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Підготовлено за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні в рамках 
проєкту “Розвиток соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального 
та місцевого соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, 
які постраждали від конфлікту” (або “Радник”), який реалізує організація «Stabilization 
Support Services». 
Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією Уряду Великої Британії

ПРО ОРГАНiЗАЦiЮ

Ідея створити простір для ветеранів виникла в активістів рівненського вете-
рансько-волонтерського руху ще у 2015 році. В 2018 році вони отримали від міської 
влади приміщення площею 220 кв.м., що потребує ремонту. Сьогодні ведуться 
ремонтні роботи та обладнання приміщення під потреби ветеранів.

ГОЛОВНА МЕТА: 
створення умов для успішної соціалізації ветеранів війни та волонтерів, повернення їх до 
активного суспільного життя, конструктивної діяльності.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ:     ФАКТИЧНЕ МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ: 
м. Рівне, вул.  Гур’єва, 2      м. Рівне, майдан Просвіти, 1, каб. 221 
(проводиться ремонт)                                                (приміщення Обласної державної адміністрації)

ЗАВДАННЯ:

• Психологічна допомога
• Юридичні консультації
• Організація заходів для ветеранів, їхніх родин
• Тренінги, групи підтримки для ветеранів
• Групи в форматі “рівний – рівному”
• Вшанування пам’яті загиблих
• Підтримка дітей учасників АТО/ООС

ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ:

• Бійці 
• Ветерани 
• Волонтери
• Члени родин ветеранів
• Члени родин загиблих 
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ВiТАЛЬНi СЛОВА

                                                                        ОКСАНА КОЛЯДА   
 Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб:

“Ветеранські простори в регіонах – це стратегія Мінветеранів. Ми 
вважаємо ветеранські простори найбільш дієвим інструментом реабілітації та 
психосоціальної адаптації для ветеранів, адже вони створюють умови для роз-
витку системи допомоги “рівний – рівному”, є місцем концентрації зусиль цен-
тральних і місцевих органів влади, неурядових організацій, волонтерів, які готові 
допомагати ветеранам. Реалізувавши пілотні проєкти в чотирьох регіонах, ми по-
бачили ефективність цієї роботи та правильність обраного шляху”.

  ДЕРМОТ ЕНТОНІ ГАМІЛЬТОН 
Програмний директор Stabilization Support Services:

“Ми раді можливості партнерства з Установою для розвитку ветерансько-
го простору в Рівненській області та впровадження системи психосоціальної 
адаптації ветеранів на регіональному рівні. В рамках проєкту “Розвиток 
соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіонального та місцевого 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та інших осіб, які по-
страждали від конфлікту” була підтримана діяльність юриста, психолога, а також 
проведення тренінгів і груп підтримки на базі ветеранського простору. За резуль-
татом ми побачили, якою важливою та необхідною для ветеранів є наша робота. 
Сподіваємось на подальші успіхи Установи і розвиток розпочатих ініціатив”.

  ВІКТОРІЯ ШИНКАРЕНКО 
Kерівниця Будинку ветеранів а в Рівненській області: 

“Ви ж знаєте, що без мрії жити нецікаво. От і у нас була мрія десь із                       
2015 року – свій Будинок ветеранів. З початком війни у 2014 році було відчуття: 
ось би протриматися до зими і війна закінчиться. Після Савурки, Зеленопілля, 
Кутейнікова, Луганського аеропорту, Іловайська прийшло розуміння, що це се-
рйозно і надовго. Після ДАПу і Дебальцевого було незрозуміло, коли війна 
закінчиться...

У 2018 році нам нарешті міська влада виділила приміщення ЖЕКу 220 кв.м 
у жахливому стані, але НАМ! Приміщення потребує капітального ремонту і пере-
планування, а це немалі кошти. Але ми ж разом і впораємось”...
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НАША ДiЯЛЬНiСТЬ

Заходи для учасників АТО/ООС

Будинок ветеранів створений ветеранами для ветеранів. Основний принцип роботи: рівний – 
рівному. Тут кожен може знайти необхідну собі підтримку, юридичну або психологічну допомогу. 
В Будинку ветеранів ми також організовуємо культурні та спортивні заходи для проведення часу 
разом із родинами.

