
Спорт став невід’ємною складовою ветеранської культури. Спортивний простір
Центру «ЯРМІЗ» працює не лише для покращення фізичного стану ветеранів,
ветеранок та їх родин у тренажерних залах, на класах йоги, жонглювання, танців,
бойових мистецтв. Це сучасний комплекс системи оздоровлення, що дозволяє
досягти емоційної і фізичної рівноваги, оптимізму і позитивного мислення.
Проєкт «Школа здорового способу життя»
 

«Програма психологічної допомоги» має наступні напрямки: індивідуальні
консультації; групові зустрічі; «рівний рівному»; групи по втраті; робота з парами;
дитячий психолог; заняття з арт-терапії. 
Проєкт «Військовий психолог простими словами»
Проєкт «Міністерство Спокою» 
 
 

у перекладі з діалектичного означає вихід, можливість вийти із
складного, загрозливого становища, життя ладувати.  «ЯРМІЗ»  

наші принципи:
Родинний підхід – Партисипативність – Інклюзія –
Міжсекторальна взаємодія – Культура об'єднуватись

Сила права і
громади

Програма розвитку стосунків у родинах ветеранів та ветеранок АТО/ООС. 
Проєкт «Міцні зв’язки – сильні пари». Робота над адаптацією першоджерела
програми «Strong Bonds, Strong Couples (SBSC)» (USA) авторства Сью Джонсон та
Кетрін Рім проводилася протягом двох років. У жовтні в Центрі «ЯРМІЗ» було
проведено перший практичний курс з родинами. 
Проєкт «Всеукраїнська школа «ЯРМІЗ» 

Програмна дІяльнІсть 

Проєкт «Роль ветеранської спільноти у розбудові демократичного суспільства». На
базі проведеного однойменного дослідження плануються проєкти розвитку
громадянської освіти, національно-патріотичного виховання, упровадження
принципів гендерної рівності та утвердження нульової толерантності до насилля;
захист прав людини та демократії. 
Проєкт «Дискусійний клуб» має на меті організацію міждисциплінарних дискусій
фахових експертів, науковців, дослідників. 

«Програма психологічної
допомоги»
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Місце сили та підтримки в серці Києва 

«Програма спортивної
реабілітації»

«Програма розвитку
стосунків»

Зірка символізує гармонійність та впорядкованість Всесвіту 

відвідати сайт підтримати Центр 

«ЯРМІЗ»



Проєкт «Захоплення як початок нової роботи» вчить як стати гравцем у сфері
Креативної економіки. Креативна економіка – це найдинамічніший сектор щодо
створення робочих місць. Першочергова увага Школи зосереджена на розвитку
творчого мислення, здатності висловлювати свою індивідуальність, особистісному
розвитку. Це синергія творчості, ідеї, знань та технологій, спрямована на освіту та
розвиток. 
 
 Проєкт «Заснування Ветеранського мовного центру «Діалог» як місця презентації
культур» за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та
Міжнародного Фонду «Відродження». Освітня програма задовільняє потреби 3-х з 6-
ти основних компетенцій, які за рекомендаціями Європарламенту та Ради ЄС мають
міститися в програмах освіти дорослих: спілкування рідною мовою, спілкування
іноземною мовою, самовираження у сфері культури. Ми об‘єднуємо людей навколо
спільних культурних цінностей, культурного капіталу країни. Через об‘єднання та
самовираження до міжкультурного діалогу та соціальної згуртованості.

Створення сучасної медіаплатформи із розробки фото-, аудіо-, відеоконтенту.
Телемости. Фотопроєкти. Вебінари, відеоконтент. Подкасти. Конференції, прес-
конференції, онлайн-освіта і навчання. 
Проєкт «Столиця на зв‘язку»  – адаптація заходів з освіти та навчання в онлайн-
формат. 
Ветеранський етнофестиваль "Квітка ЯРМІЗ", засновано з метою суспільної
демонстрації важливості ролі ветеранів та ветеранок як  захисників та захисниць
європейських цінностей та амбасадорів національної ідентичності на шляху
євроінтеграції України.
 

Ми прагнемо створити моду на освіту впродовж життя. Таку освіту, яка змінює,
відкриває нові можливості для роботи, об'єднує людей, створює умови для
самореалізації та особистісного розвитку, креативності та критичного мислення.
Освіта дорослих сприяє міжнародним європейським стратегіям у сфері зростання,
зайнятості, справедливості, соціальної єдності та активного громадянства.
 
 

Центр «Діалог
культур»

Центр кар’єри,
нетворкінг

Створення майданчика для організації процесу неформальної та інформальної освіти
задля упровадження ідеї освіти дорослих упродовж життя.
Проєкт «Навички і компетенції для професій майбутнього».
Проєкт «Як навчитись заробляти на креативній ідеї» 
Проєкт «Герої працюють тут»
Проєкт «Сім‘я Лідер – цінності для передачі поколінням» за підтримки Посольства
Великої Британії в Україні

ЯРМІЗ Продакшн-
студія

Адреса: Контакти:

освітній 
креатив-хаб

Школа креативних
професій, коворкінг
та майстерня

м. КиІв, Музейний провулок 6, поверх 3 +380 738 911 450   info@yarmiz.org.ua 
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