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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
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ВiТАЛЬНi СЛОВА

  ЮЛІЯ ТОЛМАЧОВA 
керівниця ГС “Дім ветерана”: 

“Дім ветерана – це не лише мрія, це поклик душі багатьох ветеранів, 
волонтерів і не байдужих до їхнього життя людей. 

Ми створюємо простір, куди може звернутись кожен ветеран, боєць, кожна 
дружина і мама. Це простір, де кожен може почути не тільки добре слово, а й 
отримати професійну психологічну підтримку. Ми прагнемо вирішити проблеми, 
надаючи кваліфіковану юридичну допомогу.

Ми працюємо, розвиваємось, радіємо і щиро вдячні за можливість підтримати 
тих, хто боронив Україну”.

                                                                          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 Житомирській 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”.
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ПРО ОРГАНiЗАЦiЮ

Громадська спілка “Дім ветерана” першою почала реалізовувати проєкт ветеранського 
простору в Україні. Він відкрився в червні 2018 року на базі Житомирського обласного центру 
вертебрології та реабілітації. У медзакладі бійцям надають допомогу кваліфіковані фахівці, а на 
першому поверсі вони проходять соціальну адаптацію, отримують фахові консультації та поради 
від інших учасників війни, адже головний принцип Дому ветерана – рівний – рівному. 

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

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ:      
м. Житомир, Чуднівське шосе, 1.    
 

ЗАВДАННЯ:

• Психологічна профілактика ПТСР
• Підготовка до повернення до мирного формату життя
• Професійна діяльність
• Суспільне позиціонування
• Юридична допомога
• Підвищення кваліфікації та професійна переорієнтація
• Формування та посилення історичної пам’яті

ЦІЛЬОВІ АУДИТОРІЇ:

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

КОМАНДА “ДОМУ ВЕТЕРАНА” ДЯКУЄ ВСІМ, ХТО ДОПОМАГАВ У СТВОРЕННІ: 
Миколі Коляді та компанії ТОВ «Авантаж-Комплект»,
Вадиму Ліску та Житомирському картонному комбінату, 
Меблевій фабриці “Луч”  та Геннадію Карпінському,
Олександру Савчуку та компанія ТОВ «Атраком»,
Сергію Зубку та Житомирському заводу залізобетонних конструкцій,
Житомирській міській раді та міському голові Сергію Сухомлину,
Житомирській обласній державній адміністрації та Ігорю Гундичу
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Основний принцип роботи – РІВНИЙ – РІВНОМУ. 
Тут кожен може знайти необхідну йому підтримку, юридичну або психологічну допомогу.  В Домі ветеранів 

ми також організовуємо культурні і спортивні заходи для проведення часу разом із родинами.

Дiм ветерана створений ветеранами 
для ветеранiв
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НАША ДiЯЛЬНiСТЬ

Заходи для учасників АТО/ООС

Концерт Христини Панасюк 20.04.19
Христина Панасюк – виконавиця авторських пісень. Зі своєю гітарою вона об’їздила з концертами майже 
всю лінію зіткнення у зоні АТО. Як волонтер вона допомагає військовим та демобілізованим. Дім ветерана 
постійно організовує концерти Христини для ветеранів Житомирської області. 

Проведені заходи у 2019 році:

03.01.19  Зустріч із головою Житомирського Держ-
геокадастру Сергієм Козаковим для роз’яснень прав 
ветеранів
04.01.19    Виставка картин учасника АТО В.Піддубного
09.01.19, 28.01.19, 20.02.19    Зустріч із Міністром у 
справах ветеранів
29.01.19 Підтримка  мистецько-патріотичного  проєкту
 «Слово, що єднає Україну»
14.02.19 Навчальний семінар «Управління проєктами»
Збір підписів на підтримку моряків, яких взяли у по-
лон військові Росії
26.02.19  Організація участі ветеранів у мотивацій-
ному тренінгу Іцхака Пентусевича та Ніка Вуйчича
14.03.19 Автоквест для налагодження відносин з 
організаціями ветеранів і волонтерів
15.03-24.03.19    Всеукраїнська виставка робіт 
14.03.19   Презентація ГС «Дім Ветерана» освітянам 
м. Житомира для впровадження патріотичного вихо-
вання
13.04.19    Проєкт «Стартап-програма для атошників»
25.04.19   Акція «Великодні дзвони – молитва за Мир»
24.10.19  Організація зустрічі моніторингової місії 
ОБСЄ
08.11.19    Мотиваційна дискусія “Я – ветеран. Я – 
ветеранка”
05.12.19   Святкування Дня волонтера, Дня ЗСУ

