностей та подальшого
працевлаштування ветеранів.
Саме тому Veteran Hub є точкою збору ветеранів АТО, де
завжди радо зустрінуть!
Veteran Hub- це місце, де ветерани відчувають
підтримку, де всі свої серед своїх!"

- Альона РОЇК, волонтерка

“Потрібна була психологічна допомога.
Команда Veterans HUB ODESA допомогла
розібратись в собі. Дружній колектив,
фаховий психолог. Доброзичливі люди. Дуже
крута атмосфера. Відчуття побратимства. Все
на найвищому рівні.”
- Валерій ПУЗІК, ветеран

"Робота команди чудова, завжди приємно
приходити до вас. Для мене Хаб - це місце, де
завжди є підтримка і щирість, корисні і фахові
тренінги, цікаві зустрічі, доброзичливі і відкриті
люди. Наснаги і успіхів!"
- Ольга АНТОНОВА, керівниця "Пласт-Одеса"

- Андрій ЯШМАНОВ, ветеран,
член Ради Громадської організації
Ветеранів та інвалідів АТО-Рапіра, м.Чорноморськ
"Ветеранс ХАБ ОДЕСА - єдиний ветеранський простір в Одесі та
області, де можна приємно провести час у колі однодумців, за
потреби поспілкуватись з психологом, відвідати захід з арттерапії, взяти участь у презентаціях тематичних видань,
зустрічах і тренінгах на тему заснування і розвитку власної
справи та й просто зайти попити кави. Величезна подяка
Олександру Голопотелюку, Оксані Харітоновій та їх команді за
ініціативність, невтомність і системну роботу у сфері підтримки
ветеранського середовища Одеси та області!"
- Олег СІМАШКО, доброволець
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"Це місце для тебе. Тут ти можеш
знайти підтримку, відповідь на
питання,
спілкування
в
колі
однодумців, участь у тренінгу або
зустрічі. Цей простір є місцем
приємних подій, і можна стати
учасником і прожити разом з тими,
хто працює саме для тебе."
- Ольга БУШУЄВА, психолог

ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА / ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОДЯКИ
VETERANS HUB ODESA цінує кожного, але хочеться висловити особливу подяку людям, які допомагають, направляють
та підтримують нашу справу. Ми щиро вдячні за віддані сили, витрачений час і ваші старання.
Саме тому, ми хочемо висловити ПОДЯКУ:

НІШНІАНІДЗЕ Тимуру
голові благодійного фонду "На благо Одеси",
екс-генконсулу Грузії в Одесі

ДИМЧУКУ Анатолію Володимировичу
підприємцю, меценату

СТОРОЖУКУ Миколі Миколайовичу
начальнику Відділу в Одеській області
Міністерства у справах ветеранів України
СОКОЛОВУ Андрію Васильовичу
генерал-майору Збройних сил України,
заступнику командира Оперативного командування «Південь»
ГУЦАЛЮКУ Сергію Борисовичу
начальнику Південного міжрегіонального відділу
Українського інституту національної пам'яті
ЧМІЛЮ Івану Івановичу
головному спеціалісту Відділу в Одеській області
Міністерства у справах ветеранів України
ДЕМЕНТЬЄВІЙ Тетяні Миколаївні
директорці Департаменту соціальної та сімейної політики
Одеської обласної державної адміністрації
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@veteranshubodesa
http://hub.ato.od.ua/

