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СКОРОЧЕННЯ   

ФН ООН – Фонд  ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA)
УФГЗ – Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я»
МБ – мобільна бригада соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій
УБД – учасник бойових дій
АТО – антитерористична операція
ООС – операція об'єднаних сил ( з 18. 04. 2018 року)
МСП – Міністерство соціальної політики
Мінвет – Міністерство у справах ветеранів України
УСЗН – управління соціального захисту населення  
ЦСССДМ – центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
ГО - громадська організація
IMS (анг.  incident management system)   - електронна форма первинної оцінки потреб 
ҐЗН – ґендерно зумовлене насильство
ДН – домашнє насильство
СЖО – складні життєві обставини
ПТСР – пост травматичний стресовий розлад
RBM – (анг. Results-Based Management) – управління орієнтоване на результат
РТР – (анг. peer-to-peer) – підхід «рівний-рівному»
ЗУ – Закон України
ГВВ – госпіталь ветеранів війни
БО – благодійна організація
 



"Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій в  АТО/ООС

та членам їх родин" (далі - Мобільна бригада) – це команда спеціалістів, які надають

екстрену та планову соціально-психологічну допомогу учасникам бойових дій в  АТО/ООС

та членам їх родин, шляхом реагування на проблеми з реінтеграцією до мирного життя,

надання психологічної допомоги та здійснення подальшого соціального супроводу.

 

Склад мобільної бригади: координатор МБ, соціальний працівник, психолог, консультант з

реінтеграції учасників бойових дій в АТО/ООС, водій. Особливістю мобільної бригади

соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій в  АТО/ООС, на відміну від інших

типів мобільних бригад, є наявність у команді саме консультанта з реінтеграції, який брав

участь в бойових діях та пройшов комплексну психологічну реабілітацію. Головним

завданням консультанта є налагодження емоційного та комунікативного зв’язку з

ветеранами за принципом «рівний-рівному».

 

Форма надання послуг: адресний виїзд до родини ветерана АТО/ООС у спеціально

організованому транспорті або у спеціально відведеному/адаптованому приміщенні на базі

центрів соціальних служб для сім′ї, дітей та молоді, реабілітаційних центрів та ветеранських

просторів у населених пунктах регіонів реалізації проекту.
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ВСТУП

Повертаючись із військової служби, ветерани війни на сході України зіштовхуються з

викликами у процесі своєї адаптації до мирного життя. Ці виклики пов'язані з досвідом

участі ветеранів у воєнних діях, що має травматичний вплив та, водночас, підсилюється

нездійсненими очікуваннями щодо подальшої підтримки родини у процесі адаптації.

Ситуацію ускладнює відсутність кваліфікованої та доступної психологічної підтримки за

місцем проживання, доступу до базових медичних, реабілітаційних,  соціальних послуг. 

 

Щоб заповнити цю прогалину, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні спільно з

УФГЗ за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні  ініціювали створення

пілотних мобільних бригад соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій та

членам їх родин за принципом «рівний-рівному». Така ініціатива була покликана не тільки

сприяти процесу адаптації учасників бойових дій до мирного життя шляхом забезпечення

доступу та супроводу для здійснення комплексу необхідних реабілітаційних послуг, але й 

 мала  сприяти зменшенню психологічної напруги в родинах ветеранів після повернення,

зниженню потенційних ризиків домашнього насильства. 

 

Метою даного дослідження є аналіз ефективності   пілотного компоненту за міжнародною

методикою Results-Based Management та розробка подальших рекомендацій щодо

імплементації проєкту. 

 

Чому ми   обрали саме такий інструмент для оцінки? Методологія RBM застосовується

урядами багатьох розвинутих країн світу як основа для впровадження   стратегічного

планування та є визнаною міжнародними агенціями  ООН як така, що орієнтується на

розв'язанні загальних проблем або потреб бенефіціара та сфокусована на досягненні

визначеної кінцевої мети, що дає змогу рухатись до неї у найбільш оптимальний спосіб. 

 

В рамках оцінки ефективності даного пілотного проєкту,  RBM дозволяє оцінити як

національні пріоритети галузі,  так і  локальні результати проєкту. На цих результатах

базуватиметься розробка подальших подальших стратегічних та операційних інструментів

управління проектом та його ризиками.

 

 

                                                                                      Галина Скіпальська

  виконавча директорка МБФ "Українська фундація громадського здоров'я"

                    Директорка Представництва HealthRight Inernational в Україні 
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Залучення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги до процесу адаптації
учасників військового конфлікту дозволило   розширити їх доступ до конгломерату послуг,
які передбачені законодавством та мають надаватися в регіонах дії МБ.
 
Дослідження  аналізу потреб учасників бойових дій  та членів їх родин у процесі адаптації
до мирного життя в Миколаївській та Київській областях показує, що 41% опитаних
очікують на отримання кваліфікованої психологічної підтримки (включно 27% опитаних
потребує психологічної підтримки для сім’ї); 23% опитаних розраховують на широкий
спектр супровідних послуг у оформленні пільг,   субсидій, допомоги по безробіттю; 19%
опитаних потребують оздоровлення та фізичної реабілітації; 16% опитаних очікують
отримати юридичну консультацію (щодо оформлення документів, в т.ч. 5% щодо
оформлення земельних ділянок). Проведений аналіз співвідношення охоплення послугами
мобільними бригадами до загальної кількості зареєстрованих учасників бойових дій в
регіонах дії МБ дозволяє зробити висновок про ефективність мобільних бригад пілотного
проєкту. Було досягнуто охоплення інформаційними послугами 67% від загальної кількості
ветеранів в регіонах дії МБ, з них здійснено комплексний психосоціальний супровід 21%
ветеранів, що дало можливість отримати психологічну допомогу, консультації з
забезпечення пільгами, реабілітаційні послуги понад 4800 учасникам бойових дій та
членам їх родин.  
 
В результаті опитування клієнтів було виявлено високий ступінь продуктивності та
результативності функціонування мобільних бригад, ефективне забезпечення потреб
ветеранів. Так, на запитання «Чи мала співпраця з мобільною бригадою корисний
результат для Вас?» 98% опитаних (180 осіб) відповіли позитивно, 89% опитаних ветеранів
відповіли, що  їх потреби були повністю задоволені в результаті роботи мобільної бригади.  
На питання «Наскільки ймовірним є те, що Ви порекомендуєте Вашому другу чи колезі
скористатися послугами такої мобільної бригади?» 53% опитаних відповіли – висока
ймовірність, 47% – середня ймовірність.
 
Маппінг мережі   партнерів показав, що розподіл партнерів в регіонах є нерівномірним і
залежить здебільшого від розміру населеного пункту та наявності тих чи інших служб в
межах населеного пункту.   В той же час, потреби у профільних послугах для учасників
бойових дій та членів їх родин, які не є в межах компетенції МБ (працевлаштування,
перекваліфікація, спеціалізована психіатрична допомога, психотерапія, фізична
реабілітація) можуть бути забезпечені тільки за умови сформованої мережі партнерів-
надавачів послуг. Нестача тих чи інших сервісів в межах регіонів дає підстави для зміни
звичного формату локальної роботи, виключно в адміністративних межах дії МБ й перехід
до направлення клієнтів до спеціалізованих закладів у сусідніх регіонах, залучення до
співпраці сервісних ветеранських організацій з інших регіонів та запровадження  практики
надання онлайн-послуг (юридичні консультації, психологічна підтримка).
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Попри суттєві переваги роботи мобільних бригад як то «peer-to-peer» підхід до ветерана,
сімейний кейс-менеджмент, мобільність, екстрене реагування, включно у випадках
домашнього насильства,   наявність базової мережі партнерів,   існують певні обмеження,
які можуть вплинути на процес успішної адаптації учасника бойових дій та членів їх родин. 
 
У першу чергу це відсутність правових засад, що регулюють механізм надання допомоги
учаснику бойових дій та його родині, зокрема в моментах вчинення домашнього
насильства. Водночас відсутність налагодженого міжвідомчого алгоритму координації всіх
суб’єктів, які надають послуги учасникам бойових дій, унеможливлює надання такої
підтримки за затвердженими стандартами, які б регулювали межі повноважень кожного
партнера. Зокрема, має бути вибудувана система перенаправлення за рівнями турботи від
першої психологічної допомоги до спеціалізованої   психіатричної. Це дозволить
працювати над такими станами як гострий стрес, горе, депресивний розлад,
посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), психоз,   зловживання психоактивними
речовинами за спільними міжвідомчими   протоколами  інтервенцій психотерапевта та
лікаря. 
 
У більшості регіонах дії мобільних бригад відсутня інфраструктура надавачів якісних
стандартизованих психологічних послуг, що унеможливлює процес якісної психологічної
реабілітації в регіоні проживання, особливо у частині перенаправлення до здійснення
подальшої терапевтичної інтервенції після первинної оцінки психологічного стану
психологами МБ. Тільки невеликий відсоток випадків звернення щодо тривалої
психологічної допомоги, в основному в обласних центрах, може бути задоволеним та 
відповідає міжнародним протоколам та стандартам якості послуг психологічної реабілітації. 
 
Враховуючи отримані результати дослідження, дані зворотного зв'язку клієнтів та
локальних партнерів, варто вважати, що протягом досліджуваного періоду мобільні
бригади зарекомендували себе як ефективні. Відмітимо, що функції, які покладені на
мобільні бригади, успішно виконувалися в рамках пілотного проєкту за рахунок залучення
ветеранів в мультидисциплінарну команду фахівців. Це свідчить не тільки про виконання
сформованої на початку пілотного проєкту задачі,  але й говорить про безпрецедентний в
історії української соціальної роботи випадок професійного «ліфту» - від статусу
потенційного клієнта до надавача послуги.
 
