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започатковано у 2019 році ветерансько-
волонтерською командою, яка складає ядро
організації

БО БФ «Центр реадаптації та
реабілітації «ЯРМІЗ»



психосоціальнa допомога та
реінтеграція ветеранів війни із числа
учасників АТО/ООС та членів їх родин

наша мета



Проблеми 
Чорно-біле мислення... 

Стигматизація ветеранської спільноти
стереотипи Суїцидальної поведінка...

БЕЗРОБІТТЯ
АГРЕСІЯ

УНИКАЮЧА ПОВЕДІНКА

Загрози для взаємовідносин у родинах...

розрив стосунків... стигма... множинна Дискримінація... 

Депресія
ТРИВОЖНИЙ СТАН... Проблеми працевлаштування... Мене не розуміють...

Залежність… алкоголь...
Свої – Чужі...

Загрози ментальному здоров’ю



Принципи роботи
Центру «ЯРМІЗ»

міжсекторальна взаємодія

родинний підхід
партисипативність
інклюзія

культура об‘єднуватися



виміри ярміз
спортивний

духовнийекономічний

соціальний

психологічний



Покрокова модель
відновлення і досягнення стану
благополуччя ветеранів/ветеранок з
числа учасників АТО/ООС та членів їх
родин



крок 1 
Емоційний супровід

700 Постійних
відвідувачів

Принципи
та підходи

Поставлені
цілі

Програми

Емпатія   
Безпека  
Peer-to-peer 
Зацікавлення
Підтримка

Подолання
уникаючої
поведінки
Превенція
суїцидальної
поведінки

Програма комплексної реабілітації
та досягнення психологічного
благополуччя ветеранів АТО/ООС та
членів їх сімей

Школа здоров’я та здорового
способу життя



крок 2 
Поставлені
цілі

Програми

Формування культури
психологічного
консультування
Психологічна адаптація
Довіра до психолога

Програма комплексної реабілітації
та досягнення психологічного
благополуччя ветеранів АТО/ООС та
членів їх сімей

Всеукраїнська школа «ЯРМІЗ»
підвищення кваліфікації
психологів  

психологічний супровід

24
Принципи
та підходи

Доказові
методи
Психоедукація
Емпатія   

16
психологи-волонтери в
команді 

охоплення онлайн-
консультувань (регіони)



крок 3 
соціальний супровід

10 Родинних
заходів щотижня

Принципи
та підходи

Поставлені
цілі

родинний
підхід
інклюзія

Соціальна адаптація
Формування
проактивних лідерів
громад

Ветеранський Креативний Хаб –
ресурс для реабілітації, творчого
розвитку та професійного злету
ветеранів АТО/ООС

Програма громадянської освіти «Нова
еліта»:
Всеукраїнське дослідження «Роль
ветеранської спільноти у розбудові
демократичного суспільства»
Extraordinary stories about ordinary
heroes

Програма «Почути, щоб побачити»

Програми
2020-2021



крок 4 кроссекторальна панельна
дискусія «Hire a Hero. Від
демобілізації до реінтеграції» кар‘єрний супровід

Принципи
та підходи

Поставлені
цілі

Програми
2020-2021

Творчий розвиток
особистості
Креативне мислення
Професіоналізм

Перехід з військової на
професійну цивільну
кар'єру 

Ветеранський Креативний Хаб –
ресурс для реабілітації, творчого
розвитку та професійного злету
ветеранів АТО/ООС

Школа peer-to-peer кар’єрних
консультантів

Центр кар’єри 
Школа креативних професій



якісні показники
Відгуки наших відвідувачів



Ярміз
зв‘яжіться з нами: info@yarmiz.org.ua

контакти Для змі: olena.koshelieva@yarmiz.org.ua