Проведені заходи у 2019 році:

14–15.10.19
Патріотичні  заходи в рамках фестивалю 
Покровський вітер (Рівненське козацтво). 
Виставка ветеранських книжок і книжок про 
війну “Стежками війни”

20.10.19
Змагання з риболовлі серед ветеранів 
АТО/ООС, їхніх родин, проєкт «Рибальські 
зустрічі» 

28.08.19
Змагання з риболовлі серед ветеранів 
з інвалідністю, їхніх родин, проєкт 
«Рибальські зустрічі» 

23.08.19
Патріотичний захід до Дня Прапора 
(інсталяція, вікторина) за участі учасників 
бойових дій, які проходять лікування та 
реабілітацію

травень – жовтень 2019
Відкриття та проведення виставки 
ветеранських книжок і книжок про війну 
“Стежками війни” і організація наметів у 
Великій Британії, Ірландії, Франції

26.09.19 Організація та проведення показу фільму 
«Неzламні” у м. Рівне в кінопалаці “Україна”, проведен-
ня прес-конференції (“прямий ефір” з героїнями фільму 
на UA-Рівне), арт-терапія для героїнь фільму. Організація 
показу фільму «Неzламні” з героїнями у Великій Британії 
(Лідс, Лондон), а також в Ірландії»

15.10.19
Тематична дискусія “Я – ветеран.  Я – ветеранка”

Уклали меморандум з обладміністрацією та  
діагностичним центром згідно якого виділено            
500 000 грн на безкоштовне лікування і 
діагностику безпліддя у ветеранських сім’ях. 

14 пар проходять лікування 
по програмі ЄКО

Організація постійних зустрічей з пред-
ставниками Держгеокадастру та місцевих 
органів влади щодо виділення ветеранам 
землі
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Заходи для родин загиблих 
учасників АТО/ООС 

136 учасників АТО/ООС із Рівненської області загинули у війні на сході 
України. Ми підтримуємо сім’ї загиблих, допомагаючи переживати 
втрату. Мама, батько, дружина, діти завжди можуть звернутися до наших 
психологів, взяти участь у групах підтримки чи заходах.

Заходи з надання психоло-
гічної підтримки членам сімей 
загиблих учасників бойових 
дій (психологічні терапевтичні 
зустрічі). Проведення арт-тера-
пії для членів родин загиблих

12.08.19 Коло підтримки родин заги-
блих з ГО “Єдина родина Рівненщини”

07.09.19 Коло підтримки родин заги-
блих з ГО “Єдина родина Рівненщини”
15.09.19 Коло підтримки родин заги-
блих з ГО “Єдина родина Рівненщини”
25.09.19 Коло підтримки родин заги-
блих з ГО “Єдина родина Рівненщини”

Тренінги для родин загиблих 
08.08.19 Методи та способи самостій-
ної регуляції психологічного стану, та 
зняття емоційної напруги (з родинами 
загиблих)
20-21.09.19  Написання проєктів, 
бізнес-планування – тренінг для членів 
родин загиблих УБД 
27.09.19 Командоутворюючий тренінг 
для членів родин загиблих воїнів
12.10.19 Написання проєктів, бізнес-
планування – тренінг для членів родин 
загиблих УБД

 На війні загинули сотні 
чоловіків зовсім молодого віку, 
19–25 років. Не піднімається 
рука написати дітей, бо вони 
мужніші за більшість дорос-
лих чоловіків. Але для батьків 
вони назавжди залишаться 
дітьми. Дітьми, які не вспіли 
створити свої сім’ї і подару-
вати їм онуків. Про них зали-
шиться лише пам`ять. 