Проте, задля  здійснення управління ризиками у подальших фазах реалізації проєкту та для
підвищення ефективності роботи мобільних бригад, їх інституційної спроможності, мають
бути виконані рекомендації на рівні Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства
соціальної політики, Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення, УФГЗ та
керівників місцевих громад, що сформовані за результатами даного дослідження за
міжнародною методикою Results-Based Management.
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ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ

Здійснити ситуаційний аналіз запитів ветеранів та членів їх родин у процесі реінтеграції
до мирного життя в Миколаївській та Київській областях.
Описати соціально-психологічні потреби ветеранів та членів їх родин.
Описати наявну партнерську мережу соціально-психологічних послуг учасникам
бойових дій в  АТО/ООС в Миколаївській та Київській областях.
Здійснити SWOT-аналіз діяльності мобільних бригад: з’ясувати сильні сторони та
можливості функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в
Миколаївській та Київській областях та визначити слабкі сторони та обмеження
функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в задоволенні
наявних потреб ветеранів та членів їх родин.
Розробити рекомендації щодо підвищення результативності роботи бригад соціально-
психологічної допомоги та їх інституційної спроможності за міжнародною методикою
RBM.

Дослідження охоплювало діяльність мобільних бригад з січня по березень 2020 року. Тому
відповідні документи та статистичні дані стосувалися цього періоду. 
 

Метою дослідження була оцінка ефективності моделей допомоги мобільних бригад
соціально-психологічної допомоги на шляху реінтеграції учасників бойових дій та членів їх
родин до мирного життя у Миколаївській та Київській областях. Дослідницьке питання
сформовано наступним чином: якими є сильні та слабкі сторони, можливості та обмеження
мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в задоволенні наявних соціально-
психологічних потреб ветеранів та членів їх родин Миколаївської та Київської областей?
 
Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

 
Під поняттям «ветеран», згідно   зі статтею 4 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту»[1], визначаються особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в
бойових діях на території інших держав. Водночас у тому ж Законі є низка категорій
ветеранів: учасник бойових дій, учасники війни, інваліди війни, члени сімей загиблих
(померлих), ветерани військової служби, постраждалі під час Революції гідності, особи, які
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, -  всього 52 категорії громадян. В даному
дослідженні під поняттям «ветеран», ми маємо на увазі саме учасників бойових дій в АТО/
ООС.
 
Географічне охоплення дослідження становили регіони дії МБ: Миколаївська область 
(м.Миколаїв, Снігурівський, Вітовський, Березанський, Баштанський р-ни, м.Первомайськ,
Первомайський та Арбузинський р-н.) та Київська область (м.Вишневе та Києво-
Святошинський район, м.Біла Церква та Білоцерківський район, м.Бородянка та
Бородянський, Іванківський, Поліський райони).
 
 
 
 
___________________
[1] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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Сформовано список міжнародних та українських публікацій дослідників, які займаються
питаннями визначення потреб ветеранів та ефективних умов їх адаптації до мирного
життя. Загалом до уваги було взято 12  наукових  та соціологічних праць за період 2014-
2020 року (додаток 1). Наступним кроком стало здійснення аналізу існуючих публікацій на
предмет найпоширеніших   потреб серед ветеранів, розробка класифікації ключових
проблем, з якими стикаються учасники АТО/ООС в мирному житті, для формування
моделей допомоги.

Здійснення контент-аналізу  наявної статистичної інформації проєкту,показників звітності
та документів проєкту, що відображають   ситуацію щодо функціонування суб’єктів
надання соціально-психологічних послуг ветеранам АТО/ООС в Миколаївській та
Київській областях.

 
Процедура дослідження, яке мало відповідати на поставлене дослідницьке питання, 
передбачала розробку методології та інструментарію дослідження, проведення аналізу
існуючих досліджень та наявної інформації щодо предмету дослідження, проведення
опитувань, анкетувань та глибинних інтерв’ю учасників бойових дій в АТО/ООС та членів їх
родин, команди мобільної бригади, ключових партнерів, команди проекту, проведення
моніторингу виїзду мобільної бригади.
 
Реалізація завдань дослідження відбувалась у три етапи. На першому етапі було
проведено кабінетне дослідження для аналізу   існуючих досліджень та звітів, що
відображають ситуацію щодо соціально-психологічних потреб ветеранів та членів їх
родин. Більша частина цих документів була отримана з відкритих ресурсів, інші – через
запит. Аналіз відбувався за наступними кроками:
 

 

 
На другому етапі було проведено глибинні інтерв’ю з адміністративною командою
проєкту (представників УФГЗ), командами мобільних бригад та основними партнерами
щодо тих питань, відповідь на які не могла бути отримана на попередньому етапі. 
 
Зважаючи на згадки респондентів, а також на рекомендації представників УФГЗ, був
сформований попередній перелік з шести мобільних бригад та представників десяти
партнерських організацій: Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, виконавчий комітет Первомайської міської ради, ГВВ «Лісова поляна», Інститут
медицини праці ім. Ю. Кундієва, Києво-Святошинський центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді, БО «Рух милосердя», ГО «ЖИТТЯ Є!», Білоцерківська міська організація
Товариство Червоного Хреста, Регіональний центр безоплатної правової допомоги
м.Миколаєва, Києво-Святошинський районний центр зайнятості, Бородянський центр
соціально-психологічної реабілітації населення.
 
Інтерв’ю були проведені методом face-to-face, по телефону та Skype, а також   у формі
письмових відповідей. Перед початком розмови інтерв'юери повідомляли респондентам
про конфіденційність та просили згоди на запис розмови. Усього було проведено 23
глибинних інтерв’ю у період лютий – березень 2020 року.
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Для вивчення зворотного зв'язку від учасників бойових дій та членів їх родин щодо якості
та результативності послуг, які надають мобільні бригади,  на третьому етапі було розіслано
запрошення пройти онлайн-опитування, зі збереженням анонімності. Анкета охоплювала
теми запитів з якими зверталися до консультантів мобільних бригад, оцінки
результативності виконання цих запитів, пропозиції щодо підвищення якості та характеру
надання послуг. Запрошення, разом з формою анкети, були надіслані на офіційні
електронні адреси МБ, з проханням   поширити посилання на анкету серед клієнтів
мобільних бригад у період з 15 лютого по 15 березня. На питання анкети дали відповідь
182 респонденти, які є клієнтами шести мобільних бригад, найбільше – з Первомайського
району Миколаївської області та Києво-Святошинського району Київської області.
 
Для виявлення соціально-психологічних потреб ветеранів, які зверталися за допомогою до
МБ в Київській та Миколаївській областях, було також використано дані розробленої в
рамках пілотного проєкту IMS форми первинної оцінки потреб учасників бойових дій в
АТО/ООС та членів їх родин. Даний інструмент містить базову інформацію про потребу
учасників АТО/ООС та членів їх родин, попередній пакет отриманих послуг, характер
необхідної допомоги тощо. В ході дослідження було використано   605 згорнутих оцінок
потреб учасників АТО/ООС та членів їх родин, за якими сформовано вибірку потреби та
найбільш затребувані послуги серед клієнтів мобільних бригад в Київській та Миколаївській
областях. Опитування не можна вважати репрезентативним, його результати разом із
глибинними інтерв’ю представників партнерів,   використані у звіті із застереженням, що
вони описують досвід не усіх установ системи адаптації ветеранів до мирного життя, а
також не відображають загальних тенденцій для генеральної сукупності ветеранів та їх
родин, показують розподіл потреб лише для клієнтів мобільних бригад. 
 
На третьому етапі для формування рекомендацій щодо інституційної спроможності
мобільних бригад в рамках даного дослідження було використано  міжнародну методикою
Results-Based Management (RBM, «Управління, орієнтоване на результат»).
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ОБМЕЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження зосереджене на аналізі діяльності мобільної бригади соціально-психологічної
допомоги учасникам бойових дій в АТО/ООС в обмежений період. Це січень – березень
2020 року. Тому результати не поширюються на будь-який інший час, крім зазначеного, і не
претендують на опис усього періоду існування МБ. 
 
Вибірка респондентів серед учасників бойових дій  не є репрезентативною. Хоча інтерв’ю
були проведені в клієнтів усіх мобільних бригад пілотного проєкту, але у кількості не більше
35   представників клієнтської спільноти. Тому відповіді, які вони надавали, частіше
стосувалися конкретної послуги, а не ситуації щодо сервісів МБ загалом.
 
Для оцінки ефективності результатів роботи МБ серед клієнтів було застосовано анонімні
онлайн опитування, що зумовлювало довіру до них та сприяло більш відвертим та
позитивним  відповідям.
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Матеріали глибинних інтерв’ю, які містять відомості про стан психічного та медичного
здоров`я клієнтів мобільних бригад, були використані з дотриманням всіх правил
конфіденційності. Усім респондентам перед проведенням інтерв’ю ми гарантували
абсолютну конфіденційність та питали дозволу на запис розмови. Всі відгуки реальні та
розміщені за згодою учасників опитування. 

ЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ



 

Застосовуючи методику RBM, найперше, що
потрібно для розробки ефективних рішень для
подальшого управління проєктом, – це аналіз
середовища в якому реалізовується проєкт.
Різні економічні, соціальні та політичні процеси,
що відбуваються в суспільстві, постійно
впливають на проєкт, відтак пропонуємо
проаналізувати інформацію про загальну
картину, включаючи національну політику
підтримки ветеранів в Україні.
 