Кубок трьох річок 19.05.19
Житомир має унікальне розташування, в яко-
му відбувається злиття трьох річок: Гнилоп’ять, 
Тетерів, Гуйва. Саме тут проводиться “Кубок трьох 
річок” – це заплив на відкритій воді на дистанцію 
близько 5000 м. У 2019 турнір стартував із Дому 
ветерана. 
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Заходи для родин загиблих 
учасників АТО/ООС 

24.03.19. 
Створення Ікони пам’яті за загиблими
«Ікона Пам’яті» – це не просто вшануван-
ня загиблих у боях хлопців. Це можливість 
їхнім мамам та дружинам зібратися разом, 
поспілкуватися, відпочити в колі тих, хто 
розуміє… 
23 березня у «Домі ветерана» відкрили май-
стерню з виготовлення Ікони пам’яті за заги-
блими за незалежність України.

Проведені заходи у 2019 році:

24.03.19
Створення Ікони пам’яті за загиблими

17.10.19
Оглядова екскурсія та зустріч із мамами загиблих Героїв 
з Київщини

27.12.19 
Фотовиставка “Ми – Мами”

ТРЕНІНГИ І ГРУПИ ПІДТРИМКИ:
05.08.19
«Життя після втрати», групи підтримки матерів загиблих 
УБД. Тема: «Як впоратись із горем і горюванням»

24.08.19
«Життя після втрати», групи підтримки дружин загиблих 
УБД. 
Тема: «Як впоратись із відчуттям одинокості»

05.10.19 
«Життя після втрати», групи підтримки матерів загиблих 
УБД
Соціальне оточення і зв’язки

25.10.19
«Життя після втрати», групи підтримки дружин загиблих 
УБД
(Скорбота, різні погляди на проживання скорботи). 
Усвідомлення ресурсів

21.11.19
«Життя після втрати», групи підтримки матерів, дружин 
загиблих УБД. Асертивна поведінка

237 учасників АТО/ООС із Житомирщини 
загинули у війні на сході України. Дім ве-
терана підтримує сім’ї загиблих, допома-
гаючи переживати втрату. Мама, батько, 
дружина, діти завжди можуть звернути-
ся до психологів Дому ветерана, взяти 
участь у групах підтримки чи заходах.

27.12.19. Фотовиставка “Ми – Мами”
У Домі Української культури відбулася 
презентація фотовиставки «Ми – Мами». Мами 
загиблих Героїв фотографувалися із світлинами  
загиблих  синів та до Дня української хустки – в 
хустках.
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Заходи для дітей із родин 
учасників бойових дій, дітей 
загиблих під час АТО/ООС

03.01.19. Святкування Нового року 
Дім ветерана свого часу відкрили діти. Водночас Дім ве-
терана відкритий для дітей. Вже облаштовано дитячу 
кімнату. Планується гурток читання та малювання, аби за-
охотити дітей до мистецтва.
Гарний приклад – перший крок до яскравого майбутнього!
Мирного Нового року всім!

Проведені заходи у 2019 році:

17.08.19 – Корекційно-розвивальні занят-
тя для дітей загиблих УБД АТО /ООС. Тема: 
Саморегуляція тривожних станів
31.08.19 – Корекційно-розвивальні за-
няття для дітей, постраждалих внаслідок 
військового конфлікту 
Тема: Я і мої страхи. Навички подолання ди-
тячих страхів.
07.09.19 – Корекційно-розвивальні заняття 
для дітей сімей загиблих УБД АТО /ООС
21.09.19 – Корекційно-розвивальні заняття
для дітей, постраждалих внаслідок військо-
вого конфлікту. Вчимося дружити
28.09.19 – Корекційно-розвивальні за-
няття для дітей, постраждалих внаслідок 
військового конфлікту. Тема: Я і мої страхи. 
Навички подолання дитячих страхів
30.10.19 – Корекційно-розвивальні заняття 
для дітей із родин, постраждалих внаслідок 
військового конфлікту
23.11.19 – Корекційно- розвивальні заняття 
для дітей із  родин, постраждалих внаслідок 
військового конфлікту
10–20.09.19 – організовано оздоровлення 15 
дітей-сиріт у Карпатах

СВЯТКОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ДІТЕЙ: 

22.12.19 – святкування Дня Святого Миколая
28.12.19 проведено скаутську Міжнародну 
щорічну акцію до святкувань Різдва Христо-
вого «Вифлеємський вогонь миру» разом із 
Пласт Житомир
01–12.07.19 – організація відпочинку дітей у 
Швянтої на Балтійському морі
27.08–08.09.19 – допомога дітям м.Сєвєро-
донецька, с.Новотошківка  у зборах до школи
10.09-22.09.19 – організація відпочинку дітей 
в еко-готелів Карпатах

Дім ветерана 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.