28.08.19 Фотовиставка зі світлин із біографією загиблих 
Героїв Рівненщини до Дня пам’яті 
Виставка приурочена до Дня пам’яті захисників України, які загину-
ли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

14.09.19. Організація фотосесії, випуску та презентації кален-
дарів з мамами загиблих, проєкт «Я – українка, я – мама героя»
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Заходи для дітей із родин учасників бойових дій, 
дітей загиблих під час АТО/ООС

 Будинок ветеранів постійно організовує різні заходи для дітей 
військовослужбовців, ветеранів, дітей-сиріт та дітей з інвалідністю. Ми 
також допомагаємо дітям із районів бойових дій, тим, хто живе вздовж лінії 
розмежування.
 Організація збору подарунків до Різдва дітям загиблих добровольців 
зі всієї Україні, за підтримки української діаспори в Португалії

03.01.19 
Організація акції зі збору дітей із сімей загиблих до першого класу, при підтримці українських діаспор 
Португалії, Італії, Іспанії, Греції і Великобританії
Малеча, яка вирушала в перший клас, отримала портфелі з усім необхідним начинням. Йдеться про дітей, 
чиї батьки загинули в боях на Донбасі, захищаючи Україну. 116 дітей-першокласників, 6 повних перших 
класів.
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Тренінги та групи підтримки

Заходи 

23.11.19 Проведення арт-терапії в Одесі 

ТРЕНІНГИ 
14.08.19 Методика написання проєктів роз-
витку громадськими організаціями ветерансь-
кого руху

22.08.19 Інтенсив-курс із базової підтримки 
життя ( BLS +STOP BLEEDING)

18.08.19 Методи та способи самостійної 
регуляції психологічного стану та зняття 
емоційної напруги (з родинами ветеранів)

18.09.19 Мотузковий тренінг для ветеранів 
війни

02.10.19 Семінар-тренінг для осіб, які 
здійснюють догляд за УБД І групи, 
“Профілактика емоційного вигорання”

16.10.19 Семінар-тренінг для дружин ветеранів 
«Підготовка сім’ї до повернення ветерана з 
війни. Збереження ментального здоров’я»

23.10.19 Семінар-тренінг для осіб, які 
здійснюють догляд за УБД І групи, 
“Профілактика емоційного вигорання”

10.11.19  Тренінг для осіб, які здійснюють до-
гляд за УБД І групи інвалідності, “Профілактика 
емоційного вигорання”

16.11.19 Семінар-тренінг для дружин/членів 
сімей ветеранів «Повернення ветерана з 
війни. Збереження ментального здоров’я»

22.11.19 Тренінг для ветеранів “Психологічне 
відновлення: підґрунтя психологічного здо-
ров’я. Сон” 

29.11.19 Семінар-тренінг для соцпрацівників 
УПСЗН

ГРУПИ ПІДТРИМКИ
19.08.19 Обговорення методів і проведен-
ня заходів щодо психологічної реабілітації 
ветеранів війни і родин загиблих

27.08.19 Соціальний захист ветеранів війни у 
Рівненській обл.

03.09.19, 14.10.19 “Лікарняні клоуни”, захід 
психолог. підтримки ветеранів, що лікуються в 
центрі лікування та реабілітації наслідків ней-
ротравми (терапія сміхом) 
та інші

Щочетверга в КЗ «Рівненський обласний госпіталь 
ветеранів війни» РОР проводиться  арт-терапія для 
ветеранів, зокрема тих,  які постраждали в бойових діях

За липень – грудень 2019 року проведено:
20 тренінгів/лекцій  
41 група підтримки  

12.10.19 
Тренінг з написання проєктів
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Виставки картин ветеранів

Проведені виставки:

25.11.19 виставка в Парижі, Франція

23.11.19 проведення арт-терапії в Одесі

18.05.19 виставка у місті Лідс, Велика 
Британія

Форум ветеранів і волонтерів

“Там, де ми – там Україна”

24.04.19 виставка в Міському будинку 
культури м. Рівне

ЗІБРАНО ДОПОМОГУ
                 на суму більш ніж 

  300 тис. грн від продажу 
картин і книжок. Кошти пере-

дано авторам робіт

17.11.19 Виставка  картин ветеранів у Парижі, Франція

25.08.19
Виставка  картин 
ветеранів у Дубліні, 
Ірландія
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НАША КОМАНДА
КЕРІВНИЦТВО ТА КООРДИНАЦІЯ ЦЕНТРУ

   МИКОЛА КАПІНОС
координатор ветеранського простору: 

“Ми всі повинні підтримувати один одного, тому що 
проблеми, які маємо після повернення, є типовими і 
вирішувати ми можемо їх разом.