Враховуючи процеси й зміни, які мають
продукувати мобільні бригади своєю діяльністю
в обраних регіонах, варто орієнтуватись в
міжнародному контексті проблем з якими
зіштовхуються ветерани в мирному житті. Це
дозволить нам зрозуміти психосоціальний
запит ветерана в світі та порівняти його з
українськими реаліями.
 
Американське дослідження «Supporting United
States Veterans: a review of veteran-focused needs
assessments from 2008-2017» (з анг.«Підтримка 

Аналіз міжнародних та українських
досліджень 

"...Серед  жінок-ветеранок на 70%
частіше трапляються випадки
сексуального насильства під час
несення служби, аніж  у чоловіків..."

ветеранів США: огляд та оцінка потреб ветеранів
за 2008-2017 роки»)[1], проведене Clearinghouse,
показало, що найбільш поширеними потребами є
підтримка психологічного здоров’я та соціальні
потреби ветеранів та членів їх родин. Дослідження
свідчить, що окремі підгрупи респондентів, такі як
жінки-ветерани, як правило мають підвищений
ризик та унікальні потреби.
 
Наприклад, серед  жінок-ветеранок на 70% частіше
трапляються випадки сексуального насильства під
час несення служби, аніж  у чоловіків, й  цей досвід
змушує їх бути більш вразливими до психічних
розладів та потребувати специфічних послуг з
психологічної реабілітації внаслідок ГНЗ.
 
 
 
 
 
Дослідники також відмічають зовнішні бар’єри, які
постійно супроводжують процес адаптації
ветеранів до мирного життя та суттєво його
ускладнюють. 
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РОЗДІЛ І. ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО
КОНТЕКСТУ ПОТРЕБ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

[1] Текст досліження за посиланням: https://www.hjfcp3.org/site/assets/files/1521/supportusveterans2017nov.pdf

Фото Ірини Цв�ла 



Підтримка психічного здоров’я – 47%;
Допомога у пошуку роботи – 32%; 
Короткострокова фінансова допомога
на житлово-комунальні послуги – 21%.

Соціальний супровід для отримання
послуг – 34%;
Фінансова допомога – 22%;       
Юридичний супровід – 15%;     
Догляд за дітьми у родині – 12%.

Сприяння зайнятості (навчання та
тренінги, підтримка ветеранського бізнесу,
пошук роботи, перекваліфікація).
Фінансове забезпечення (гранти,
матеріальні допомоги, субсидії, пільгові
кредити).
Юридичний  супровід, консультації та
адвокація.
Психологічне благополуччя (лікування від
залежностей, депресій, психосоматичних
захворювань, спорт).
Охорона здоров’я та соціальні послуги 
(медична допомога та соціальні послуги,
паліативний догляд,   адаптація після
втрати кінцівок, допомога у догляді за
дітьми, або за хворими на деменцію).

Результати аналізу даних, отриманих
внаслідок проведення 28 ветеранських
фокус-груп та окремих 18 фокус-груп
партнерів та членів родин ветеранів в
різних штатах Америки, свідчать, що серед
найбільш важливих послуг для самих
ветеранів у адаптації  є: 

 
Дане дослідження демонструє, що серед
потреб членів родини ветеранів
найбільшим попитом користуються:      

 
Водночас Велика  Британія, як одна з
найбільших країн за кількістю ветеранів
(близько   2,75 млн.), створила постійний
дослідницький проєкт «Map of Need»
(«Картування потреб»)[2] розроблений
Північним дослідницьким хабом стану
ветеранів та членів їх сімей й
фінансується Міністерством оборони.
Додаток неймовірно простий у
використанні та дозволяє ветеранам
подавши заявку розглянути, які сервіси
доступні для нього у регіоні проживання,
а держава таким чином здійснює розподіл
фінансування на програми підтримки
ветеранів згідно запиту.
Серед найбільш запитуваних потреб
ветеранів Великої Британії відмітимо:

 
 
 
 

"У Великій Британії та США найбільш
високий попит серед ветеранів на
послуги підтримки психічного
здоров'я"

 
[2] Переглянути сервіс можна за посиланням: https://www.veteransgateway.org.uk/local-support/
 
[3] Повний текст дослідження за посиланням: https://www.texvet.org/sites/default/files/1_newstart_2014/events/rotr-2017-01-houston-needs-
assessment.pdf
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Психологічна реабілітація  - 2,14
Забезпечення  продуктами -2,02
Транспортні пільги - 1,93
Догляд  за дитиною - 1,86
Менторство (в т. ч., наставництво для
дітей загиблих військових) - 1,74
Юридичний супровід - 1,68
Допомога у пошуках роботи - 1,63
Матеріальна допомога - 1,52
Субсидії на житло чи комірне - 1,49
Ремонт будинку чи його пристосування   до
отриманої на війні інвалідності - 1,37

Серед масштабних досліджень, які зосереджені
на вивчені потреб ветеранів та створені
ефективних умов їх адаптації до мирного життя
варто виокремити дослідження щодо
виявлення потреб та викликів ветеранів
«WHAT WE NEED?», проведене на замовлення
Служби ветеранів округу Техас [3]. Вибіркове та
анонімне опитування охопило 307 ветеранів
та 23 членів сімей Х’юстонської громади штату
Техас. Запропонувавши респондентам
ранжувати важливість сервісу у процесі
адаптації   американських ветеранів до
мирного життя,  дослідники отримали наступні
результати, (де зазначений коефіцієнт
важливості послуги є середнім показником  за
формулою: немає потреби – 1, низька потреба
-2, помірна потреба – 3, велика потреба -4):

В Україні внаслідок довготривалого збройного
конфлікту на Сході країни аналіз потреб
ветеранів та шляхів їх забезпечення  також є
поширеним предметом досліджень. Тамара
Марценюк у дослідженні «Залучення ветеранів
до громадського і політичного життя: шлях від
військових перемог до особистих»[4],
відзначає, що проблема психологічної
адаптації ветеранів  ускладнюється
негативними стереотипами в українському
суспільстві щодо психологічної допомоги.
Значна частина ветеранів розглядає потребу в
психологічній допомозі як ознаку слабкості та
вважає, що «час усе вилікує». Внаслідок цього
ветерани тримають всі проблеми та
переживання в собі. Крім того, психологічної
допомоги можуть потребувати родини
учасників бойових дій, які також знаходяться у
стані постійної нервово-психологічної напруги. 



Тут важливо зауважити, що серед проблем
ветеранів   психологічного характеру 
досліджень відокремлено психогенні
розлади, випадки домашнього насильства
через ПТСР та самогубства [4].
 
Серед українських досліджень цікавим для
аналізу в контексті оцінки ефективності
мобільних бригад є дослідження «Життя
після конфлікту: опитування щодо
соціально-демографічних та соціально-
економічних характеристик ветеранів
конфлікту на сході України та їхніх сімей»[5],
що проведено Представництвом
Міжнародної організації з міграції (МОМ) в
Україні у співпраці з Міністерством у
справах ветеранів. Упродовж липня-жовтня
2019 року було опитано 2 530 респондентів
у Києві та Київській області, а також
Дніпропетровській і Львівській областях.
 
Однією з головних проблем українські
ветерани назвали недоброзичливе
ставлення до них. 49% опитаних стикалися
із хоча б одним випадком упередженого або
несправедливого ставлення, третина
опитаних зазнала цього в транспорті, 14 %
під час отримання медичних послуг, 11% –
під час реєстрації на отримання пільг, 10% –
під час надання ним адміністративних
послуг в установах соціального захисту.
Причинами цього самі ветерани вважають
нерозуміння населенням України того, що в
державі триває збройний конфлікт. Із цим
погодилися 78% опитаних. 
 
Важливо, що у респондентів запитали, чи
намагалися вони отримати державні
послуги або допомогу для себе або своїх
сімей, коли потребували цього. Загалом 71%
респондентів повідомили, що не змогли
отримати хоча б один із видів послуг або
допомоги. 
Найнижчий цей показник у забезпеченні
житлом, земельними ділянками, іпотечними
пільговими кредитами. 
Що стосується сфери охорони здоров’я,
кожен п'ятий (22%) повідомив, що не зміг
отримати безкоштовні ліки за рецептами.
Кожен третій (32%) відповів, що не отримав
безкоштовного санаторно-курортного
лікування (реабілітації). 
 
 
 
 
 
 
 

[4] Текст дослідження за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1h4jHcYtPs62tdyWoYrvVLkFGpyUuGPML/view
 
[5] Текст дослідження за посиланням: http://ukraine.iom.int/sites/default/files/veterans_reintegration_survey_2020_ukr.pdf
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68% ветеранів та 49% членів їхніх сімей
повідомили, що ветерани отримували
інформацію про пільги та послуги від
побратимів. Майже половина ветеранів
(48% і 44% відповідно) та більше ніж
третина членів їхніх сімей (42% і 37%
відповідно) назвали ключовими джерелами
інформації Інтернет та соціальні мережі. Від
волонтерів та працівників неурядових
організацій інформацію отримували 39%
ветеранів та 32% їхніх партнерів.
 
Отже, з огляду на міжнародні дослідження
соціальні послуги, доступ до сервісів та
власне психологічна реабілітація є
невід’ємною частиною комплексної
реабілітації комбатантів, водночас як в
Україні, дослідження говорять, що на
першому місці серед потреб ветеранів
стоїть питання пільг, житла та
перекваліфікації, залишаючи для
психологічної реабілітації четверту
сходинку в пріоритетних потребах.
 
