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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
ОЛЕКСАНДР ГОЛОПОТЕЛЮК
керівник ветеранського простору:
“Треба давати голодному вудку, а не рибу”. Саме ця теза стала для нас
мотивацією для створення Ветеранського простору в Одесі. Ми чудово розуміємо,
що потрібно створювати умови, коли ветеран буде більш спроможним, більш
успішним та самодостатнім. Для цього потрібні нові знання, нові компетенції,
сучасні методи комунікації. Чудовою формою реалізації цих завдань є HUB.
Саме тому ми створили VETERANS HUB ODESA як простір нових можливостей,
позитивної енергії та успіху”.

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 розвитку системи допомоги “рівний – рівному”, є місцем концентрації зусиль центральних і місцевих органів влади, неурядових організацій, волонтерів, які готові
допомагати ветеранам. Реалізувавши пілотні проєкти в чотирьох регіонах, ми побачили ефективність цієї роботи та правильність обраного шляху”.

ДЕРМОТ ЕНТОНІ ГАМІЛЬТОН
Програмний директор Stabilization Support Services:
“Ми раді можливості партнерства з Установою для розвитку ветеранського
простору в Одеській 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 постраждали
від конфлікту” була підтримана діяльність юриста, психолога, а також проведення
тренінгів і груп підтримки на базі ветеранського простору. За результатом 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
Ідея організації ветеранського простору в Одесі виникла давно. Його намагалися створити різні групи
ветеранів. У серпні 2019 року була зареєстрована громадська організація «ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА», основною ціллю якої було створення сучасного ветеранського простору для ветеранів Одеси і Одеської області.
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 організовуються
інтерактивні заходи та мотиваційні зустрічі, де ветерани розповідають свої історії та разом шукають
відповіді на складні питання, адже головний принцип ветеранського простору VETERANS HUB ODESA –
рівний – рівному.

ГОЛОВНА МЕТА:

створення умов для успішної соціалізації ветеранів війни та волонтерів, повернення їх до
активного суспільного життя, конструктивної діяльності на основі засадничого комплексного принципу “ветеран для ветерана (рівний – рівному)”.
У м. Одеса та Одеській області – 13400 ветеранів АТО (ООС) і діє більше 75 ветеранських
організацій.

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
(приміщення Південноукраїнського національного
І ФАКТИЧНЕ МІСЦЕ ДІЯЛЬНОСТІ: 				
педагогічного університету імені К.Д. Ушинського).
ПРАВОВА ОСНОВА: Спільний договір громадської організації «ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА» із
Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К.Д. Ушинського» та громадською організацією «Одеський чорноморський центр конверсії
військових кадрів».

ВЕТЕРАНСЬКИЙ ПРОСТІР НАДАВАТИМЕ ПОСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•

Психологічна допомога
Профорієнтація та допомога
у відкритті власної справи
Юридична підтримка
Спортивна реабілітація
Дитяче дозвілля та програми розвитку
Групи «Рівний – рівному»

•
•
•
•
•
•

Підтримка ініціатив громадських об’єднань
Різноманітні освітні програми
Арт-терапія
Кіберспорт
Коворкінг
Клубна робота

КОМАНДА “VETERANS HUB ODESA” ДЯКУЄ ВСІМ, ХТО ДОПОМАГАВ У СТВОРЕННІ:
Коляді Оксані, міністру у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України (за підтримку ініціативи та пошук партнерів і фінансування);
Паращенку Сергію, т.в.о. голови Одеської обласної державної адміністрації (за організаційну
підтримку);
Свічинському Віталію, заступнику голови Одеської обласної державної адміністрації (за організаційну підтримку);
Чебикіну Олексію, Троньку Сергію, ректору та проректору з адміністративно-господарської
діяльності та науково-педагогічної роботи Південноукраїнського національного педагогічного
університету імені К.Д. Ушинського (за співпрацю і надання можливості використовувати
приміщення університету)
Команді організації Stabilization Support Services
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ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА

VETERANS HUB ODESA – місце зустрічей і підтримки ветеранів, де ветерани працюють для ветеранів
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НАША ДiЯЛЬНiСТЬ
Заходи для учасників АТО/ООС

28.09.19 Творча зустріч із Христиною Панасюк

У 2019 році проведено

05.09.19
Презентація навчального курсу «програма з
підприємницької діяльності для учасників ато/оос»
київської школи економіки
26.09.2019
Презентація бізнес-курсу від україно-баварського
центру
28.09.19
Творча зустріч із христиною панасюк
19.10.19
Відкритий показ фільму “явних проявів немає”
Мотиваційні заходи
22.11.19
Мотиваційна дискусія: “я – ветеран/я – ветеранка”
08.12.19
Мотиваційний воркшоп під назвою “контролювати
все!”