Телефонує військовослужбовець, офіцер. 
Перебуває в районах проведення ООС. Вдома до 
матері прибули невідомі люди з рішенням суду, нама-
гаються виселити маму з помешкання (м. Кропивниць-
кий). Офіцер у відчаї. Вдалось у найкоротший час через 
ветеранів, волонтерів організувати допомогу. Через 
20 хвилин після дзвінка на місці події вже була група 
ветеранів з юристами. Помешкання відстояли.

Звернулася дружина ветерана. Звільнився із ЗСУ, 
на роботу, де працював до призову, не беруть. У хлопця 
депресія, пиячить. Вдома дитина. Через знайомих вда-
лось знайти роботу за фахом. Виявилось, першоклас-
ний механік, водій. Зараз  працює, спілкуємося далі.

Звернулася мама ветерана, скаржилася, що син 
не хоче повертатися до військової частини з відпустки, 
вживає спиртне, вдома не ночує.  Зв’язалися  з коман-
дуванням військової частини. Солдат характеризується 
лише позитивно. Стало зрозуміло, що це – психологічна 
перевтома. Через друзів, знайомих, сусідів самостійно 
почали шукати солдата. Через добу дивом знайшли – 
переховувався у дівчини. Розмовляли довго, вдалося 
переконати повернутись у військову частину. Солдат 
отримав  лише дисциплінарне стягнення за запізнення 
з відпустки, на щастя, вклались у термін, після яко-
го настала б кримінальна відповідальність. Зараз він 
продовжує службу”.

Підполковник Збройних сил України. 
Був мобілізований у травні 2014-го 
та призначений командиром першої 
батальйонної тактичної групи 51-ї бри-
гади. Нагороджений Орденом Богдана 
Хмельницького III ступеня.
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КОНСУЛЬТАЦІЇ ПСИХОЛОГА

   ГАЛИЧ ГАЛИНА
психологиня:

“До нас зателефонував військовий і попросив 
проконсультувати його друга. Говорив, що це не пер-
ша війна для нього і що він періодично небезпеч-
ний: душив дружину, погрожував «зривпакетом». На 
те, що буде займатися з психологом, надії було мало, 
бо до цього він спілкувався з психологом, який за-
питував: “а що було там?” Це дуже дратувало, і якісь 
поради взагалі доводили його до зриву з агресією. 
Перші консультації були важкими. Однак він все ж по-
чав говорити: це виявилася надзвичайно талановита 
і освічена людина. Перший час планів на майбутнє не 
було, нічого не цікавило, були напади страху і паніки. 
В ході терапії з‘явилася мотивація, бажання жити далі. 
До терапії також була залучена дружина пацієнта… За-
раз вони щасливі, планують відпочивати, він знову 
може спокійно летіти в літаку без страху і паніки.

Маю також історію ветерана, який перебував у 
полоні. Цей молодий хлопчина був скерований на 
консультацію родичами, тому що пиячив, мав пробле-
ми з поліцією… Перше враження було, наче консультую 
рецидивіста і при якомусь невдалому питанні чи навіть 
погляді вдарить мене. Але щось сумне і тужливе було в 
його очах, його емоції не відповідали словам. Він ніде 
не працював, не мав планів на майбутнє, хоча, за сло-
вами родичів, раніше було інакше: це був лідер, душа 
компанії. Пацієнт отримав курс психотерапії, зараз він 
навчається, одружився...Часто дзвонить мені щодо 
інших ветеранів”.

 Серед професійних навичок: 
психодіагностика та психокорекція, 
психотерапія, лікування та реабілітація 
наслідків нейротравми. Стажувалася 
на базі Варшавського інституту ме-
дицини по роботі з ПТСР. Проходила 
міжнародне навчання Ф. ПЬЮСЕЛІК 
та Ізраїльської команди спеціалістів 
по роботі з ветеранами. З 2008 року 
працює у КП «Рівненський обласний 
госпіталь ВВ» та має більш ніж 12 ро-
ків досвіду роботи з ветеранами.