У даному дослідженні, для розробки
рекомендацій заснованих на результатах
проєкту (RBM), ми зобов'язані зробити
аналіз більш широкого, національного
контексту, включаючи технічну
документацію та бюджетні програми
забезпечення даної галузі, що дозволить
сформувати картину зовнішнього
середовища проєкту. 
 
Більшою мірою кількість та якість
психологічних і соціальних послуг для
ветеранів у кожній державі
регламентується наявністю відповідного
державного фінансування. У даному
дослідженні ми здійснили аналіз
бюджетних програм, що передбачають
витрати на психологічну реабілітацію та
соціальні послуги, оскільки вони є
основними в групі послуг мобільних бригад
соціально-психологічної допомоги.
 
 
 
 
 
 
 



У зв’язку з COVID-19, бюджет Міністерства у
справах ветеранів України скорочено майже
на 60%, й на 2020 рік виділено понад 246 млн
грн. 
 
Ця сума має охопити послугами 362 095
тис. зареєстрованих учасників бойових дій
в АТО/ООС в територіальних управліннях
соціального захисту (за даними
Державного комітету статистики) [6].
 
Аналіз паспорту бюджетної державної
програми 1501050 «Заходи із психологічної
реабілітації, соціальної та професійної
адаптації, забезпечення санаторно-
курортним лікуванням постраждалих
учасників Революції Гідності, учасників
АТО/ООС» [8] показує,  що фінансування
санаторно-курортної реабілітації (яка
включає заходи психологічної реабілітації)
охоплює лише 19% учасників військових
дій в АТО/ООС від їх загальної кількості. Це
лише 55% ветеранів, що наразі взяті на
облік територіальними УСЗН, як такі, що
потребують реабілітації. 
 
Заходами психологічної реабілітації
пропонується охопити 6 541 особу (0,02%
від зареєстрованої кількості учасників
бойових дій), заходами з соціальної та
професійної адаптації планується охопити
3 882 особи (0,01%). 
 
Водночас 5 центрів соціально-
психологічної реабілітації населення, що
знаходяться в м. Боярка, смт Бородянка,
смт Іванків, м. Славутич Київської області,
та м. Коростень Житомирської області
мають фінансування на надання 70 950
разових оціальних послуг і заходів
психологічної допомоги для учасників
бойових дій в АТО/ООС та членів їх родин.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[6] https://www.dcz.gov.ua/analitics/68
 
[7] Текст програми за посиланням:  https://mva.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/Pasport_1040.pdf

Заходи психологічної реабілітації учасників бойових дій в АТО/ООС – 75 710,1 тис. грн

 
Здійснення заходів соціальної та професійної адаптації – 29 721,7 тис. грн

 
Здійснення заходів щодо надання соціальної допомоги та психологічної підтримки (на
базі 5 Центрів соціально-психологічної реабілітації населення) – 17 522,0 тис. грн

 
Забезпечення санаторно-курортним лікуванням – 117 587,0 тис. грн 
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Цей показник становить 19% охоплення від
зареєстрованої кількості учасників бойових
дій в АТО/ООС. 
Наочно, карта покриття послугами центрів
соціально-психологічної реабілітації показує,
що всі центрі розташовані поблизу столиці
України, тоді як інші регіони не мають таких
державних центрів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Карта центрів соціально-психологічної реабілітації 
населення України

Варто також зазначити, що   в 2020 році
Міністерством у справах ветеранів  України
передбачено кошти на забезпечення та 
підготовку національної збірної України до
участі в міжнародних спортивних змаганнях
«Ігри Нескорених» (близько 4,8 млн грн).
 
Найбільшим напрямом державного
фінансування є грошова компенсації членам
сімей загиблих АТО/ООС для вирішення
питання з забезпеченням житла.   У 2020
році заплановано виділення понад 305 млн
грн субвенцій місцевим бюджетам на  дані
виплати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Щодо обласних програм у регіонах дії
мобільних бригад моніторинг показує, що в
Київській області діє «Комплексна програма
соціальної підтримки   учасників
антитерористичної операції та членів їх сімей 
на 2018-2020 рр.», на реалізацію якої в 2020
році передбачено  15 610 тис. грн, на надання
одноразових грошових допомог. Фінансування
заходів психологічної реабілітації, соціальних
послуг для зазначених категорій, санаторно-
курортного лікування не передбачено. Також  у
Київській області діє   обласна програма
«Турбота» на 2016-2020 роки [8], що
направлена на соціальний захист всього
населення області й не містить в собі
компоненту для ветеранів, однак її бюджет
може бути використаний для надання
соціальної допомоги для учасників АТО/ООС
Київської області, проте бюджет саме на
психологічну допомогу та соціальну підтримку
в ній не зазначений.
 
В Миколаївській області, де кількість учасників
АТО/ООС становить 14 576 осіб, окремої
програми фінансування соціального захисту
учасників АТО/ООС немає. Компонент
соціального захисту ветеранів, членів їх сімей є
в комплексній програмі соціального захисту
населення «Турбота» на період до 2020 року,
яка передбачає вирішення  питань соціально-
 
 
 
 

[8] Текст програми за посиланням 
https://kor.gov.ua/robota_rady/rishennia/rishennia_pro_zatverdzhennia_kyivskoi_oblasnoi_tsilovoi_prohramy_turbota__na_2016-
2020_ roky.html

побутового, медичного, організаційно-правового
та культурного обслуговування ветеранів війни і
праці, учасників антитерористичної операції, які
перебувають у складних життєвих обставинах,
фінансування заходів, а соціально-психологічну
реабілітацію не передбачено. 
 
Що можна сказати про пріоритетність окремих тем
та принципи розподілу фінансування потреб
ветеранів, виходячи із закладених на ці галузі
коштів? 
 
Насамперед варто зауважити, система
психологічної реабілітації, включно й охоплення
соціальними та психологічними послугами членів
родини ветеранів, має значно менші  обсяги
фінансування, аніж матеріальне забезпечення та
пільги. Тоді як американські та британські
комбатанти саме заходи психологічної реабілітації
та соціальних послуг виводять на перші місця за
запитом від держави.
 
Можемо припустити, що український ментальний
контекст продукує й надалі, вже історично
складені, правила в суспільстві не говорити про
слабкості воїнів. У такому випадку важливого
значення набуває електронна система оцінки
потреб ветеранів та членів їх родин, яка анонімно
може збирати дані для подальшого предметного
розподілу коштів згідно запитів ветеранів у
регіонах їх проживання.
 
 
 
 

Враховуючи, що за даними Державної служби статистики на обліку перебуває 362 095 учасників бойових
дій в Україні, пропонуємо проаналізувати охоплення послугами з психосоціальної підтримки та адаптації
учасників бойових дій та членів їх сімей по Україні за рахунок державного бюджету (див. Гістограму 1).
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Рис. 2. Кількісний рівень охоплення послугами учасників бойових дій в АТО/ООС, учасників Революції Гідності  за
рахунок державного бюджету 2020 року  



українських ветеранів не

змогли отримати державні

послуги для себе та своєї

родини 

71 % 47 %
американських ветеранів

визначають підтримку
ментального здоров'я як
найважливішу послугу у

процесі адаптації 

68 %
українських ветеранів

отримують інформацію про
державні послуги та пільги

від своїх побратимів 

0,02 %
становить покриття державним

фінансуванням послуг
психологічної реабілітації

учасників бойових дій в АТО/ООС
та членів їх родин від їх загальної

кількості

К Л Ю Ч О В І  П О К А З Н И К И          Р О З Д І Л У  І   
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Анонімна анкета для учасників бойових дій,
що є клієнтами мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги.

Контекстний аналіз середовища, в якому
працюють мобільні бригади соціально-
психологічної допомоги, дає можливість
зрозуміти загальні світові тенденції та
національну політику, яка диктує правила
роботи. Водночас для розуміння ефективності
роботи самої моделі мобільних бригад, її
відповідності запитам ветеранів варто зробити
аналіз  озвучених ними проблем та запитів. За
методологією RBM, наступним кроком після
аналізу загального середовища проєкту є аналіз
проблеми на яку спрямований проєкт.
 
Для дослідження ефективності пілотних
мобільних бригад соціально-психологічної
допомоги учасникам бойових дій в АТО/ООС та
членам їх родин на території Миколаївської та
Київської областей було розроблено п’ять
інструментів:

·        
 

Аналіз потреб учасників бойових дій
в регіонах дії МБ

Анонімна анкета для членів родини учасників
бойових дій, що є клієнтами мобільних бригад
соціально-психологічної допомоги.
Опитування членів команд мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги.
Глибинні інтерв’ю основних партнерів.
Дані IMS форм.

 
Далі в цьому розділі буде детально проаналізовано
потреби ветеранів, які зверталися за послугами до
мобільних бригад, та вплив, який здійснює 
вирішення/неможливість вирішення даних запитів.
Особливу увагу приділено тому, чи впливає
можливість виконання запиту ветеранів та членів
їх родин на вирішення їх ключових   життєвих
проблем у адаптації до мирного життя. Ця
інформація є важливим підґрунтям для основної
частини розділу, де досягнення команд мобільних
бригад соціально-психологічної допомоги
порівняно з стратегічною ціллю проєкту. 
 
Для дослідження типових проблем учасників
бойових дій в АТО/ООС та членів їх родин було
проведене пряме анонімне анкетування серед
клієнтів мобільних бригад у період з 15 лютого до
15 березня 2020 року.
 