02.07.19. Святкування Дня захисту дітей 
Це був супер чудовий день. У День захисту дітей  у Дім 
Ветерана завітали дітки з мамами (це діти з інвалідністю, 
діти з сімейного дитячого будинку, діти хлопців, які захи-
щають Україну на Сході).
Аніматори, танці, арт-терапія від студії Арт Село, веселий 
настрій і чудовий вечір – це все було на святі”.

7 групових психологічно-корекцій-
них занять із дітьми
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ТРЕНІНГИ 
13.09.19 – Тренінг для жінок   “В здоровому тілі здо-
ровий дух”
13.10.19 – Тренінг для жінок “Я і моя жіноча 
ідентифікація”
16.10.19 – Розвиток підприємництва Бізнес-навички.
05.11.19 – Тренінг стресостійкості для жінок ТОТ
25.11.19 – “Як зарадити сімейним конфліктам”

ГРУПИ ПІДТРИМКИ
06.08.19 – Конфлікт. Види, подолання, ресурс
11.08.19 – Сучасні інструменти комунікації і лідерство  
як засіб успішної діяльності. «Школа лідерства»
21.08.19 – Житло для ветерана: що, як, де?
17.08.19 – Безоплатна медична реабілітація УБД
07.09.19 – Зміни грошового забезпечення військово-
службовців та перерахунок пенсії 
09.09.19 – Як пристосуватись до цивільного життя
13.09.19 – Отримання виплати зінвалідності 
16.09.19 – Отримання кредиту на пільгових умовах 
для колишніх військовослужбовців
20.09.19 – Як знайти спільну мову з колишніми дру-
зями, які не були в зоні АТО
24.09.19 – Отримання нової цивільної спеціальності 
26.09.19 – Як знайти спільну мову із своєю дитиною
04.10.19 – Монетизація пільг – що треба знати?
19.10.19 – Особливості нової професії
25.08.19 – Сам собі  реабілітолог. Методи психоло-
гічної самодопомоги
04.11.19 – Відпустка АТО (ООС):  як отримати кошти 
за невиплачену відпустку
12.11.19 – Медичне обслуговування: права УБД
15.11.19 – Допоміг собі – допоможи товаришу в 
подоланні емоційного вигорання
19.11.19 – Особливості нової професії
22.11.19 – Соціальна активність. Методи емоційної 
стабілізації тощо

Липень – грудень 2019 року
проведено:
                    тренінгів/лекцій – 21
                    груп підтримки – 41

Тренінги та групи підтримки

Ми провели групу підтримки для дружин 
ветеранів і жінок-психологинь, які працюють 
із військовими

Тренінги. Групи підтримки для ветеранів – 
учасників АТО/ООС
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДОПОМОГА, 
БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

01–02.09.19 
“Збираємо дітей із зони бойових дій до школи”. 
“Я не знаю, яку кількість дітей ми вчора зібрали в школу із 
Золотого 3 та 4.
21 американський шкільний набір розлетівся за три 
хвилини. Портфелі, новий одяг, пенали, канцтовари, 
американські шкільні набори – все це було роздано дітям  
до школи”.