22.11.19
Мотиваційна дискусія: “Я – ветеран. Я – ветеранка”
“Мене дуже надихнула ця дводенна зустріч. Було
надзвичайно приємно спостерігати жваву дискусію
та обмін досвідом між представниками/цями громад
Дніпропетровської області та Будинком ветеранів в
Одесі. Я впевнена, що це був надзвичайно крутий
досвід для всіх”
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01–02.10.19
Tренінг “Вигорання. Попередження або вихід із нього”

Лекції, тренінги, групи
підтримки для ветеранів
За липень – грудень
2019 року проведено
тренінгів/лекцій – 42
групи підтримки – 62
Загальна кількість заходів – 104

Проведені у 2019 році заходи:
21.08.19
–
Семінар-тренінг:
саморегуляція та самоконтроль”

“Емоційна

26.08.19 – Семінар-тренінг: “Перша домедична
допомога в цивільному житті”
24.09.2019 – тренінг: “Вчимося себе контролювати. Емоційна стійкість у конфлікті”
25.09.19 – тренінг: “Реалізація особистості засобами проєктної технології”

14.12.19.
Лекція: “Близький Схід: хроніки Сирійської війни”
Відчутно, що на перших телевізійних каналах практично створений вакуум у новинах щодо подій на Близькому Сході. Але брак інформації не значить, що вона не
актуальна чи не цікава українцям.
Від вересневої лекції Сергія Заїки до сьогоднішньої
відбулися нові цікаві процеси, детальніше та
аналітично про які ми і мали змогу послухати від
військового експерта

26.09.2019 - презентація бізнес-курсу від
Україно-Баварського центру
27.09.2019 – лекція: “Гібридна світова війна:
сирійські хроніки”
02.10.19 – тренінг “Вигорання. Попередження
або вихід з нього
07.10.19 – тренінг “Самозахист: підтримка форми і історичний екскурс”
08.10.19 – лекція “Міжнародне Гуманітарне
Право”
16.10.19,
16.11.19,
21.12.19
–
лекції:
“Гармонізація родинних відносин – повернення
до мирного життя”
17.10.19 – лекція: “Самозахист”
31.10.19 – лекція: “Вивчення вправ для зняття
надмірного емоційного перевантаження”
07.12.19 – майстер-клас “Психологія грошей”
08.12.19 – лекція: “Виживання в умовах бойових дій на території міста”
14.12.19 – лекція: “Близький Схід: хроніки
Сирійської війни”
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Заходи, що відбуваються на постійній основі

Щотижневі уроки англійської для учасників бойових дій
Щосереди у Veterans HUB ODESA учасники бойових дій та члени їх родин мають можливість вивчати
англійську мову. Заняття проходять регулярно та у невеликих групах, що є запорукою успіху та зосередженості
кожного. А рівень англійської підібраний так, аби усі присутні дізналися щось нове та «прокачали» власний
словниковий запас.

Арт-терапія: малюємо життя
Корисно було поринути у живопис і хоча б на кілька годин відволіктися від новин, переживань та тривог, адже
більшість тримала пензлика у руках останній раз лиш у
дитинстві. Тож найбільшим переживанням було подолати внутрішній дискомфорт почати творити та незадоволення від перших кроків. Але за допомогою досвідченого
керівника та взаємних підбадьорювань це легко відступило.
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Реінтеграція та фізична реабілітація

Серія лекцій: “Гармонізація родинних відносин – повернення до мирного життя”
Напередодні того чарівного часу у році, коли більшість митей кожен із нас проведе поряд із найближчими, коли зберемось у родинних колах, коли у традиціях відчуємо єдність поколінь, ми згуртувались на тренінгу з гармонізації сімейних
відносин. Сподіваємось, кожному вдалося відпустити дрібні негаразди чи образи, якщо вони «гризли» зсередини. А
також усвідомити те, скільки вдячності у нас назбиралося за цей рік, а може, і за все життя, до наших рідних, адже
всі цінні асоціації та деталі є у намальованих гербах. Із цим класним налаштуванням та свіжими думками крокуємо у
новий рік, де нас чекає не менше цікавих психологічних тренінгів.