 
 
 
 

20 РОЗДІЛ ІІ. СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ТА ЗАПИТІВ УЧАСНИКІВ
БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН В РЕГІОНАХ ДІЇ МОБІЛЬНИХ  БРИГАД

Фото Ірини Цв�ла 



МБ 28, 46 ос�б 
25%

МБ 51, 36  ос�б
20%

МБ 29, 33 особи
18%

МБ 30, 27 ос�б
15%

МБ 53, 22 особи
12%

МБ 52,  18  ос�б
10%

МБ 28 - м. Вишневе та Києво-
Святошинський район, Київської
області
 
МБ 29 - м. Біла Церква та
Білоцерківський район Київської
області
 
МБ 30 - Бородянський, Поліський,
Іванівський райони Київської області
 
МБ 51 - м. Миколаїв
 
МБ 52 - Снігурівський, Березанський,
Вітовський, Новоодеський  райони
Миколаївської області
 
МБ 53 - м.  Первомайськ та
Первомайський район Миколаївської
області
 
 
 
 
 

Анкетування проводилось під час груп взаємопідтримки учасників бойових дій, інформаційних
зустрічей із учасниками бойових дій, зібраннях активу ветеранських організацій, індивідуальних
консультаціях учасників бойових дій у всіх шести регіонах дії мобільних бригад. Загальна кількість
отриманих та оброблених анкет становить 182 одиниці.
 
В анкеті для учасників бойових дій, що є клієнтами мобільних бригад соціально-психологічної
допомоги, містився   блок питань щодо визначення головної проблеми, яка виникає у учасників
бойових дій після повернення до мирного життя. За результатами опитування  ми отримали наступні
результати, що відображені у рис 5. 
 
.
 
 
·        
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Рис 3. Територіальний розподіл населених пунктів респондентів, %

Дружина, 140 ос�б
68%

Мати, 41 особа
20%

Донька, 12 ос�б
6%

Чолов�к, 4 особи
2%

Рис 4. Сімейний розподіл респондентів, %

Для того аби перевірити, чи відповідає такий аналіз пріоритетності проблем уявленню родини
учасників бойових дій, ми запропонували таку ж пряму анонімну анкету й членам родини ветерана, які
звертались до мобільних бригад за допомогою.
 
Всього анкетування пройшли 205   членів родини учасників бойових дій у період з 15 лютого по 15
березня 2020 року. Анкета пропонувалась лише одному із представників членів родини учасника
бойових дій.
 
.
 
 
·        
 



Опитування членів родини за цими ж питаннями щодо пріоритетності головних бар'єрів, що виникають
після повернення до мирного життя, значно відрізняють від думки самих ветеранів. Результати
опитування представлені на рис. 6 
 

Рис 5.  Пріоритетні  проблеми, що виникають у процесі адаптації до мирного життя, на
думку учасника бойових дій, %
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Рис 6.  Пріоритетні  проблеми, що виникають у процесі адаптації до мирного життя, на
думку членів родини учасника бойових дій, %



Конфлікти у родині  – 54%. 
Психосоматичні прояви стресу (порушення сну, апетиту, тривожність) – 24%. 
Неконтрольовані приступи агресії – 12%.
Думки про суїцидальну поведінку/самоушкодження  –  6%.
Проблеми з надмірним вживанням психоактивних речовин – 4%.  

Вважаємо за необхідне зауважити, що наведені відсотки є умовними, і тільки орієнтовно, зі слів ветеранів,
та за результатами спостережень, можуть демонструвати орієнтовну картину існуючих проблем
демобілізованих військовослужбовців та добровольців. Проте ці дані дають можливість проаналізувати
причини проблем адаптації учасників бойових дій їх очима та під кутом зору їх найближчого оточення.
 
Водночас ми бачимо суттєву різницю у поглядах  найближчого оточення ветеранів на типові бар'єри, що
заважають процесу адаптації їх до мирного життя. Цьому дає пояснення експертка з соціально-
психологічної реабілітації учасників бойових дій в АТО/ООС  Анастасія Мельниченко:
 
"...Під час війни найближчими людьми для бійця стали бойові побратими. Дружина вже не має в
його очах такого статусу. Він із нею не воював, не ходив на завдання, вона не прикривала його від
смерті. Дружина продовжує жити на рівні побутових справ: приготувати їжу, оплатити
комуналку, зібрати дитину в школу. Їх роз’єднує занадто великий пласт переживань і подій..." [9] 
 
Це  свідчить в черговий раз про важливість організації  психологічної  реабілітації саме в сімейному
форматі. Це дозволить родині стати потужним ресурсом для адаптації ветерана,  надихнути на нові
звершення в житті. У протилежному випадку, відсутність розуміння проблем чоловіка/дружини, який
повернувся з фронту,  призводить до підвищення рівня розлучення в родинах учасників бойових дій,
стане додатковим психологічним фактором емоційного занепаду. 
 
За даними опитування психологів мобільних бригад, розподіл основних запитів, із якими звертаються
учасники бойових дій за допомогою до психологів, виглядає наступним чином:
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[9] Повний текст інтерв'ю за посиланням: https://life-after-ato.com.ua/post/273 © Життя після АТО (все для наших захисників)

Фото Ірини Цв�ла 



41% опитаних очікують на отримання кваліфікованої психологічної підтримки (в т.ч. 27% опитаних
потребує психологічної підтримки для сім’ї).
23% опитаних розраховують на широкий спектр супровідних послуг в оформленні пільг, субсидій,
допомоги по безробіттю. 
19% опитаних потребують оздоровлення та фізичної реабілітації.        
16% опитаних очікують отримати юридичну консультацію (щодо оформлення документів, в т.ч. 5%
щодо оформлення земельних ділянок).

Дослідження   аналізу потреб учасників бойових дій   та членів їх родин у процесі адаптації до мирного
життя в Миколаївській та Київській областях показує:     

 
Також при аналізі потреб учасників бойових дій та членів їх родин було використано дані розроблених
IMS Форм первинної оцінки потреб учасників бойових дій в АТО/ООС та членів їх родин.   На основі
оброблених 605 IMS форм ветеранів та членів їх родин визначено потреби та найбільш затребувані
послуги серед клієнтів мобільних бригад у Київській та Миколаївській областях (рис.7).

Зазвичай, у дослідженнях подібного типу ми зустрічаємо інформацію про значний відсоток ПТСР серед
ветеранів, але це не є правильним. Коментар одного з психологів мобільної бригади це пояснює:
 
 
 

"… Психолог на основі своїх спостережень може виявити симптоми, які ґрунтуються на словах клієнтів. У
психіатрії ознаки ПТСР, депресії, суїцидальної поведінки тощо кваліфікуються терміном «коморбідність» –
тобто містить у собі ознаки всіх цих порушень. Таке патопсиходіагностичне обстеження має відбуватись
тільки в умовах стаціонару, кваліфікованими клінічними психологами та висновок має бути зроблений
тільки лікарями-психіатрами, у деяких складних випадках бажано, у сукупності консиліуму лікарів не менше 3
осіб. Тому психолог мобільної бригади не має компетенцій і повноважень визначати ознаки ПТСР,
алко-,наркозалежності тощо, як і психологи системи центрів соціальних служб…"
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[9] Повний текст інтерв'ю за посиланням: https://life-after-ato.com.ua/post/273 © Життя після АТО (все для наших захисників)

Анастасія, психолог МБ

Рис 7.  Розподіл запитів учасників бойових дій та членів їх родин, згідно IMS форм, %



За методикою  RBM, виявлені потреби, проблеми та загрози під час ситуаційного аналізу проблеми
зображуємо у т.з. "дереві проблем" проєкту. Враховуючи дані досліджень, отримаємо наступні результати,
що відображені на рис. 8 .    
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Рис 8.  "Дерево проблем" проєкту 

«…Коли ми з Вами говоримо про  суїцид ветерана, ми маємо в голові уявлення, що вплив такого явища
може бути виключно на самого ветерана та членів його родини. Але, насправді, коли учасник бойових
дій вирішує покінчити життя через величезний пул проблем, які на нього звалюються, й, найголовніше,
на які він не може знайти відповідь, то насправді вплив його дії охоплює до 200 людей громаді. Якщо
ця спроба успішна, то гострий стрес та горе близько 200 людей переживає протягом року. Особливо
це стосується невеликих містечок та сіл…» 
                                                                        

                                                                                                     Євгенія, психолог МБ   



67%
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО/ООС

ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО МОБІЛЬНИХ БРИГАД 
 ЗА ПОСЛУГАМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ 

54%
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО/ООС

ЗВЕРТАЮТЬСЯ ДО ПСИХОЛОГІВ
МОБІЛЬНИХ БРИГАД  ЧЕРЕЗ КОНФЛІКТИ

У РОДИНІ 

К Л Ю Ч О В І  П О К А З Н И К И       Р О З Д І Л У  І І  
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Зацікавлені сторони даного проєкту доречно поділити на наступні чотири основні групи, враховуючи
вплив кожної групи на ключову проблему.

Бенефіціари проєкту

Адресний виїзд  до родини ветерана АТО/ООС.   
Надання консультацій на базі локації МБ, як
правило в приміщенні ЦСССДМ, ветеранської чи
громадської організації.
Проведення виїзних інформаційних, освітніх,
психоедукаційних заходів.
Надання консультацій у дистанційному форматі –
скайп, фейсбук, телефон.
Проведення груп взаємопідтримки (онлайн та
оффлайн формати). 

з адаптації, який брав участь  у бойових діях та 
пройшов комплексну психологічну реабілітацію.
Окрім консультанта до складу мобільної бригади
входить психолог, соціальний працівник.
Координує діяльність мобільної бригади керівник,
що відповідальний за внутрішній менеджмент
команди, зовнішню комунікацію з основними
партнерами та звітність перед УФГЗ.
 
Форма надання послуг передбачає п'ять можливих
варіантів:        

Варто додати, що функції, які покладені на мобільні
бригади, успішно виконувалися в рамках пілотного
проєкту за рахунок залучення ветеранів в
мультидисциплінарну команду фахівців.
 
 
 
 
 

27 РОЗДІЛ ІІІ. МАППІНГ КЛЮЧОВИХ СТЕЙКХОЛДЕРІВ ПРОЄКТУ

Фото Серг�й Хардкорченко 

Бенефіціарів даного проєкту можна визначити
поділивши умовно їх на дві групи: прямі та
непрямі. Прямою цільовою групою є
безпосередньо самі   учасники бойових дій в
АТО/ООС та члени їх  родин.
 
Непрямими цільовими групами є жителі громад,
в яких мешкають родини учасників бойових дій,
ветеранські громадські організації та
об’єднання, що надають послуги учасникам
бойових дій, органи державної влади та
місцевого самоуправління, включаючи
структурні підрозділи соціальної сфери, які
відповідальні за реалізацію державної політики
соціального захисту учасників бойових дій та
членів їх родин у регіонах дії мобільних бригад.
 
 
 
 
·        
 

Мобільні бригади соціально-
психологічної допомоги
Особливістю мобільної бригади соціально-
психологічної допомоги учасникам бойових дій
в АТО/ООС, на відміну від інших типів мобільних
бригад, є наявність у команді саме консультанта 
 



Це свідчить не тільки про виконання сформованої на початку пілотного проєкту задачі,  але й говорить про
безпрецедентний в історії української соціальної роботи випадок професійного «ліфту» – від статусу
потенційного клієнта до надавача послуг.   Водночас, враховуючи, що консультанти з числа ветеранів,
здебільшого не мають профільної освіти, гарною практикою після збору необхідної інформації є
погодження подальшого плану допомоги з координатором МБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональний розподіл та алгоритм взаємодії всередині команди схематично  зображений на рис. 9. 
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 Рис. 9 Алгоритм дій та функціональний розподіл членів МБ

«… Мені дуже допомогло наважитися звернутися по допомогу те, що я знав особисто побратима
В’ячеслава з мобільної бригади. Я прекрасно знав його родину, дружину Олену, яка підтримувала його з
самого початку війни. На жаль,  я не мав такого. Сидячи в окопах мріяв, що повернуся додому, обійму дітей
й все буде чудово… Але вийшло не так. Постійні сварки, претензії   і, в один день, я зрозумів – поряд чужа
людина, яка не розуміє мене й думає, що я просто нічого не хочу робити. А я справді не хотів, бо думав, що
моє життя скінчене…  Вже після першої зустрічі з психологом Вікторією, я зрозумів, я можу все виправити й
на наступну зустріч, ми вже прийшли вдвох…» 
                                                                                                                                         Олег, 32 роки., м. Миколаїв
 

Якщо інформаційно-консультативні послуги та послуги перенаправлення МБ можна повністю
задовольнити при першому контакті (телефонний дзвінок чи зустріч), то забезпечення психологічною
підтримкою потребує часу та відповідних професійних навичок роботи з конкретною цільовою групою. У
рамках допомоги мобільної бригади, враховуючи обсяг навантаження на одного психолога, можлива
лише первинна психологічна оцінка стану учасника бойових дій, членів його родини та коротка
психологічна інтервенція, що спрямована на зменшення психологічної напруги в родині, подальшу
діагностику стану для визначення профільного фахівця й відповідної методики, що буде максимально
ефективна в кожному конкретному випадку.
 
Як правило, після такої короткої інтервенції, у разі потреби продовження психотерапії, психолог мобільної
бригади здійсню переадресацію учасника бойових дій до мережі партнерів для подальшої допомоги. 
 



Юридична підтримка – Регіональні центри
системи безоплатної правової допомоги,
гаряча лінія ГО «Юридична сотня» (28%).
Психологічна підтримка – Центр психічного
здоров`я і психосоціального супроводу
НаУКМА (програма СЕТА), національна
гаряча лінія психічного здоров’я Life Line
Ukraine (32%).  
Комплексна  реабілітація – Державний
госпіталь ветеранів війни «Лісова поляна»,
Інститут медицини праці імені Ю. Кундієва
НАПН України (40%).

Соціальні послуги – 22 партнери, здійснено
супровід командою МБ 340 осіб.
Психологічні послуги – 12 партнерів,
здійснено супровід командою МБ 260 осіб.
Медичні послуги – 9 партнерів, здійснено
супровід командою МБ 64 особи.
Послуги фізичної реабілітації – 6 партнерів,
здійснено супровід командою МБ 27 осіб.
Юридичні послуги – 8 партнерів, здійснено
супровід командою МБ 195 осіб.
Гуманітарна допомога – 2 партнери,
здійснено супровід командою МБ 30 осіб.

Маппінг національної мережі партнерів
охоплює практично всі сфери реабілітації та
допомоги, які потребує учасник бойових дій чи
члени його родини, відповідно до запиту
ветеранів, який детально був розглянутий у
другому розділі.
 
Для аналізу найбільш затребуваних сервісів та
партнерів переадресації клієнтів мобільної
бригади пряма анкета містила блок про оцінку
сервісів від партнерів МБ. 182 учасники
опитування з числа учасників бойових дій та
205 членів їх родин з 6 регіонів  дії МБ мали
змогу оцінити найбільш результативні для них
сервіси.  Найбільш популярні сервіси та послуги
серед учасників бойових дій та членів їх родин
надають наступні партнери:
 

 
Щодо локальної мережі партнерів, то вона є
більш широкою, за рахунок забезпечення
соціальними та інформаційно-
консультаційними послугами. Як правило, такі
послуги надаються єдиним центром (міський чи
районний ЦСССДМ, ОТГ, соціальні служби). 
 
Загальний розподіл партнерів за напрямами
роботи та перенаправлень по всім МБ в
Київській та Миколаївській областях[10]:

 
 
 

Загалом у період з 18 листопада по 1
березня 531 клієнт перебував під
соціальним супроводом 6 МБ

 
[10] Повний перелік партнерів по регіонам дії МБ наведено в додатку 1
 
[11] Більш детально про програму СЕТА можна знайти за посиланням http://www.ceta.org.ua/.
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Відзначимо, що партнери з надання
психологічних послуг є у кожної мобільної
бригади. Клієнтів перенаправляють як на
індивідуальні консультації в соціальні центри
чи лікарні, так і до груп взаємопідтримки для
ветеранів чи членів їх родин. Важливу роль
відіграє партнерство з програмою СЕТА [11],
що має розгалужену мережу консультантів по
всій Україні, зокрема в Київській та
Миколаївській областях. Свідченням
інституційної спроможності психологічної
підтримки, яка надається в рамках дії МБ, є
наявність консультанта первинного скринінгу
СЕТИ в кожній МБ. Таким чином, фахівці МБ за
рахунок сертифіковано навчання володіють
протоколом первинного скринінгу, після
проведення якого направляють клієнта, у разі
необхідності, до сертифікованого
консультанта-терапевта. 
 
 
 
 
Важливо, що для отримання медичних послуг
було перенаправлено всього лише   61 особу,
попри великий попит на такі послуги й
невисоке охоплення державними гарантіями
щодо медичного обстеження та реабілітації.
Хоча велика кількість ветеранів потребує
отримання даного виду послуг, не всім
мобільним бригадам вдалося налагодити тісну
співпрацю з медичними закладами. Установи з
надання медичних послуг та фізичної
реабілітації найбільше представлені в якості
партнерів МБ у Білій Церкві (6 партнерів) та
зовсім не представлені в партнерській мережі
МБ м. Первомайськ та м. Вишневе.
 
 
 
Вся операційна діяльність мобільних бригад
фінансувалась за рахунок фінансової
підтримки Фонду ООН у галузі
народонаселення в Україні. Водночас місцеві
органи надавали в безоплатну оренду
приміщення на базі ЦСССДМ для
розташування команд мобільних бригад,
проведення групових та індивідуальних
консультацій та зустрічей.   Також всі послуги,
які були надані партнерами були
безоплатними.
 
 
 
 
 

Локальні та національні партнери

Фінансові агенції



учасників бойових дій в

АТО/ООС мешкають в

регіонах дії МБ (за даними

місцевих УСЗН)

10 500 5775
інформаційних послуг надано

учасникам бойових дій в АТО/

ООС та членам їх родин

командами МБ за період

реалізації пілотного компоненту 

46 
меморандумів про

співпрацю уклали МБ з

локальними партнерами

за період пілотного

проєкту 

531
учасник бойових дій в АТО/ООС  

та члени їх родин перебували 

 під супроводом за період

пілотного проєкту 
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У рамках методології RBM застосовується  підхід до формування цілей, який ґрунтується на формуванні
так званого «Дерева цілей», що є відповіддю та раніше описане «Дерево проблем проєкту» (розділ 2). З
огляду на аналіз проблем цільової групи проєкту, на старті пілотного проєкту було сформовано кінцеву
мету проєкту, його стратегічні та операційні цілі, які являють собою ієрархію цілей. Це  дозволяє нам
наочно продемонструвати логіку досягнення кінцевої мети і причинно-наслідковий зв'язок між
окремими цілями даного проєкту (рис.10) :

31 РОЗДІЛ ІV. АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ ПРОЄКТУ ТА МОДЕЛЕЙ ДОПОМОГИ МБ

 Рис. 10. Дерево цілей пілотного проєкту

Виявлення ветеранів, які мають проблеми адаптації  до мирного життя, зокрема через відсутність
доступу до послуг у місцях проживання.
Створення мережі партнерів  у надані сервісів ветеранам та членам їх родин.
Здійснення МБ кейс-менеджменту ветеранів  та членів їх родин (супровід та надання комплексу
медичних, психологічних, соціальних реабілітаційних,  юридичних послуг).
Налагодження психологічного комфорту в родині, психологічна підтримка членів родини ветерана
щодо наслідків  участі в бойових діях та введені нових правил життя.

Щодо самих моделей допомоги, то вони сформовані не тільки з метою надання послуг для самого
учасника бойових дій, але й передбачають комплексну допомогу родині ветерана й представлені у
вигляді чотирьох комплексних послуг: 



ІІІ модель - інформаційна 

 

Дані послуги підбираються у відповідні моделі допомоги, або, так звані, «пакети інтервенцій", які
надаються клієнтам МБ  в залежності від їх  запитів (рис 11).
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І модель - інформаційна 
Інформаційне охоплення
учасників бойових дій  та їх
родин, надання інформації про
діяльність  МБ

ІІІ модель - соціальний супровід 

ІІ модель - діагностична
Налагодження емоційного контакту за
участю консультанта з адаптації МБ,
здійснення первинної оцінки потреб,
оцінки психологічного клімату в
родині 

Вирішення комплексу психологічних,
соціальних, медичних, юридичних питань
учасника бойових дій та членів його
родини ресурсами МБ та мережі партнерів 

Організація доступу та супровід при наданні
спеціалізованих психіатричних, наркологічних
послуг, надання послуг реабілітації потерпілим
від домашнього насильства 

IV модель -  доступ до спеціалізованих послуг 

 Рис. 11. Моделі інтервенцій МБ

Зауважимо, що  в кожному регіоні дії МБ  показник найбільш актуальної  моделі допомоги  різниться до
15%. Це пояснюється  наявною інфраструктурою сервісів для ветеранів у регіоні та легкістю доступу до
них. Такий підхід до розробки сервісів говорить про орієнтованість, в першу чергу,  на потреби ветеранів
та членів їх родин, що значно підвищує показники ефективності пропонованих послуг.
 

«...Наша перша задача у новому проєкті полягала в тому, аби дослідити, які види психологічної чи
соціальної підтримки потребують ветерани та члени їх родин. Від потреб ми вже формували мережу з
необхідних партнерів  та починали працювати в рамках укладених меморандумів про співпрацю... » 
                                                                                                             Юлія, координатор МБ м. Первомайськ 
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МОДЕЛІ (ПАКЕТИ) ІНТЕРВЕНЦІЙ  БУЛИ
СФОРМОВАНІ В РАМКАХ ПІЛОТНОГО
ПРОЄКТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПИТІВ

УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ
РОДИН У РЕГІОНАХ ДІЇ МБ

К Л Ю Ч О В І  П О К А З Н И К И       Р О З Д І Л У  І V  
33



 

 
Цей набір показників застосовується для
визначення критеріїв оцінки досягнення мети
та використовується як інструмент
моніторингу прогресу в її досягненні.
 
Згідно з методологією RBM, для оцінки
ефективності досягнення стратегічної цілі 
застосовуються показники двох типів –
кількісні та якісні, що характеризують
ступінь виконання операційних цілей за
системами конкретних індикаторів. 
 
 

34 РОЗДІЛ ІV. МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПІЛОТНОГО КОМПОНЕНТУ ПРОЄКТУ

Фото Ірина Цв�ла  

КІЛЬКІСНІ ІНДИКАТОРИ 
частка охоплених інформаційними послугами клієнтів МБ від загальної кількості
учасників бойових дій в регіоні дії МБ.
частка користувачів, які скористалися послугами соціального супроводу до мережі
партнерських організації від загальної кількості клієнтів.

ЯКІСНІ ІНДИКАТОРИ 

За методикою RBM, оцінка ефективності проєкту
здійснюється шляхом вимірювання досягнення
мети проєкту, окреслення набору якісних та
кількісних показників (індикаторів), за якими
можна однозначно визначити, чи досягнутий
результат.
 
Для кожної кінцевої стратегічної та операційної
мети визначається набір показників, який
всебічно описує цільовий стан та ступінь
виконання проєкту
 

рівень задоволення клієнтів оперативністю, доступністю та результативністю
послугами МБ.
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Аналіз   документації діяльності МБ, звітність IMS форм, дозволяє сформувати висновок про
ефективність досягнення  стратегічної мети 1 даного пілотного проєкту (рис. 12) [12]. 
 

Рис. 12. Пояснююча таблиця до рис. 13

Дана таблиця відображає чисельні показники охоплення  МБ послугами  в регіонах дії. Відсотковий
показник кількісної ефективності  МБ представлений  на рис.13  (с. 36).
 
Середній показник охоплення послугами по всім мобільним бригадам становить 55% від загальної
кількості учасників бойових дій, що стоять на обліку в УСЗН, в той час як 11,1% з цієї кількості
скористалися  послугою комплексного соціального супроводу. 
 
Звичайно, що показник охоплення послугами соціального супроводу в 3 % (МБ 51 м. Миколаїв)  мав би 
призводити до думки про низьку ефективність роботи команди мобільної бригади, але варто звернути
увагу на загальну кількість цільової авдиторії – 3915 учасників бойових дій. Зрозуміло, що команда
Мобільної бригади з чотирьох осіб фізично не в змозі охопити велику кількість ветеранів навіть
телефонними консультаціями.
 

 
[12] Наведені в таблиці показники використані з матеріалів проміжних звітів виконання пілотного проєкту 
 та кількісної характеристики цільової групи проєкту наданої координаторами МБ за статистикою УСЗН
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Щодо якісних показників виконання проєкту варто відмітити, що в   результаті опитування клієнтів 
було виявлено високий ступінь продуктивності та результативності функціонування мобільних бригад, 
ефективне забезпечення потреб ветеранів. 
 
Так, на запитання “Чи мала співпраця з мобільною бригадою корисний результат для Вас?” 98%
опитаних (180 осіб) відповіли позитивно, 89% опитаних ветеранів відповіли, що   їх потреби були
повністю задоволені в результаті роботи мобільної бригади. 
 
Оцінка якості роботи мобільної бригади (куди входили такі критерії як: ефективність послуги,
доступність, комунікація команди МБ) була оцінена  опитаними ветеранами наступним чином: 25% -
дуже висока якість, 73% - висока якість, 2% - середня якість. 
 
На питання “Наскільки ймовірним є те, що Ви порекомендуєте Вашому другу чи колезі скористатися
послугами   мобільної бригади?” 53% опитаних відповіли - висока ймовірність, 47% - середня
ймовірність.
 
Кількісний та якісний аналіз показників досягнення стратегічної цілі пілотного проєкту говорить про
його достатній рівень ефективності виконання.
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Аналіз   документації діяльності МБ, звітності IMS форм дозволяє сформувати висновок про
ефективність досягнення  стратегічної мети 1 даного пілотного проєкту (таблиця 1)[12]. 
 

Рис. 13 Показник охоплення послугами МБ

 
[12] Наведені в таблиці показники використані з матеріалів проміжних звітів виконання пілотного проєкту 
 та кількісної характеристики цільової групи проєкту наданої координаторами МБ за статистикою УСЗН
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Враховуючи всі результати пілотного проєкту, наводимо  традиційний SWOT-аналіз, який допоможе
обрати стратегію, що дозволить орієнтуватися на досягнені результати в рамках пілоту при подальших
фазах реалізації проєкту.

38 РОЗДІЛ VІ. SWOT-АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ  МБ 

МБ працює як «єдине вікно» для допомоги
у вирішенні потреб учасників бойових дій
та членів їхніх родин.
Команда МБ виконує функцію
консультанта та ментора. У ситуаціях,
коли ветерани відмовляються від будь-
яких послуг,   МБ тримає зв'язок з
родиною (мама, дружина), забезпечуючи
соціально-психологічними послугами
членів родини. 
Мультидисциплінарність   команди,
зокрема наявність консультанта з
адаптації в складі МБ, дозволяє
використовувати підхід «рівний-рівному»
при наданні послуг. Наявність в команді
ветерана зменшує психологічні бар'єри у 
наданні послуг.
Високий професіоналізм членів МБ,
наявність досвіду роботи в мобільній
бригаді соціально-психологічної
допомоги постраждалим від домашнього
насильства; досвід надання послуг в
форматі мобільної бригади.
Комплексний та індивідуальний підхід до
потреб ветерана та членів його родини.
Виїзди у віддалені населені пункти дають
можливість надати послуги тим
ветеранам, які самостійно не мають
можливості дістатися до спеціалістів (за
станом здоров’я, у зв'язку з відсутністю
спеціалізованих послуг за місцем
проживання).
Гнучкість у роботі МБ, мобільність та
екстрене реагування. Можливість
надавати послуги у стаціонарному та
дистанційному форматі, у вихідні дні, у
зручному для ветерана місці.
Можливість отримання послуг без черг і
направлень, без тривалих очікувань. 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ СЛАБКІ  СТОРОНИ
Діяльність на базі ЦССДМ, що не є
профільною установою для ветеранів.
Недостатня кількість досліджень
реальних потреб учасників бойових дій
та членів їх родин. 
Низький рівень довіри до надавачів
послуг.
Відсутність обміну досвідом із іншими
країнами щодо успішних практик
адаптації ветеранів до мирного життя
(навіть у онлайн форматі).
Широкий перелік питань IMS форми
здійснює додаткове емоційне
навантаження та викликає пересторогу у
учасника бойових дій чи членів його
родини при першій зустрічі.
Супервізія команд МБ орієнтована
здебільшого на психологів, в той час як
консультанти з адаптації потребують
менторської підтримки щодо стандартів
надання послуг у форматі «рівний-
рівному». 
Відсутність системи управління ризиками
проєкту в кожній конкретній локації дії МБ.
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Імплементація дистанційних форм
надання послуг та підтримки команд МБ.
Збільшення кількості потенційних клієнтів
в умовах продовження війни.
Наявність фінансування для діяльності
МБ та розбудови її інституційної
спроможності.
Високий попит на послуги серед членів
родини ветерана.
Зацікавленість громади у роботі з
ветеранами задля зниження рівня
громадської небезпеки.   
Відсутність достатнього державного
фінансування для задоволення всіх
потреб ветеранів у психологічних,
соціальних послугах.
Система соціального захисту ветеранів
тільки будується, тому гнучка до змін і є
можливість законодавчого закріплення
МБ.
Низький рівень послуг конкурентних
організацій.
Можливість відкриття МБ обласного рівня
на базі уповноважених територіальних
органів Міністерства у справах ветеранів
України у кожному обласному центрі, а МБ
локальної дії – на базі державних
госпіталей та реабілітаційних центрів для
учасників бойових дій

