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1. Проблемне поле діяльності 

 

 

Загрози для взаємовідносин у родинах.. 

Розрив стосунків…. Стигма..  Множинна дискримінація    
Чорно-біле мислення  

Стигматизація ветеранської спільноти 

СТЕРЕОТИПИ   суїцидальна поведінка      БЕЗРОБІТТЯ 

АГРЕСІЯ УНИКАЮЧА 
ПОВЕДІНКА ДЕПРЕСІЯ 

ТРИВОЖНИЙ СТАН   Проблеми 
працевлаштування…Мене не розуміють… 

Залежність…Алкоголь    Свої – Чужі… 

Загрози ментальному здоров’ю 

  



2. Місія. Статутні та Стратегічні завдання організації 

Місія Центру ЯРМІЗ - трансформація ветеранів/ветеранок АТО/ООС та 
їх родин у рушійну силу побудови здорового, конструктивного, грамотного, 
стабільного суспільства в Україні та Європі шляхом створення платформи для 
об’єднання усіх зацікавлених сторін. 

Наші цінності: 

– Безпека 

 – Душевний комфорт  

– Свобода вибору 

 – Сенс  

– Справедливість  

– Розвивати та розвиватись  

– Дотичність до змін. 

Основними Статутними завданнями Центру ЯРМІЗ є: 

1. Сприяння у наданні психологічної, медичної, соціальної, 
психосоціальної, гуманітарної допомоги військовослужбовцям та 
працівникам Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби 
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної 
прикордонної служби України, та інших органів державної влади, 
представники яких беруть участь у збройних конфліктах, а також на користь 
членів  родин військовиків, котрі зазнали поранення або загинули під час 
збройних конфліктів, добровольчим військовим об’єднанням, учасникам 
бойових дій в Україні, учасникам АТО (ООС), пораненим та їх сім’ям; 

2. Отримання гуманітарної, фінансової та іншої допомоги від фізичних та 
юридичних осіб в Україні та за її межами; 

3. Сприяння реабілітації постраждалих від бойових дій, збройних 
конфліктів на території України, а також надання допомоги особам, які через 
свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних 
інтересів. 

4. В установленому законом порядку поліпшення матеріального становища 
набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальної реабілітації 
малозабезпечених, безробітних інвалідів  бойових дій, ветеранів військової 
служби та інших осіб, які потребують піклування, а також надання допомоги 
особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і 
законних інтересів; 



5. Сприяння в організації оздоровлення дітей та підлітків, постраждалих 
від бойових дій на території України; 

6. Сприяння в психосоціальному супроводі дітей зі сходу України в умовах 
рекреаційної реабілітації; 

7. Сприяння в поселенні біженців та/або переселенців в інших містах 
України; 

8. Сприяння в наданні юридичної та психологічної допомоги  соціально 
незахищеним громадянам; 

9. Сприяння в отриманні, придбанні і розподіленні господарських товарів, 
медичного обладнання та медичних препаратів; 

10. Надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного 
лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, в результаті соціальних 
конфліктів,  нещасних випадків, бойових дій, а також жертвам репресій, 
біженцям, переселенцям тощо; 

11. Здійснення іншої благодійної діяльності в інтересах суспільства та/або 
окремих категорій громадян; 

12. Сприяння розвитку міжнародних відносин, взаємозв’язків та 
співробітництва з громадськими та благодійними організаціями, іншими 
фундаціями і фізичними особами в Україні та за її межами, вивчення їх 
досвіду, обмін досвідом; 

13. Сприяння залученню благодійних внесків українських і іноземних 
громадян, підприємств та організацій; 

14.Сприяння в організації та проведенні благодійних акцій тощо; 

15. Сприяння акумулюванню фінансових коштів для фінансування 
благодійної діяльності. 

Ключовою цінністю у системі реінтеграції ветеранів/нок та їх родин ми 
визначаємо стан благополуччя. Поняття «благополуччя» лежить в основі 
психічного здоров’я людини і уособлює здатність реалізувати людиною свій 
власний потенціал, впоратися із життєвими стресами, продуктивно та плідно 
працювати, а також робити внесок у життя своєї спільноти. Відповідно 
стратегічними векторами діяльності Центру ЯРМІЗ є програмна та проектна 
робота у напрямку досягнення фізичного, психологічного, економічного, 
соціального та духовного благополуччя. 

Діяльність Центру ЯРМІЗ у напрямку досягнення фізичного 
благополуччя ветеранів/ветеранок та членів їх родин полягає у пропагуванні 
здорового способу життя та застосуванні фізичних активностей і природних 



факторів, які у комплексному процесі сприяють відновленню та покращенню 
здоров'я та працездатності. 

Діяльність Центру ЯРМІЗ у напрямку досягнення психологічного 
благополуччя ветеранів/ветеранок та членів їх родин полягає у формуванні, 
застосуванні та пропагуванні підходів та заходів спрямованих на покращення, 
відновлення, корекцію ментального здоров’я, емоційної рівноваги, створення 
умов для розвитку та утвердження гармонійної особистості. 

Діяльність Центру ЯРМІЗ у напрямку досягнення економічного 
благополуччя, як основоположного для розвитку суспільства, полягає у 
наданні послуг, спрямованих на покращення економічної спроможності, 
професійної незалежності та фінансової грамотності, зокрема покращення 
економічної свідомості громадян, їх матеріальної зацікавленості у результатах 
своєї діяльності та розвитку творчих здібностей. 

Робота Центру ЯРМІЗ у напрямку досягнення соціального благополуччя 
спрямована на відновлення основних соціальних функцій, покращення 
взаємовідносин  між різними соціальними групами, задоволення соціальних 
потреб, адвокацію прав та інтересів ветеранської спільноти. Саме ступінь 
задоволення цих потреб визначає рівень життя людини, сім’ї, соціальної групи та 
суспільства в цілому.  

Діяльність Центру ЯРМІЗ у напрямку духовного благополуччя  
стосується відносин людей з приводу їх духовних цінностей, моральних норм 
поведінки, культури, громадянської позиції, захисту навколишнього середовища, 
екологічної відповідальності. 

Система заходів у цьому напрямку спрямована на формування громадської 
активності та відповідальності, цілеспрямованості, здатності впливати на 
рішення місцевої/регіональної/державної влади, на відновлення відчуття 
приналежності до родини, громади, суспільства. 

Метою даного напрямку є створення умов для сприяння творчій активності 
відвідувачів, пропагування збереження безцінної культурно-духовної спадщини 
українського народу, в тому числі вшанування пам’яті героїв та патріотичному 
вихованню молоді, розвитку національної ідентичності 

Принципи, які лежать в основі роботи Центру ЯРМІЗ 

Родинний підхід 

Партисипативність 

Інклюзія  

Міжсекторальна взаємодія 

Культура об’єднуватися   



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

 

Крок 1. Емоційний супровід 

 

Принципи та 
підходи 

Поставлені 
Цілі 

Програми Проекти/активності  

 
 
 
 
 
 
 

Емпатія    
Безпека   

Peer-to-peer  
Зацікавленність 

Підтримка 
 
 

 
 
 
 
 
 

Подолання  
уникаючої 
поведінки 
Превенція 

суїцидальної 
поведінки 

Програма 
комплексної 
реабілітації та 
досягнення 
стану 
психологічно
го 
благополуччя 
ветеранів/ок з 
числа 
учасників 
АТО/ООС та 
членів їх 
сімей 

«Рeer to peer» - 
консультування  (проект 
«Міністерство Спокою»)- 

Психоедукаційні заходи 
 
Курс «Щастя» 
 
Курс Майндфулнес 

Школа 
здоров’я та 
здорового 
способу 
життя 

Програма спортивної 
реабілітації 
Робота тренажерної зали: 
кардіотренажери, зони 
вільної ваги, бокс 
Курси бойових мистецтв: 
Крав-мага, 
самооборона/ножовий бій,  
Кунг-фу 
Студія танців: 
аргентинське танго, 
фламенко, бразильський зук 
Клас йоги 
Курс фейсбілдінгу 
Дихальні практики: 
курс Майндфулнес 
Сеанси масажу 
Клас жонглювання  
Організація родинного 
дозвілля: спортивні 
змагання 
 



 

Крок 2. Психологічний супровід 

 

Принципи та 
підходи 

Поставлені 
Цілі 

Програми Проекти/активності  

 
 
 
 
 
 

Доказові 
методи 

Психоедукація 
Емпатія    

 
 
 

 
 
 

Формування 
культури 

психологічног
о 

консультуванн
я 

Психологічна 
адаптація 

 
Довіра до 
психолога 

 

 
 
 
Програма 
комплексної 
реабілітації та 
досягнення 
стану 
психологічного 
благополуччя 
ветеранів/ок з 
числа 
учасників 
АТО/ООС та 
членів їх сімей 

Група підтримки 
«Військовий психолог 
простими словами» 
Індивідуальні консультації 
психолога 
Групові зустрічі, робота з 
парами (подружжям)/ 
родинні  консультації 
 
Проект «Онлайн/офлайн-
марафон «Приховані 
підводні камені самооцінки» 
Курс «Про стосунки» 
Курс лекцій від психолога 
Марина Сириця: «Вижити 
поруч з підлітком» 
Послуги дитячого психолога 
Онлайн-консультування (в 
тому числі групове) 

Всеукраїнська 
школа 
«ЯРМІЗ» 
підвищення 
кваліфікації 
психологів  

Тренінг для психологів в 
рамках проекту «Підтримка 
реінтеграції ветеранів 
конфлікту на сході України 
та їхніх сімей», за 
сприянням (МОМ) з 
тренером Джошуа 
Креймеєру (тренер-
психолог та сімейний 
консультант з США). 

  Тренінги з підвищення 
кваліфікації психологів від 
психологів-супервізорів 
Інституту психології 
здоров’я  

 

 

 



Крок 3. Соціальний супровід 

 

Принципи 
та підходи 

Поставлені Цілі Програми Проекти/активності  

 
 
 

Родинний 
підхід 

 
Проактивні

сть 
 
 
 

 
Соціальна адаптація 
Формування системи 
відносин та взаємодії 

Формування 
проактивних лідерів 

громад 
 
 

 

Ветеранськи
й 
Креативний 
Хаб – 
ресурс для 
реабілітації, 
творчого 
розвитку та 
професійног
о зростання 
ветеранів/ок 
з числа 
учасників 
АТО/ООС 
та членів їх 
родин 

Центр «Діалог культур»: 
Мовний клуб (курси 
англійської мови та 
English speaking club) 
Ансамбль патріотичної 
пісні 
ЯРМІЗ Продакшн студія: 
фото-відео проекти, 
телемости 
Нетворкінг – Ярмарка 
ремесел 
Родинне дозвілля: 
кінопокази, мистецькі 
зустрічі, музичні вечори, 
квести/екскурсії Києвом, 
віртуальні екскурсії, 
ветеранські читання, 
бібліотека – читальня, 
свята та розваги 

Програма 
громадянськ
ої освіти 
«Нова 
еліта» 

Проект «Вшанування 
памяті героїв»: 
Заходи до Дня пам’яті 
загиблим в бою під 
Іловайськом (кінопоказ за 
участі режисерської 
команди) 

Програма 
«Extraordin
ary stories 
about 
ordinary 
heroes» 

Серія інтерв’ю, 
виставкова офлайн/онлайн 
галерея 

 

Крок 4. Кар’єрний супровід 

 

Принципи та 
підходи 

Поставлені Цілі Програми Проекти/активнос
ті  



 
 
 

Творчий 
розвиток 

особистості та 
креативне 
мислення 

Освіта  
 

 
 
 

Перехід з військової 
на професійну 

цивільну карєру  
 

 
Ветеранський 
Креативний Хаб – 
ресурс для 
реабілітації, 
творчого 
розвитку та 
професійного 
зростання 
ветеранів/ок з 
числа учасників 
АТО/ООС та 
членів їх родин 

Школа 
креативних 
професій: курси 
по здобуттю 
професійних 
навичок професій 
креативної 
індустрії  
 
Фото курси, 
бізнес-тренінги 

 

 

  



4. Основні досягнення 2020 року: проекти, активності, кількісні 
результати 

 
Грантові проекти 

 

Протягом 2020 року було реалізовано проєкт:  «Стратегічне планування». 

№ договору на грант: 075USOD05-03986/01. 

Термін дії гранту: з 16.06.2020 року по 16.09.2020 року 

Проект реалізовано за підтримки ІСАР Єднання, яка надавалася у межах 
«Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства», що 
фінансується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 

Надавачем послуг з організаційного розвитку (провайдером) виступила  
Світлана Олєйнікова, спеціаліст з розвитку бізнесу та громад, Генеральний 
директор ТОВ Synergy Development Consulting, Голова правління ГО 
“Міжнародна агенція змін”. 

В межах гранту була проведена 3-денна фасилітована сесія протягом якої 
було проаналізовано дерево проблем, сформовано місію та візію Центру ЯРМІЗ, 
проведено SWOT-аналіз діяльності організації, актуалізовано значення 
внутрішніх документів організації (політик, стандартів кодексів), проаналізовано 
кошторис витрат діяльності організації на поточну діяльність, а також аналіз 
джерел фінансування організації (фінансові інструменти); проаналізовано 
структуру управління командою, проведено планування потреби в персоналі та 
способи його залучення до команди, проведений GAP-аналіз та сформовано 
стратегічний план розвитку Центру ЯРМІЗ на 2020 – 2025 рік та операційний план 
розвитку організації на 2020 рік. 

 

На кошти благодійних внесків, протягом 2020 року було впроваджено 
наступні програми/проекти 

Програма «Школа здоров’я та здорового способу життя» 

Школа здоров’я – це комплексний підхід до збереження та відновлення 
здоров’я ветеранів АТО/ООС та членів їх сімей, з використанням елементів 
спортивної реабілітації, виховання культури та екології здоров'я. 

Школа здоров’я поєднує спортивну реабілітацію, фізіотерапію, 
фізкультуру, тілесну практику, сеанси масажу, просвітницькі заняття зі здорового 
харчування та боротьби зі шкідливими звичками.  



У 2020 році на проект, а саме придбання основних засобів було витрачено 
86 257,00 грн. 

Програма «Всеукраїнська школа «ЯРМІЗ» підвищення кваліфікації 
психологів» 

Метою програми є підвищення кваліфікації психологів, набуття ними 
теоретичного та практичного досвіду роботи з клієнтами, що зазнали впливу 
збройного конфлікту з метою посилення у суспільстві культури психологічного 
консультування.  

Реалізація завдання полягає у розширенні й поглибленні раніше здобутих 
професійних знань, умінь і навичок, оволодіння новими сучасними підходами, 
апробація кращих міжнародних практик, шляхом організації навчань, тренінгів, 
майстер-класів, конференцій, форумів, робочих поїздок по обміну досвідом, 
запрошення профільних іноземних фахівців для психологів, соціальних 
працівників як самого Центру ЯРМІЗ, так і регіональних учасників, та інших 
бажаючих дізнатися специфіку психологічної реабілітації та реадаптації 
постраждалих від військових конфліктів.  

У 2020 році на проект, а саме придбання основних засобів було витрачено 
70 718,00 грн 

Програма «Креатив Хаб ЯРМІЗ» 

Креатив Хаб ЯРМІЗ є прикладом удосконалення та наповнення новим 
змістом ветеранських просторів, де реабілітація ветеранів проходить завдяки 
розвитку їх особистого творчого потенціалу, спонукає до активізації зусиль на 
подолання життєвих проблем через самовизначення та катарсис. 

У 2020 році на проект було витрачено 19 359,69 00 грн. 

Програма громадянської освіти «Нова еліта» 

«Нова еліта» - це багаторічна програма, яка ставить за мету формування 
кроссекторальної платформи задля сприяння ветеранській спільноті в опануванні 
компетенцій та інструментів повсякденної участі в житті держави, практик 
залучення до вироблення державних політик, покращення правових та 
громадських компетентностей, лідерських якостей як передумови підвищення 
спроможності впливати на управлінські рішення на локальному, регіональному 
чи національному рівнях. 

У 2020 році на проект було витрачено 18 950 грн. 
 

У рамках Програми комплексної реабілітації та досягнення стану 
психологічного благополуччя ветеранів/ок з числа учасників 

АТО/ООС та членів їх сімей, за партнерської підтримки, спільними 
зусиллями волонтерів організації було втілено проекти/заходи: 



 

1. Онлайн-проект “Військовий психолог простими словами” з Андрієм 
Фоменко 

Проект виник у травні 2020 року, після оголошення карантину. Це 
професійне консультування ветеранів та членів їх сімей у форматі ветеранських 
посиденьок та відвертих розмов.  

Це був перший крок у напрямку надання онлайн-послуг. Теми вибираються 
самими відвідувачами на онлайн-платформі. Зокрема серед розглянутих тем 
були: ПТСР, тривога та шляхи подолання, способи контролю агресії та гніву, 
шляхи урегулювання сімейних конфліктів. 

Проект реалізовувався у партнерстві із кризовим психологом Андрієм 
Фоменко та ветеранкою гейткіпером Оленою Кошелєвою. 

 

2. Постійно-діючий партнерський проект «Курс «Щастя»» (в рамках 
проекту Благодiйного Фонду «Відродження Загальнолюдських цінностей»\ IAHV 
Ukraine з програмою  «Welcome home troops» для ветеранів, волонтерів та родин 
полеглих героїв. Тренери проекту Наталія Толстовa та Артем Ковалик). 

Це 3 – 4 денний курс який допомагає: 

- заспокоїти розум і сфокусувати його на поточних завданнях завдяки 
коротким медитаціям. 

- опанувати прості пози йоги, які, при системному впровадженні у життя, 
допоможуть підтримувати вас у ресурсному психоемоційному і фізичному 
стані. 

 

3. У партнерстві з ГО ArtReHub – реабілітація через мистецтво.  

Заняття з ArtReHub – це творчість, в яку хочеться поринути і відключити для 
себе секрети створення сакральних символів, символів парності, сімейних 
оберегів, українських традицій розпису, святкових мальованок, розпису хустин, 
та ін. 

Заняття  організовані за підтримки Київського міського центру допомоги 
учасникам Антитерористичної операції. 

 

4. Проект «Онлайн-та офлайн-марафон «Приховані підводні камені 
самооцінки». 8 групових зустрічей для жінок-жертв домашнього насильства) 
провели психологи-волонтери Центру, що охоплює Київ та Київську область. 
Результатами стали зниження рівня сімейних конфліктів на 25%; розвиток 



навичок емпатії у ситуаціях невдач; впевненість у собі зросла на 15% відповідно 
до загальної групової діяльності. Проект втілювався психологами-волонтерами 
Центру ЯРМІЗ 

5. Курс «Про стосунки» (6 тренінгових занять). За 7 місяців використання 
програм в поєднанні з індивідуальним консультуванням охоплено 193 людини. 
Результатами стало: виявлення та скерування на рішення проблеми домашнього 
насилля 4-х родин; перенаправлення на медикопсилогічну реабілітацію 14 осіб;  
полегшення в процесі адаптації після виконання бойового завдання одного з 
партнерів – 7 родини; зниження рівня конфліктів в родині на 32%; збільшення 
рівня довіри в стосунках на 21%. Цей досвід допоміг глибше зрозуміти 
породження агресивної поведінки в родинах ветеранів; причини замовчування та 
уникання жінками, що страждали від домашнього насилля; виявити підтримуючі 
цикли насилля серед ветеранських родин. Курс проведено психологами-
волонтерами Центру ЯРМІЗ.  

 

У рамках Програми «Ветеранський Креативний Хаб – ресурс для 
реабілітації, творчого розвитку та професійного злету ветеранів/ок з числа 
учасників АТО/ООС та їх родин» 

1. Тренінг «7 кроків до власного Бізнесу» від Бізнес-школи Trainig 
Force 

Серія тренінгів від партнерської організації, бізнес-школи Trainig Force, 
була присвячена темам побудови та тестування бізнес-моделей, методології 
складання бізнес-плану, інструментам аналізу, сегментування та оцінювання 
ринку, технікам розрахунку основних фінансових показників, основам 
маркетингу і брендингу.  

2. Фотокурси. Програма курсу тренера Олександра Пархоменка була 
орієнтована на вивчення технічних основ фотографії, роботи з камерою, 
ефектності композиційних рішень, виразності фотографії, розробки глибини 
образу, специфічних прийомів зйомки. Велика кількість практичних занять 
допомогла учасникам швидко освоїти необхідні знання і втілювати їх на практиці 
самостійно. 

3. Проект «Основи фандрейзингової діяльності для ветеранських 
організацій» 

Проект охоплював фасилітовану сесію по визначенню пріоритетних 
проектів та фінансових інструментів, а також серію зустрічей протягом двох 
місяців з підготовки конкурсних заявок. 