12.11.19 “Ветерани АТО отримають безкоштовну медичну та реабілітаційну допомогу в Одеському обласному лікарсько-фізкультурному диспансері”.
12 листопада 2019 року було підписано Меморандум про взаємодію та співпрацю “ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА” з КНП
«Одеський обласний лiкарсько-фiзкультурний диспансер» Одеської обласної ради». Було домовлено, що тепер ветеранам АТО та членам родин загиблих можуть запропонувати весь комплекс фізичної реабілітації: фізіотерапевтичне
й реабілітаційне лікування, консультації хірурга, отоларинголога, травматолога, дерматолога, стоматолога, офтальмолога, фахівців лікувальної фізкультури й масажу, спортивної медицини, що мають великий досвід терапевтичного
лікування хвороб опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи. Тут виконують і лабораторні дослідження та
функціональну діагностику організму.
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Заходи для дітей учасників АТО/ООС

28.09.2019. “Арт-заняття з елементами сенсорної терапії для дітей та батьків”
у співпраці з ГО ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ АТО “РАПІРА”

28.12.2019 Подарунки до новорічних свят для дітей загиблих
Квадрокоптери, смарт-годинники і колонки: діти загиблих за Україну воїнів отримали новорічні гаджети від
“помічників Санти“ з АТО разом із ГО “СПРАВА ГРОМАД“ та ГО ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ АТО “РАПІРА”
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НАША КОМАНДА
КЕРІВНИЦТВО ТА КООРДИНАЦІЯ ЦЕНТРУ

ОЛЕКСАНДР ГОЛОПОТЕЛЮК
керівник “Ветеранс Хаб Одеса”:
Для нас було дуже зворушлива ситуація, коли до
нас вперше прийшли матері загиблих одеситів. Прийшли просто поговорити. З собою принесли тістечка,
торти, пиріжки, які самі робили. Заварили смачного
чаю, зробили запашну каву. Говорили на різні теми.
Але найголовніше, що у приємному спілкуванні матерям хоч на трішки вдалося відволіктись від сумних думок. Нам приємно, що ветеранський простір
дає можливість бути ближче до родин загиблих та
підтримати їх морально.

У 2014 році почав служити в Збройних силах України в районах АТО та
звільнився у 2015 році, є учасником
бойових дій. Має нагороди: медаль
“Захисник Вітчизни”, відзнака Президента України “За участь в АТО”,
відзнака Президента України “За
гуманітарну участь в АТО”.

Окремої уваги заслуговує той момент, що вдається
організовувати цікаві тренінги, лекції за принципом “рівний - рівному”. Так, учасники АТО: Радкевич
Лариса (кандидат економічних наук, доцент), Олександр Доброжанський (кандидат економічних наук,
підприємець), Вячеслав Раєвський (міжнародна
організація “Geneva call”), Сергій Заїка (військовий експерт), Андрій Козінчук (військовий психолог) – зробили неймовірно цікаві заходи на базі нашого ветеранського простору.
Особливим було, коли запропонували провести на
базі нашого ветеранського простору всеукраїнський
зліт (форум) жінок-ветеранок. Дводенна насичена програма: майстер-класи, фокус-групи, екскурсії. Ми раді,
що Одеса приймала таких поважних гостей.

З 2016 року активно займається питаннями національно-патріотичного
виховання дітей, розвитком козацтва.

- 11 -

ВЕТЕРАНС ХАБ ОДЕСА • ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

УСАТЮК АРСЕН
юрист «Ветеранс Хаб Одеса»:
Основна причина звернень – низька юридична
грамотність громадян, дуже багато конфліктів, що виникають у громадян при спілкуванні з держорганами,
які вдається розв’язати, навчивши людей правильно
спілкуватись з органами влади.
До нас звернулась мати загиблого воїна, з її слів,
вже більше півроку їй не відповідає одна з селищних
рад щодо надання дозволу на поділ земельної ділянки.
З її слів, вона неодноразово дзвонила та зверталась
усно, бо вважала що її права порушені. Після нашої
допомоги на її звернення нарешті відповіли, пані Л.
дізналась про проблему та усунула описку в кадастровому номері, яку допустила при написанні ще першої
заяви, що не давало змоги селищній раді найти цю
ділянку. Проблему вирішено.

До війни працював юрисконсультом
в Управлінні у справах захисту прав
споживачів в Одеській області, а потім
в Державній виконавчій службі Суворовського району міста Одеси.
У 2014-2016 роках активно займався
волонтерською діяльністю, допомагав
підрозділам ЗСУ, НГУ, добровольчих
батальйонів, а також морякам, які не
зрадили присягу та вийшли з Криму.
Був відзначений подяками та грамотами, зокрема грамотою від міністра
оборони України. Працював юрисконсультом Центру підтримки ветеранів
АТО при Одеській обладміністрації.

За липень – грудень

2019 року надано
юридичні консультації
46 особам
Направлено 58
письмових запитів,
звернень

ГУМВС України в Одеській області відмовило
громадянці Л. у виплаті одноразової допомоги, яка
їй належить за законом у зв’язку з загибеллю її сина
на війні. Потім Малиновський районний суд виніс
рішення на її користь, а ГУМВС України в Одеській
області відмовилося виконувати його та подало
апеляційну скаргу, яку теж програло. За нашого сприяння , рішення було примусово виконано виконавчою
службою. Крім того Управління соціального захисту населення у Малиновському районі м.Одеси відмовляє
громадянці Л. та її онуці в наданні статусу сім’ї загиблого. Завдячуючи співпраці з Міністерством у справах
ветеранів та тимчасово окупованих територій та ВПО
України ця справа зараз перебуває на контролі одного
з заступників. Сподіваюсь, що громадянка Л. та її онука
отримають статус без судових процесів та виконавчої
служби. Але у разі потреби ми їм точно допоможемо.
Є багато побутових звернень на кшталт встановлення газового вимірювача чи спору щодо боргу за послуги водопостачання або отримання пільг
чи земельної ділянки. Дуже багато звернень щодо
роз’яснень тих чи інших норм новоприйнятих Законів
тощо.
Проводжу навчання зі спілкування з держорганами (спілкування виключно письмово, надсилання
листів зі зворотнім повідомленням або нарочно через
канцелярію, під підпис чи іншу відмітку з вхідним номером, та інші аспекти).
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КОНСУЛЬТАЦІЇ ПСИХОЛОГА

НОУР НІНА
психологиня «Ветеранс Хаб Одеса»:

Психологиня «Ветеранс Хаб Одеса»,
арт-терапевт, член ВГО «Арт-терапевтична асоціація», кризовий психолог, НЛП практик, тренер груп
«Восьмикрокової програми по роботі
з втратою з групами дорослих, які
втратили близьких людей» за методикою Центру по роботі з важкими
втратами
університетської
лікарні Акерсгус (SFSS), автор та тренер проєкту «Психологічна корекція та гармонізація емоційного стану післяопераційних хворих з діагнозом рак молочної залози в умовах
стаціонару методами арт-терапії»,
волонтер
психологічної
допомоги хворим дітям та їхнім батькам в
гематологічному відділені Одеської
обласної дитячої клінічної лікарні.

За липень – грудень

2019 року надано
індивідуальні
психологічні консультації
117 особам
Проведено
7 групових занять

Адаптація ветеранів до мирного життя вимагає
вирішення найскладнішого завдання – вдосконалення себе, перегляд власного світогляду і розуміння побутових питань. А це, в свою чергу, потребує немалих
зусиль як власних, так і їхніх сімей, а також розвитку в
собі найрізноманітніших особових якостей, навиків та
умінь. Потрібно вчитися управляти своїм життям за нових умов, ставити цілі й ефективно досягати їх.
Ветеран – викладач університету звернувся до
нас, бо після війни зіткнувся з проблемами на роботі,
тому що керівництво, відверто проросійськи налаштоване (так-так! Це Одеса!), не підтримувало його погляди. Йому зменшили вдвічі зарплату, понизили в
посаді. Перебував пригніченому стані, виглядав змученим, сумним, втомленим. Скарги на безсоння, тривогу, неможливість відчувати радість, відчуття провини, низьку самооцінку, страждання від самотності.
Після отримання психологічної допомоги сталися
позитивні зміни. Поліпшився емоційний стан, він став
спокійним, впевненим, посміхається. Сон став тривалим. Він зацікавлений у своєму зовнішньому вигляді,
почав ретельніше слідкувати за своїм іміджем. Зі слів
ветерана, це приносить йому задоволення, підвищує
його самооцінку. Зрештою в професійному напрямку
спостерігається стабільний розвиток. Має позитивні
результати у фрилансі, надає приватні консультації учням та студентам.
Найчастіше до психолога звертаються мами з проханням допомогти, аби їхні сини-ветерани, прийшли
на консультацію до психолога. Зазвичай такі звернення закінчуються тим, що мами самі починають працювати з психологом.
Одинока мати ветерана, розлученого, який
проживає разом із нею в одній кімнаті комунальної
квартири, звернулася по допомогу, оскільки не могла сама допомогти сину побудувати майбутнє. Всі її
звертання до сина закінчувалися конфліктами, сварками, відсутністю взаєморозуміння і приносили біль
та сльози. За допомогою психолога мама зрозуміла,
що примусити її сина звернутися до психолога ніхто
не зможе, і прийняла рішення самостійно, працюючи
з психологом, розібратися в причинах їхніх конфліктів.
У результаті співпраці мати почала працювати з особистим рівнем підвищеної тривоги, з причинами, які привели її до онкологічної операції. Після того вона почала
приділяти увагу благоустрою свого життя, навчатися
правилам гармонійного спілкування. І позитивний результат не забарився. Спілкування з сином стало більш
конструктивним. Вона зайнялася ремонтом у кімнаті, а
син почав надавати допомогу, почав шукати роботу для
себе.
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ВiДГУКИ ПРО РОБОТУ
“Усім дуже задоволена. Відкриті та приємні люди”.
“Побільше таких закладів потрібно”.
“Ветеранс хаб потрібен як місце зустрічі ветеранів”.
“Як мама я рада, що такий центр є в нашому місті. На жаль, відвідую його я, а не
мій син. Необхідно вирішити питання реабілітації воїнів (особливо з передової) на
початковому рівні в момент ротації. Це має вирішитись на державному рівні, бо
без психологічної реабілітації воїна ПТС стає родинним захворюванням”.
“Центр потрібен не тільки для ветеранів, а й для їхніх родин, а також для усього
суспільства”.
“Дуже важливо, що сьогодні є куди звернутись ветеранам АТО, членам їхніх сімей
за юридичною та психологічною консультацією”.
“З точки зору військового капелана, все дуже корисно та цікаво. Сподіваємося на
розширення діяльності. Успіхів у роботі!”

ПЛАНИ НА 2020 РiК
• Посилити соціальну згуртованість через формування партнерських відносин і
активної співпраці серед ветеранської спільноти Одещини
• Залучити до процесів соціально-психологічної адаптації ветеранів нових
партнерів, в т.ч. міжнародних
• Сприяти отриманню ветеранами нових компетенцій та знань, становленню
ветеранського бізнесу
• Встановлення прямих міжнародних зв’язків із ветеранами інших країнсоюзників
• Покращити матеріально-технічну базу VETERANS HUB ODESA
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НАШi ПАРТНЕРИ
•

ГО «ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СПІЛКА ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ»

•

ГО “ЦЕНТР ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ АТО ПОДІЛЬЩИНИ”

•

ГО «ОБ’ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ, УЧАСНИКІВ АТО ПІВДЕНЬ»

•

ГО “ОБ’ЄДНАННЯ ДОБРОВОЛЬЦІВ ОДЕЩИНИ”

•

ГО ВОЇНІВ АТО «ПАТРІОТ»

•

ГО “ВАРТА ТАТАРБУНАРЩИНИ”

•

ГО «ІЗМАЇЛЬСЬКА СПІЛКА УЧАСНИКІВ АТО»

•

ГО «САВРАНСЬКА РАЙОННА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ»

•

ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА РОДИН УЧАСНИКІВ АТО

•

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “СОКІЛ”

•

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО “ ТОВАРИСТВО ВЕТЕРАНІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ”

•

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ОВІДІОПОЛЬЩИНИ”

•

ГО”ВЕТЕРАНИ АТО ОВІДІОПОЛЬЩИНИ”

•

ГО “БЕСАРАБСЬКО-ТАРУТИНСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АТО”

•

ГО “ВОЇНСЬКЕ БРАТСТВО “ГІДНІСТЬ ТА ЧЕСТЬ”

•

БО “ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ЗСУ “ЛЕГІОН”

•

ГО “ЧОРНОМОРСЬКЕ МІСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ “РУБЕЖ”

•

ГО “ВЕТЕРАНІВ ТА ІНВАЛІДІВ АТО - «РАПІРА»

•

ГО “СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ АТО «ЧЕСТЬ І СЛАВА»“

•

ГО “СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ АТО ТА МОБІЛІЗОВАНИХ «ЩИТ НАЦІЇ»“

•

ГО УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ «ЗАХИСТ»

•

ГО “МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ГО УЧАСНИКІВ, ІНВАЛІДІВ, ВЕТЕРАНІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ АТО»

•

ГО “РІВНОВАГА”

•

ГО “ОДЕСЬКИЙ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТР КОНВЕРСІЇ ВІЙСЬКОВИХ КАДРІВ”

•

ГО “ВЕТЕРАНИ АТО ЛИМАНЩИНИ“

•

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО

•

ПІВДЕННИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ

•

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КАРІТАС ОДЕСА УГКЦ“

•

“КНП “ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛIКАРСЬКО–ФIЗКУЛЬТУРНИЙ ДИСПАНСЕР“ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ“
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