   Всього за липень – грудень 2019 року 
надано індивідуальні психологічні консультації

172 особам
Організація роботи гарячої лінії 

цілодобової психологічної допомоги
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ВІКТОРІЯ ШИНКАРЕНКО
юристка, керівниця Будинку ветеранів:

“Звернувся ветеран. Звільнився з ЗСУ, влаштував-
ся на роботу, заробив коштів, хоче придбати автомобіль. 
Але не купує, бо йому сказали, що якщо офіційно купить 
автомобіль, то з матері знімуть субсидію за комунальні 
послуги. Провела консультацію. Ветеран тепер із ма-
шиною, а мама користується пільгами.

Звернувся військовослужбовець. Звільняють з 
роботи, на його думку, незаконно. Знайома історія. 
Розібралися, склали позовну заяву до суду. Справа в 
процесі розгляду.

Родина ветерана користувалася земельною 
ділянкою. Документи на право власності ще за часів 
СРСР. Несподівано з’явився новий «власник» із 
рішенням суду. Склали позовну заяву. Суд першої 
інстанції виграли. Розбираємося далі”.

Крім того, багато інших історій допомоги 
військовослужбовцям, ветеранам...

У 2014–2015 роках служив у Зброй-
них силах України в районах прове-
дення АТО,  є учасником бойових дій. 
Повернувшись із зони проведення 
АТО, створив ГО “Асоціація учасників 
та інвалідів АТО”. Є розробником та 
керівником проєкту КУ ММР “Центр 
підтримки ВПО та ветеранів АТО”.

Всього за липень – грудень 
2019 року надано 

юридичні консультації 
94 особам

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
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ПЛАНИ НА 2020 РiК

• закінчити ремонт у приміщенні, виділеному під ветеранський простір, та забезпечити 
його функціонування відповідно до стандартів ветеранських просторів;

• організувати спортивну реабілітацію для ветеранів на базі спортивних комплексів міста;

• реалізувати національний проєкт проведення арт-терапії з ветеранами, родинами 
ветеранів в усіх областях України та передати набутий досвід іншим ветеранським про-
сторам;

• забезпечити проведення виставок картин, створених ветеранами, в інших країнах світу;

• зібрати повну виставку про загиблих із Рівненщини та організувати покази на 
національному і міжнародному рівні.

ВiДГУКИ ПРО РОБОТУ 

«Бажано було б пришвидшити запуск стаціонарного 
приміщення.  Бо фахівці хороші, але бідкаються як сироти».

«Хочеться побажати всім наснаги, міцного здоров’я та 
терпіння! Успіхів в усіх починаннях та мирного неба над 
головою!»

«Хотілося б комфортніших умов для фахівців і відвідувачів 
Будинку ветеранів».
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НАШi ПАРТНЕРИ

Міністерство у справах ветеранів, 
тимчасово окупованих територій 
та внутрішньо переміщених осіб

Визначило стратегічним напрямом роботи розвиток вете-
ранських просторів 

Stabilization Support Services У рамках проєкту «Розвиток соціальної згуртованості в 
Україні шляхом посилення регіонального та місцевого 
соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, ветеранів 
та інших осіб, які постраждали від конфлікту» (або «Радник») 
SSS підтримувала роботу юристів, психологів та проведення 
тренінгів і груп підтримки на базі Центру

Волонтерська асоціація «Янголи Милосердя» спільнота волонтерів і волонтерок у Португалії співпрацює з 
Будинком ветеранів у Рівному, надаючи благодійну допомогу

Асоціації українців в Ірландії                                        
«Об’єднані прапором»

організація, яка об’єднує 37 українських діаспор по всьому 
світу і яка на сьогодні підтримує українських військових

Рівненська обласна державна адміністрація

КЗ «Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни»  Рівненської обласної ради

Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків нейротравми

Рівненська обласна бібліотека

Центр підтримки громадський ініціатив “ЧАЙКА”

ДАР (ГО Допомога Армії Рівне) 

ГО Обласна ветеранська спілка учасників АТО Рівненщини 

ГО “ Єдина Родина Рівненщини”

ЗВІТ ЗА 2019 РІК

БУДИНОК ВЕТЕРАНІВ
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ