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКЛИКИ
Відсутність консолідованого
стратегічного планування за участі всіх
стейкхолдерів проєкту, включаючи
представників цільової аудиторії,
ключових локальних та регіональних
партнерів та команд мобільних бригад в
регіонах їх дії. Це дублює перелік послуг
від різних надавачів та формує прогалини
у необхідних сервісах.
Залежність якості супроводу від
партнерської інфраструктури в локації дії
МБ.
Відсутність правових засад та підстав
діяльності МБ соціально-психологічної
допомоги учасникам бойових дій, відтак
зниження можливості інституалізації за
рахунок місцевих бюджетів.
Складний психоемоційний стан учасників
бойових дій: агресія та небажання
приймати допомогу, зневіра до
провайдерів послуг. Відсутність захисту
членів МБ від потенційної неадекватної
поведінки клієнтів.
Відсутність єдиної бази даних учасників
бойових дій, що мешкають в локаціях дії
МБ.
Відсутність нормативних підстав для
міжвідомчої взаємодії МБ з іншими
провайдерами послуг для УБД.

 

SWOT-аналіз став основою для розробки подальших конкретних рекомендацій для стейкхолдерів
проєкту різних рівнів. Враховуючи, що підхід RBM передбачає подальше планування проєкту з
орієнтацію на конкретні та досяжні результати, що дозволить здійснювати результативні   інтервенції, 
 орієнтовані на потреби ветеранської спільноти. 



Ми пропонуємо переглянути процедури подальшого планування реалізації проєкту та з кожною
новою аттерацією фази проєкту подбати про організацію стратегічного планування за участі
представників цільової аудиторі – ветеранів і членів їх родин, ключових локальних і регіональних
партнерів та команд мобільних бригад у регіонах їх дії.   Також радимо розробити та впровадити
систему моніторингу, оцінки досягнення проміжних операційних та стратегічних цілей подальшої
реалізації проєкту. 
 
Радимо посилювати спроможність фахівців МБ і надавати послуги в дистанційному форматі, з
впровадженням методик адаптованих до дистанційного формату надання послуг. 
 
Радимо ввести при плануванні проєкту систему моніторингу та управління ризиками реалізації проєкту
в кожному регіоні дії МБ та здійснювати процедуру загального управління ризиками проєкту по Україні
за класичною методологією RBM. 
  
Рекомендуємо УФГЗ додати окремі групові спеціалізовані супервізії для шести консультантів з адаптації
(ветеранів). Оптимально, якщо фахівець має бойовий досвід та  практику в терапії травматичних подій.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рекомендації для УФГЗ

Рекомендації для Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні

Також рекомендуємо адаптувати перелік питань IMS форми до більш скороченого формату, розглянути
питання розробки окремої форми для члена родини учасника бойових дій та розробити алгоритм 
інформування про первинну оцінку потреб ветерана та подальше використання отриманої інформації.  
 
Рекомендуємо закласти ресурси на розбудову мережі військових   психологів, інтервенції яких будуть
направлені також   й на превенцію домашнього насильства в родинах ветеранів, забезпечити їх
постійне навчання, інтервізію та супервізію.
 
Рекомендуємо запровадити проведення національної інформаційної кампанії щодо промоції
психологічних послуг для учасників АТО/ООС, членів їх родин, військовослужбовців, які проходять
службу та готуються звільнитися в запас  (соціальна реклама, підкасти).
 
З метою подальшої інституалізації послуг МБ сприяти затвердженню нормативних документів, що
регламентують діяльність МБ на рівні громад.
 
У майбутніх проєктах пілотувати сімейний підхід до надання послуг.



Рекомендуємо інтегрувати єдину інформаційну базу провайдерів і сервісів для ветеранів для постійного
моніторингу потреб ветеранів у рамках міжнародних проєктів, що направлені на розробку сервісу Е-
ветеран. 
 
Ініціювати створення департаменту відповідального за розробку протоколів психологічних інтервенцій
для ветеранів та ліцензування провайдерів, що надають психологічні послуги ветеранам та членам їх
сімей.
 
Розглянути питання функціонування МБ обласного рівня на базі територіальних відділів Міністерства у
справах ветеранів України. 
 
При плануванні річного бюджету, передбачити кошти на створення та функціонування мобільних
бригад соціально-психологічної допомоги, які б відповідали за надання психологічної та соціальної
підтримки ветеранам у віддалених  населених пунктах. 
 
Запровадити систему сертифікації психологів та створити єдиний реєстр сертифікованих провайдерів
психологічних послуг, які мають право працювати з учасниками бойових дій та членами їх родин. 
 
Впровадити інструмент моніторингу кількості учасників бойових дій та характеру їх потреб для
планування бюджетних програм соціального захисту учасників бойових дій та членів їх родини.
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Рекомендації Міністерству у справах ветеранів України

З метою координації зусиль основних стейкхолдерів, що забезпечують надання послуг у сфері адаптації
учасників бойових дій до мирного життя, ініціювати  створення координаційних рад з адаптації учасників
бойових дій  до мирного життя та  включити до їх складу координаторів МБ
 
Розглянути питання виділення коштів на створення та функціонування мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги у громадах.

Рекомендації органам місцевої влади в регіонах дії МБ



мінімізація психологічних бар'єрів клієнта у запиті  на психологічну допомогу завдяки  наявності у
команді МБ побратима;
максимальне наближення пакету  послуг та державних пільг до клієнта, навіть у віддалених
населених пунктах;
надання комплексу  послуг  клієнту  вдома:  оцінка потреб і психологічного стану учасників бойових
дій та членів їх родин, організація подальшого  психосоціального супроводу за сімейним форматом;
формування потужної мережі партнерів, дозволяє МБ працювати за принципом "єдиного вікна";
великий попит на психосоціальну підтримку через мімімальне покриття потреби у послугах
професійної допомоги за рахунок державного та місцевих бюджетів;
мультифункціональність у наданні послуг: команда МБ спеціалізується на надані допомоги
ветеранам, але у той же час можуть надавати послуги й потерпілим від домашнього насильства; 
перехід на комбіновані формати надання послуг: оффлайн та онлайн режими;
за рахунок впровадження дистанційних форм консультування забезпечується безперервне надання
послуг, навіть в умовах COVID-19.

в умовах пандемії, високу ефективність показали онлайн послуги, що будуть актуальними протягом
найближчого року в ситуаціях загострення/стабілізації інфекційного ландшафту COVID-19;
можливість команд МБ працювати дистанційно розширює географію та кількісне охоплення
послугами незалежно від місця перебування команди МБ;
робота в онлайн режимі суттєво здешевлює психологічні послуги за рахунок зниження
адміністративних витрат та робить послугу безпечною як для фахівця, так і для клієнта (загроза
інфікування, фізична безпека у разі агресивного стану клієнта); 
громади зацікавлені у роботі МБ, оскільки сприяють превенції домашнього насильства, в тому числі
в сім'ях АТО, підвищенню рівня  громадської безпеки жителів; 
продовження воєнних дій постійно збільшує кількість учасників бойових дій, які потребують
підтримки;
система соціального захисту ветеранів тільки будується, тому гнучка до змін і є можливість
законодавчого закріплення МБ, що сприятиме подальшій інституалізації МБ за рахунок місцевих
бюджетів. 

формування та реалізація адвокаційної стратегії інституалізації МБ на національному та локальному
рівнях;
розробка спеціалізованого методичного інструменту психосоціального супроводу учасників
бойових дій та членів їх родин в умовах очної та дистанційної роботи МБ, з інтервальною
сертифікацією команди, що надає послуги;
розробка правової бази, що регулюватиме механізм, алгоритм та стандарти надання допомоги
учаснику бойових дій та його родині, зокрема в моментах вчинення домашнього насильства.

Критерії оцінки представлені в даному звіті дозволяють нам оцінити успішність моделі мобільної
бригади соціально-психологічної допомоги учасникам бойових дій в АТО/ООС та визначити її
перспективні  вектори розвитку. 
Фактори, які успішно спрацювали у роботі МБ соціально-психологічної допомоги учасникам
військових дій та членам їх родин за принципом "рівний-рівному":

Фактори, які сприяють подальшому підвищенню попиту на послуги МБ соціально-
психологічної допомоги учасникам військових дій та членам їх родин за принципом "рівний-рівному":

Фактори та дії, які сприятимуть подальшому розвитку послуг у форматі  МБ:
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