Учасники проекту отримали такі навички грантрайтингу як: визначення 
проблеми, формулювання мети та завдань за SMART, формування діаграми 
Ганта, визначення ризиків та формування команди проекту. 

Провайдером послуги було ТОВ «Параграф», тренер Тетяна Гончаренко. 

4. Проект «Аудіо-відео-діджитал проект «Кіно на смартфон. Діти» 

До Дня захисту дітей, режисер, сценарист, телеведучий і тележурналіст 
Андрій Хохолкін провів майстер-клас – як сформувати сценарій та відзняти цікаві 
кадри, використовуючи підручні матеріали. Переможці отримали книжку з 
коміксами від автора 

Родинне дозвілля 
Екскурсії 

Екскурсії з Ганною Лаврус с по найцікавішим місцям столиці  

Кураторська екскурсія з Юрієм Савчуком на Міжнародну виставку «Знак 
Соборності.  Великий Герб України: від Нарбута до Якутовича» в 
Національному художньому музеї України. Виставка була присвячена   
висвітленню більш ніж 100-літньої традиції творення  Великого  Державного 
Герба України (ВДГУ), починаючи з часу Визвольних змагань 1917–1921 років,  
та більш ніж 1000-літнього історії складових ВДГУ:  Знаку  Княжої Держави 
Володимира Великого – Тризуба,  герба Війська Запорізького – Козака з 
мушкетом та герба Галицько-Волинської Держави – Лева. 

На сьогодні є можливість відвідати онлайн-виставку за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0gekrqUeEh9FlsDwSQle0eIH9fAC0Y
G7rv2h73gRsf4uWxismrNz4tIcs&v=iVyTyT-LnOI&feature=youtu.be  

 

Квести по Києву із мобільним додатком SimoAR, який оживляє 
зображення. 

Квести проводилися партнером Центру ЯРМІЗ ТОВ «ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ», Youth Flow Academy. 

 

 
У рамках Програми «Extraordinary stories about ordinary heroes» були 

втілені: 

 

Фотовиставки. Фотовиставка «СИЛЬНІ ДУХОМ. МАМИ» 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0gekrqUeEh9FlsDwSQle0eIH9fAC0YG7rv2h73gRsf4uWxismrNz4tIcs&v=iVyTyT-LnOI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0gekrqUeEh9FlsDwSQle0eIH9fAC0YG7rv2h73gRsf4uWxismrNz4tIcs&v=iVyTyT-LnOI&feature=youtu.be


Дванадцять мам з різних куточків України, які втрати синів на війні, але 
знайшли сили жити далі, стали підтримкою та прикладом для інших, займають 
активну громадянську позицію: саме вони є героїнями фотопроекту. 

Фотовиставка «Сильні духом. Мами» ініційована Департаментом 
військового капеланства УГКЦ у рамках проекту духовно-психологічної опіки, 
підтримки та реабілітації родин загиблих військовослужбовців, а також за 
підтримки Всеукраїнської громадської організації «Ветеранське братерство». 

Фотовиставка «кіборга» Руслана Боровика присвячена всім земним і 
небесним Героям, які 242 дні захищали Донецький аеропорт. Кожен фотостенд 
показує перебування «кіборгів» у Донецькому аеропорту з різних боків: умови, в 
яких знаходилися наші вояки, їхній побут та дозвілля, аеропорт з середини, 
позиції, понівечені російськими солдатами будинки місцевих жителів, моменти 
відчаю і радості, а також обличчя тих, хто боронив свою землю. 

 

Проект «Пахне війна». Серія тематичних інтерв’ю з ветеранами та 
ветеранками АТО/ООС. Автор Кривцов Максим, ветеран, поет, автор поеми 
«Жовтий скотч» 

 

Кінопокази. Перегляд документального фільму «Богданове щастя» за 
участі режисерки Лариси Артюгіної. «Богданове Щастя», - це 45-хвилинна 
документальна кінострічка режисерок Лариси Артюгіної та Олександри 
Чупріної. Головний герой картини, семирічний Богданчик, що товаришує з 
українськими волонтерами. Хлопчик мріє мати свій блакитно-жовтий прапор 

Показ стрічок, призерів престижних міжнародних кінофестивалів: 
«Проєкт Дощу» та «Дерево» Олега Чорного та Геннадія Хмарука. 

Фільм «Проєкт Дощу» (2016), тривалістю 24 хвилини, учасник багатьох 
міжнародних кінофестивалів. Володар Gold Awards 2017 (Атланта, США) та 
третьої премії у номінації короткометражний документальний фільм 
міжнародного кінофестивалю Dream City 2017 (Рівне). 

Фільм «Дерево» (2019), тривалістю 6 хвилин 40 секунд. У жовтні картина 
здобула престижну міжнародну премію Focal International Awards 2020 в Лондоні 
у номінації короткого метру. Серед відомих переможців цього конкурсу Мартін 
Скорсезе за найкращу реставрацію фільму 1948 року «Червоні черевики». В 
основі стрічки українських режисерів — аматорський сюжет з 70-их років про 
народного майстра. Віднайдена робота була переосмислена Олегом Чорним та 
Геннадієм Хмаруком. 