Проведені заходи у 2019 році:

06–14.01.19 – допомога дитячому садочку 
с. Водяне, багатодітній сім’ї с. Авдіївка, 
біженцям з м. Дебальцеве, жителям с. Лу-
ганське, с. Зайцеве 
01–10.02.19 – допомога малозабезпеченим 
сімям с. Гірське, с. Новотошківське, с. Лу-
ганське, волонтерська допомога снайперам, 
розвід-батам
02–08.04.19 – допомога багатодітній сім’ї в 
с.Авдіївка, с.Луганське, волонтерська допо-
мога снайперам, розвідбатам
28.03–06.04.19 – допомога дітям с. Гірське, 
жителям с. Зайцеве, сім’ї в Авдіївці, волон-
терська допомога снайперам, розвідбатам
11.04.19 – допомога дитячому відділенню 
онкогематології обласної дитячої  лікарні
17–24.04.19 – допомога дітям, які живуть біля 
лінії розмежування, волонтерська допомога 
бійцям Айдару, снайперам, розвідбатам
16–24.05.19 – допомога дітям с. Кам’янка, 
багатодітним сім’ям у с. Новотошківка, жи-
телям с.Зайцеве, волонтерська допомога 
снайперам, морпіхам, розвідбатам
21–28.06.19 – допомога дітям с. Луганське, 
Кам’янка, багатодітним сім’ям в с.Новото-
шківка, жителям с. Зайцеве, волонтерська 
допомога снайперам, Айдару, розвідбатам
грудень 2019 – акція зі збору коштів “Пода-
руй дитині, яка проживає в районах бойових 
дій, Різдво”
21–27.07 – допомога жителям с. Зайцеве, ді-
тям в с. Луганське, сім’ям с. Новотошківське, 
с. Кам’янка, бат. Айдар, розвідбатам
03–12.10.19 – допомога дітям с. Золоте-4,              
с. Гірське, допомога жителям с. Зайцеве, 
снайперам, розвідбатам
29.10–07.11.19 – допомога дітям с. Золоте-4, 
с. Кам’янка, с. Луганське, дитячому будинку 
с. Золоте-3, розвідбатам  
07–15.12.19 – допомога жителям селища 
Зайцеве-4, с. Луганське, дитячому будинку                  
с. Золоте-3, захисникам України

02–12.06.19 Турне Європою для дітей, яких торкнулася війна
Діти побували в парку казок “Ефтелінг” (Бельгія), Чехії, 
Німеччині, Польщі та в паризькому Діснейленді

Надано допомогу сім’ям, які живуть 
у районах бойових дій та захисникам 
України на суму близько 600 тис. грн.
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КЕРІВНИЦТВО ТА КООРДИНАЦІЯ ЦЕНТРУ

   ЮЛІЯ ТОЛМАЧОВА 
Керівниця Дому ветерана:

“Сьогодні Дім ветерана відзначив День святого 
Миколая. Святий Миколай прийшов і до наших діток, 
батьки яких загинули або воювали в АТО/ООС. Звичай-
но, Миколай не приходить просто так, він приходить зі 
святом та подарунками. І він прийшов. Це було фанта-
стично весело. Обличчя дітей сяяли від радості, дитячі 
емоції передати словами неможливо.

Ми допомагаємо не тільки військовим, а й дітям 
із багатодітних сімей, які проживають біля лінії фрон-
ту. Вже 5-й рік ми опікуємося жителями селища За-
йцеве (Жованка). Там живуть 87 сімей. Багато людей 
не розуміє такої допомоги. Але Володимир Весьолкін, 
голова місцевої адміністрації, сам атошник із Горлівки, 
підтвердить, що населення в цьому селищі підтримує 
Україну. По можливості люди допомагають нашим сол-
датам, а наші бійці – їм. У селищі майже кожен другий 
будинок зруйнований. Люди живуть під обстрілами, 
але вірять у те, що буде скоро наша перемога і настане 
довгоочікуваний мир.

Є така категорія дітей – важкі діти, діти вулиці. З 
ними ми познайомилися в інтернаті під Горлівкою. Нові 
куртки, смаколики, новий одяг для дівчат, невеликі по-
дарунки... Деякі дівчата казали, що ніколи не отриму-
вали подарунків. Отже свято св. Миколая прийшло і до 
них.

Сьогодні до нас завітали в гості мами загиблих 
Героїв із Київщини. Спочатку була екскурсія по Жи-
томиру, потім Дім ветерана. Говорили про роботу, до-
помогу, про все, що відбувається у житті кожної з мам, 
які проблеми в них були, які з’явились нові, про плани 
на майбутнє. У теплій невимушеній обстановці мами 
спілкувались, ділились сокровенним і постійно повер-
тались до спогадів про найдорожчих, які стали Янгола-
ми – воїнів добра, воїнів Світла. Розповідали, що час 
від часу пече серце від цинізму деяких водіїв марш-
руток, деяких байдужих людей, які живуть із своїми 
сім’ями на мирній території, не були на війні, бо за них 
воювали і загинули інші. Мами найбільше потребують, 
аби пам’ятали про загиблих синів, їхні сім’ї не лише під 
час урочистостей, а й у щоденному житті...”

В умовах збройного конфлікту на 
Донбасі надавала комплексну юридич-
ну, соціальну і гуманітарну допомогу 
цивільним і військовим особам, які по-
страждали внаслідок артилерійських 
обстрілів. 
Має нагороди: Ордени Княгині Ольги 
3 та 2 ступенів, Відзнаку Президента 
України «За участь в антитерористичній 
операції», Відзнаки Міністерства обо-
рони України та Генерального штабу 
Збройних Сил України

НАША КОМАНДА
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ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

   СЕРГІЙ ДУБОК 
Адвокат 

“Проблеми різні: іноді вдається допомогти простою 
юридичною консультацією, іноді необхідно йти до суду.

Звернулася бабуся 1938 р.н. від імені свого сина (з 
2-ю групою інвалідності) щодо пільг як сім’ї померло-
го. Її онук служив, але в ЗСУ з  нього знущалися. По-
мер його брат, і він приїхав до нього на могилу на 40-й 
день. Виявилось у хлопця запалення легенів, він так і 
помер під час “самовільного залишення частини”. Від 
нього всі відмовилися: грошову допомогу не надали, 
посвідчення сім’ї загиблого не видали. В судовому по-
рядку вдалося отримати посвідчення, потім будемо до-
магатися виплати допомоги...

Військовослужбовцю спочатку надали 3-тю групу 
інвалідності, він залишився служити. Потім 2-гу, але 
пройшло більш ніж два роки і йому відмовили у виплаті 
одноразової грошової допомоги. В судовому порядку 
вдалося оскаржити відмову. Тепер чекає на гроші...

Хлопець по призову пішов на службу в ЗСУ. Під час 
служби звільнили з роботи та відмовилися платити се-
редню зарплату. За рішенням суду відновили на роботі 
та зобов’язали виплатити заборговану зарплату...”

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

У 2014 році мобілізувався до лав ЗСУ 
та звільнився у серпні 2017 року. 
Після звільнення займався приватною 
юридичною діяльністю і з 2019 року 
працював для захисту прав і законних 
інтересів ветеранів АТО. 
З 2019 року є керівником Адвокатсько-
го бюро «Дубок і партнери».  
Є випускником програми “НАТО – Украї-
на” з перепідготовки військово-
службовців, пройшов курс запобігання 
та протидії корупції в оборонному 
секторі та є сертифікованим спеціа-
лістом з підготовки військових комі- 
сарів.

   Всього за липень – грудень
 2019 року надано 

юридичних консультацій 
158 особам.

8 судових справ у супроводі.
Направлено 83 письмових 

запитів, звернень.

НАША КОМАНДА
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Психологиня ветеранського просто-
ру, арт-терапевтка, психотерапевтка 
за технологією «Юнгіанська піскова 
терапія”. Практикантка програм 
усвідомленого батьківства та мате-
ринства, підготовки дітей до школи 
тощо. Має авторські тренінги  “Пла-
нування робочого та особистого часу”, 
“Особистісне зростання”, тренінг для 
підлітків “Секс і молодь”, “Протидія 
нетолерантному ставленню до людей з 
особливими потребами” тощо.
З 2014 року як волонтер надавала 
психологічну допомогу внутрішньо 
переміщеним особам , ветеранам АТО 
та їхнім сім’ям, а з 2017 року працю-
вала в Комунальній установі “Облас-
ний медичний центр вертебрології і 
реабілітації” Житомирської обласної 
ради.

  Всього за липень – 
грудень 2019 року 

надано індивідуальних 
психологічних 
консультацій
157 особам

КОНСУЛЬТАЦІЇ ПСИХОЛОГА

    ХАРИТОНОВА НАТАЛІЯ
психологиня-консультант, практичний психолог 

вищої категорії:

“Питання, з якими звертаються, дуже різноманітні. 
Частими є випадки, коли я стаю психотерапевтом сім’ї 
ветерана.

Він приглядався до мене цілий рік. Вважав, що з 
його емоційним станом усе гаразд і ніякий психолог 
не потрібен. Його участь у бойових дій припала на 
найскладніший і пекельніший час АТО. Так вийшло, що 
ветеран про пережите у 2015 р. не міг говорити навіть 
у 2019 році. Ми поступово пропрацювали проблеми, 
допомога не обмежилася консультаціями, ветеран 
довірив проблеми сім’ї. Зараз це щаслива родина, яка 
переїхала жити в обласний центр.