 



Проект «Мости дружби». У партнерстві Центру ЯРМІЗ та ГО «Новий 
Донбас», за підтримки DocUA Platform та Карітас України, була організована 
фотовиставка «Діти війни». Головними героями світлин фотографа Саулюса 
Паукштиса (Литва) та української фотохудожниці Юліани Домащенко були діти 
із прифронтової Станиці‑Луганської, відзняті поруч із зруйнованою «Градами» 
школою у вересні 2014 року. Урочисте відкриття виставки у приміщенні 
виставкового простору Центру ЯРМІЗ відвідав Надзвичайний і Повноважний 
Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас із дружиною та 
Іна Кнюрєнє, аташе з питань культури. 

Силами ЯРМІЗ продакшн студії відбувся міжнародний телеміст Вільнюс ‑ 
Київ ‑ Станиця-Луганська, під час якого автори, організатори, діти-учасники 
проекту, мали змогу поспілкуватися із ветеранами та членами їх родин, гостями, 
спільно переглянути кіноісторії героїв. Під кінець телемосту, діти із родин 
ветеранів відвідувачів Центру ЯРМІЗ та діти прифронтової Станиці‑Луганської 
обмінялися подарунками до Дня Святого Миколая.  

 Презентація документального фільму-спогаду «Міф. Арія, перервана 
кулею» та представлення макету Арт-скверу імені Василя Сліпака у Центрі 
ЯРМІЗ 

Закладання пам’ятного каменя на місці облаштування майбутнього 
Культурно-мистецького скверу імені Василя Сліпака відбулося ще 16 вересня 
2017 року на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік. У грудні 2020 року 
– пройшло представлення макету Арт-скверу імені Василя Сліпака та 
презентація-показ документального фільму-спогад «Міф. Арія, перервана 
кулею». Подія була організована ГО «Музичний батальйон» та Центром ЯРМІЗ. 

Серед запрошенихгостей  були : рідний брат Василя Сліпака - Орест 
Сліпак, Галина Клемпоуз «Перлинка» – посестра Василя Сліпака, Антон 
Дробович (голова Українського інституту національної пам’яті), Володимир 
Омелян, Павло Циганюк (голова Міжнародного фонду національно-
патріотичного об'єднання «Лицар доброї волі»), скульптор Юрій Кисельов, 
творча група фільму, Олександр Ярмола, гурт «Гайдамаки», кобзар-лірник 
Василь Нечепа, співак Поля Манандіз (Франція-Україна). 

 

Ветеранські читання. Презентація-перфоманс книги воїна-добровольця 
Ігоря Михайлишина "Танець смерті. Щоденник добровольця батальйону 
Донбас." 

Легенда про Жовтий скотч - читання поезій з Максимом Кривцовим в 
онлайн-форматі 

 



Школа здоров’я та здорового способу життя» 
 

1 К-ть відвід. К-ть родин К-ть залучених 
партнерських 
ГО/бізнесів/ 

Спонсорів/меце
натів 

Залучених тренерів/ 
спеціалістів 

Спортивна реабілітація 600 70 3 12 
Курси бойових мистецтв: 
Крав-мага 

50   1 

Курси бойових мистецтв: 
самооборона/ножовий бій 

20   1 

Курси бойових мистецтв:  
Кунг-фу 

25   1 

Студія танців: аргентинське 
танго 

30   1 

Студія танців: фламенко 10   1 

Студія танців: бразильський 
зук 

20   2 

Робота тренажерної зали: 
кардіотренажери, зони 
вільної ваги, бокс 

600   4 

Йога 45  1 2 
Курс фейсбілдінгу 25   1 
Дихальні практики: 
Майндфулнес 

35   2 

Курс «Щастя» 100  1 1 
Сеанси масажу 100   1 
Жонглювання; 40   1 
Онлайн курс фейсбілдінгу 30   1 
Організація родинного 
дозвілля (змагання, турніри, 
конкурси) 

 70 2  

 
Програма комплексної реабілітації та досягнення стану психологічного 

благополуччя ветеранів/ок з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей 
 
Проекти/заходи/ активності К-ть відвід. К-ть родин К-ть залучених 

партнерських 
ГО/бізнесів/ 

Спонсорів/меце
натів 

Залучених тренерів/ 
спеціалістів 

«Рeer to peer» - 
консультування  (проект 
«Міністерство Спокою»)- 

60  1 1 

Артрехаб 150 5 1 5 



Група підтримки 
«Військовий психолог 
простими словами» 

205   2 

Індивідуальні консультації 
психолога 

241  2 2 

Групові зустрічі, робота з 
парами (подружжям)/ 
родинні  консультації 
 

695  2 2 

Проект «Онлайн-та офлайн-
марафон «Приховані 
підводні камені самооцінки» 

20  1 1 

Курс «Про стосунки» 193 11 1 1 
Курс лекцій від психолога 
Марина Сириця: «Вижити 
поруч з підлітком» 

15   1 

 
Всеукраїнська школа «ЯРМІЗ» підвищення кваліфікації психологів 

 
Проекти/заходи/ активності К-ть відвід. К-ть родин К-ть залучених 

партнерських 
ГО/бізнесів/ 

Спонсорів/меце
натів 

Залучених тренерів/ 
спеціалістів 

Тренінг для психологів в 
рамках проекту «Підтримка 
реінтеграції ветеранів 
конфлікту на сході України та 
їхніх сімей», за сприянням 
(МОМ) з тренером Джошуа 
Креймеєру (тренер-психолог та 
сімейний консультант з США). 

18 0 1 1 

Тренінги з підвищення 
кваліфікації психологів від 
психологів-супервізорів 
Інституту психології здоров’я  

15 0 1 2 

 
Ветеранський Креативний Хаб – ресурс для реабілітації, творчого розвитку та 
професійного зростання ветеранів/ок з числа учасників АТО/ООС та членів їх 

родин 
 
Проекти/заходи/ активності К-ть відвід. К-ть родин К-ть залучених 

партнерських 
ГО/бізнесів/ 

Спонсорів/меце
натів 

Залучених тренерів/ 
спеціалістів 

Центр «Діалог культур»: 
курси англійської мови  

35 8 1 3 
Центр «Діалог культур»: 
English speaking club 
 

26 8 2 2 

Центр «Діалог культур»: 
Ансамбль патріотичної пісні 

8 0 2 2 
ЯРМІЗ Продакшн студія: 
телемости 

60  1 3 



 

  

Нетворкінг – Ярмарка 
ремесел 

80 12 2  

Школа креативних професій:  
фотокурси 

15 0 0 1 

Школа креативних професій: 
бізнес-тренінги 

15  1 1 

Тренінги з фінансової 
грамотності 

30  1 1 

Тренінги з фандрейзингу для 
ветеранів та ветеранських 
організацій 

25  1 1 

Послуги коворкінгу (на 
постійній основі); 

110    

Екскурсії по м.Київ 35 10   
Музичні вечори та концерти 200 50   
Вечірні кінозали 110 50   
Спільні святкування (дні 
народження відвідувачів, 
загальнодержавні свята та 
ін) 

600 70   

Програма громадянської освіти «Нова еліта» 
 

Проекти/заходи/ активності К-ть відвід. К-ть родин К-ть залучених 
партнерських 
ГО/бізнесів/ 

Спонсорів/меце
натів 

Залучених тренерів/ 
спеціалістів 

Проект «Вшанування пам’яті 
героїв»: 
Заходи до Дня пам’яті 
загиблим в бої під 
Іловайськом (кінопоказ за 
участі режисерської 
команди) 

60 11   



5. Ресурси організації. Фінансові показники  (адміністративні та 
проектні витрати) 

У 2020 році у штаті організації було офіційно зареєстровано дві особи: 
директор та керівник проектів та програм. 

На волонтерських засадах виконувалися організаційні та управлінські 
функції, а також надавалися консультаційні та експертні послуги.  

До складу мультидисциплінарної команди Центру ЯРМІЗ залучалися: 
проектна менеджерка, 2 адміністраторки, старша адміністраторка, PR-
менеджерка (дизайнерка), координатора психологічного напрямку, 
бухгалтерка, юристка та технічний персонал (4 особи).  

Команда психологів та тренерів включала:  14 чоловіків (3 психологи 
(військовий, peer-психолог та кризовий), бізнес-тренер, фінансовий тренер, 
юрист, тренер реабілітолог, тренер з бойових мистецтв, тренери з танців, 
тренер з йоги, масажист, тренер з фото-навичок, художник (знавець 
етноісторії України, пісень, віршів та ін) та 18 жінок (5 психологинь (2 із 
соціальної сфери, з профорієнтації, сімейної сфери, дитячий), бізнес-тренерка, 
тренерка з фейсбілдингу, 2 тренерки з танцю, тренерка з йоги та дихальних 
практик, тренерка тілесних практик, тренерка mindfulness, тренерка з 
професійної освіти; 5 тренерок з арт-терапій). 

Наявність офісного приміщення та обладнання.  

ЯРМІЗ розміщений у центрі столиці, у чотирьох-поверховому приміщенні, 
загальною площею 1473,3 кв.м. З них: тренажерна зала 300 кв. м, 2 зали (70 
кв.м., та 50 кв.м.), 4 зали по 26 кв. м., 20 кімнат площею 10 – 15 кв. м, 
роздягальня, кав’ярня, кухня, офісні приміщення, вітальня, читальня. 

 

Фінансові витрати протягом 2020 року: 

Адміністративні витрати - 53 651,39 грн 

Проектні - 215 284,69 грн  



6. Зони активностей 
 
Основні зони Сервіси Додаткові 

можливості 
Спортивна зона 
 

Кардіотренажери Індивідуальні 
консультації тренера 
 
Наявні: тренажери, 
спортивний інвентар, 
фітнес інвентар, 
карімати, мати 

Силові тренажери 
Зона вільної ваги 
Зона боксу/Ринг 
Зона танцювальної 
студії/йоги/майндфулнес 
Роздягальня 
Душові кабіни 

Коркінг та 
переговорна зона  

Проведення бізнес-
зустрічей, переговорів 

Наявні: офісні меблі, 
постійний доступ до 
мережі інтернет 

Навчальна та 
тренінгові зона 

Проведення навчальних 
занять (бізнес-тренінги, 
освітні заходи, 
фасилітовані сесії, 
конференції та ін.) 

Наявні: офісні меблі, 
навчальні дошки, 
ноутбук, проектор, 
колонки, фліпчарти, 
світло, відео-камери, 
канцприладдя, 
постійний доступ до 
мережі інтернет 

Групові тренінги 
(психоедукаційні 
заняття, бізнес-тренінги, 
тренінги з розвитку 
креативного мислення) 

Зона ментального 
здоров’я  

Індивідуальні 
консультації, групи 
підтримки (психолога) 

Наявні: М’які меблі, 
м’які іграшки, пледи, 
одноразові капці 

Зона Міністерства 
спокою (peer-to-peer 
консультації) 

Зона «кухонних 
розмов» 

Кав’ярня  
 
 

Кавоварка, чайник, 
м’які меблі, столи (4 
шт.), стільці, барна 
стійка, колонки для 
музики, чай, кава, 
печиво 
 

Читальня  Книжкові шафи, 
стільці, м’які меблі, 
ветеранська і 
класична література 
(можливість взяти 
книгу для 



домашнього 
читання) 

Зона масових 
заходів 

Проведення музичних 
вечорів, концертів 

Проекційна техніка, 
екран, ноутбук, 
колонки, кріплення 
для фото/картин, 
мякі меблі (пуфи), 
стільці (60 шт.) 

Проведення онлайн-
марафонів, телемостів 
Організація виставок  
Організація форумів 
Ветеранські читання 
Кінопокази  
Урочисті нагородження 

Спеціалізовані зони 
 

Студія звуко-відео-
запису (ЯРМІЗ 
Продакшн студія) 

Звукоізоляційна 
кімната , ноутбук 

Майстерня  Обладнана кімната 
під роботу з глиною, 
пластиліном, 
фарбами та іншими 
матеріалами 

Виставкова зона Проекційна техніка, 
екран, ноутбук, 
колонки, кріплення 
для фото/картин 

Адміністративні 
приміщення 
(технічна зона) 

Проектний офіс Офісні меблі та 
техніка, настінна 
дошка 

Офіси/кабінети для 
адміністративного 
персоналу  
Кімнати для технічного 
персоналу 

Роздягальня, стелажі 
для пром-матеріалів 

Кухня  Електрична плита, 
витяжка, 
холодильник, 
стелажі для посуду, 
посуд 

 
 

  



7. Інформація про партнерів 

 
Протягом 2020 року було укладено Меморандуми про співпрацю з 

такими організаціями: 
 
1. Міністерство у справах ветеранів України 
2. Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної 

операції 
3. ЛЕГІОН АТО, Всеукраїнська ГО 
4. ЖІНОЧИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ РУХ, ГО 
5. ОБ'ЄДНАНІ ВІЙНОЮ. 90-й БАТАЛЬЙОН, ГО 
6. ФЕДЕРАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УЧАСНИКІВ 

АТО/ООС КИЇВЩИНИ, ГС 
7. СЛОВ'ЯНСЬКЕ СЕРЦЕ, БФ 
8. НОВИЙ ДОНБАС, ГО 
9. Луганочки, ГО 
10. СТУДЕНА, ГО (Без Броні) 
11. СПІЛКА УЧАСНИКІВ, ВЕТЕРАНІВ, ІНВАЛІДІВ АТО ТА БОЙОВИХ 

ДІЙ (СУВІАТО), ГО 
12. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ 

«НАЦІОНАЛЬНА РАДА СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ» КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ (ГС 
НРСРЗУ) 

13. ЛІНІЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ, БО БФ 
14. ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ЗДОРОВ'Я, ГО 
15. АСОЦІАЦІЯ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ, ГО 
16. ГО «Фонд інтелектуальної співпраці України - XXI століття» 
17. ТРЕНІНГ ФОРС, ТОВ 
18. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  РОЗВИТКУ, ТОВ 
 

  



8. Контактна інформація  

 

Місцезнаходження юридичної особи 01001, м.Київ, ПРОВУЛОК 
МУЗЕЙНИЙ, будинок 6, ПОВЕРХ 3, КАБ. 15 

 

Контактний телефон: +38073 891 1450  

 

Офіційний сайт організації: у 2020 році був відсутній 
(https://yarmiz.org.ua/ ) 

 

Соціальні мережі: 

 

Фейсбук сторінка: https://www.facebook.com/yarmizkyiv  

Телеграм-канал: https://t.me/yarmiz_center_non_profit  

Youtube-канал: https://www.youtube.com/channel/UCf1uD4-
2TMPYGhNkTSLzxsg  

Інстаграм-канал: 
https://www.instagram.com/yarmizcentr/?fbclid=IwAR3mYjdI2LkiUPU7T3MruGY
UkpaWmj764BYUUn0MBJbRaH7oJZ9OKNxzlrM 

 

https://yarmiz.org.ua/
https://t.me/yarmiz_center_non_profit
https://www.youtube.com/channel/UCf1uD4-2TMPYGhNkTSLzxsg
https://www.youtube.com/channel/UCf1uD4-2TMPYGhNkTSLzxsg
https://www.instagram.com/yarmizcentr/?fbclid=IwAR3mYjdI2LkiUPU7T3MruGYUkpaWmj764BYUUn0MBJbRaH7oJZ9OKNxzlrM
https://www.instagram.com/yarmizcentr/?fbclid=IwAR3mYjdI2LkiUPU7T3MruGYUkpaWmj764BYUUn0MBJbRaH7oJZ9OKNxzlrM