Найбільш зворушливим моментом є той, коли ве-
теран вже усвідомлює час, який наближає його до 
психоемоційного зриву. Є боєць, який після повернен-
ня з АТО почав надмірно вживати алкоголь, він має 
вищу освіту і до війни мав вдалу кар’єру. Пройшовши 
психологічну реабілітацію, він поїхав додому, але став-
ся емоційний зрив. Проте він не напився, а зателе-
фонував пізно ввечері і попросив просто послухати. 
Монолог тривав майже пів години. На сьогодні він 
вибудовує щасливі стосунки з коханою жінкою… 

Неодмінною частиною психологічного супро-
воду ветерана є робота із сім’єю. Ми запустили 
психокорекційні групи для дітей. На заняття прийшов 
тато-ветеран із дитиною, після одного із занять він 
завітав на сімейну консультацію з дружиною. Посту-
пово перейшли в індивідуальні консультації. В родині 
припинилися сварки”.

Крім того, інші успішні історії допомоги військово- 
службовцям, ветеранам…

Психологічна підтримка ветеранів поступо-
во розвивається. Психологи Житомирщини рухають 
організаційне становлення і свідомий підхід у цій 
сфері – від хаосу до системності. Саме тому набуває 
значення впровадження супервізії як інструмента 
підвищення якості психологічних послуг для військових 
і ветеранів,  який використовують у Домі ветерана

  Проведено 6групових занять

Організовано 2 супервізії 
для психологів
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ПЛАНИ НА 2020 РiК

Планується співпраця з Державним університетом “Житомирська політехніка” в на-
прямах психологічної реабілітації та юридичного супроводу (на цьому єтапі ведуть-
ся переговори щодо залучення студентів як помічників та налагодження співпраці 
й надання допомоги дітям ветеранів).

Впровадження стандартів роботи ветеранських просторів, співпраця з Мінветеранів 
та представництвом в регіоні.

ВiДГУКИ ПРО РОБОТУ 

“Такі простори є вкрай необхідними для ветеранів. Їх потрібно розбудовувати по 
всіх районних центрах. Ветерани не повинні залишатися наодинці зі своїми про-
блемами. Тому що таких проблем стає все більше з часом”.

“Цікава ідея, досить добре реалізована. Мені подобається, що вони дійсно існують, 
а не як інші організації, що є тільки на папері і коли потрібно “дерибанити” бюджет”.

“Место классное, мне очень нравится, как устроен дом ветерана, особенно пуфики. 
А летом то, что внизу есть беседка и можно просто посидеть в любой день”.

“Если они поставят там Х-бокс или ПС4, я там жить буду!!!! Круто, что всегда можно 
попить кофе, поточить печеньки. На праздниках там мало бываю, работаю в ноч-
ные, но вообще место крутое. Особенно летом, можно выйти и там внизу сесть на 
стульчик и рыбку ловить”.

З 62 опитаниx 95,2% вказали,
що задоволені або дуже задоволені роботою Дому ветерана.
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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 

Житомирська міська рада Дім ветерана співпрацює з управлінням освіти для впровад-
ження заходів патріотичного виховання для дітей та молоді 
міста.

Житомирська обласна державна 
адміністрація

Дім ветерана співпрацює з органами місцевого самовряду-
вання щодо вдосконалення реабілітації та надання соціальних 
послуг учасникам бойових дій та іншим категоріям громадян

ТОВ Авантаж незмінний  партнер та благодійник, який підтримує всі 
ініціативи Дому ветерана, розбудову волонтерського руху у 
Житомирській області та України

Меблева Фабрика “Луч” на стадії формування та побудови нашого центру була нада 
суттєва допомога, без якої подальша праця була б неможлива

ЖКК Житомирський картонний 
комбінат 

підтримка роботи ветеранського простору

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

Львівській центр допомоги                     
учасникам АТО

Співпраця з Львівським центром заради обміну досвіду, 
спільних рішень для допомоги учасникам АТО/ООС тачленам 
їхніх родин

Голова ради ветеранів при 
Міністерстві у справах ветеранів

підтримка роботи ветеранського простору, що допомагає до-
сягти більших результатів
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ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
“ДІМ ВЕТЕРАНА”

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ


