
ВПО та приймаючі
громади: життя з 
примиренням та 

порозумінням
Реалізує ГО "Твори Добропілля" 

за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» 
у партнерстві з Центрами надання соціальних послуг

Вишневої міської ради та Борщагівської сільської ради

Центр надання соціальних

послуг Вишневої міської ради

Центр надання соціальних послуг

Борщагівської сільської ради



Про організацію

ГО «Твори Добропілля»

 Працює у Донецькій обл. з 2019 року.

 7 членів та 30 соціальних інвесторів

 Напрями: соціальна згуртованість, 

неформальна освіта, культура, 

громадська активність, волонтерство, 

гендерна рівність.

Партнери

Програма розвитку ООН

Програма ООН з відновлення та 

розбудови миру

Британська Рада

Фонд BEARR Trust

Львівська Освітня Фундація

Німецький культурний центр «Гете-

інститут»

Міжнародна Організація з міграції

Український жіночій фонд



Про проєкт

Керівниця: Тетяна Войтюк

 медіаторка, 

 фасилітаторка діалогів, 

 тренерка неформальної освіти, 

 модераторка груп самодопомоги

тел. 050 326 9684

Партнери

 Центр надання соціальних послуг

Борщагівської сільської ради

 Центр надання соціальних послуг

Вишневої міської ради

 Борщагівська сільська рада

 ГО «Ліга медіаторів України»

 Фінансування: Міжнародний Фонд 

«Відродження»



Мета проєкту

Громади Київської області

 сільська Борщагівська

 міська Вишнева

- допомога переселенцям інтегруватися у нових громадах,

- сприяння вирішенню конфліктів у різних видах спорів шляхом медіації та/або

діалогу в інтересах ВПО та/або дітей. 

 Початок: 15 вересня 2022 р.

 Закінчення: 14 квітня 2023 р.



Головні активності проекту:

проведення медіаційних процедур у різних видах спорів: сімейні, сусідські, в 

організаціях та інші.

проведення навчання для фахівців допоміжних професій, переселенців і місцевих

мешканців, щодо сприяння конструктивному вирішенню конфліктів;

групи взаємопідтримки за участі як переселенців, так і місцевих мешканців;



Групи взаємопідтримки

Софіївська Борщагівка

 Змішана група дорослих: ВПО та місцеві. 

 Змішана підліткова група: ВПО та місцеві.

 Змішана он-дайн група дорослих: ВПО та 

місцеві для віддалених районів.

Вишневе

 Для людей, які зазнали втрат

родичів через війну.

 Для ВПО та місцевих.



Воркшопи

• «Конфлікт як можливість».  

Ознаки конфлікту, підходи до вирішення конфліктів: правовий, силовий, з 
урахуванням інтересів, стилі поведінки у конфліктах, стадії ескалації
конфлікту, конструктивний та деструктивний конфлікт, медіація як 
конструктивний спосіб вирішення конфлікту. 

• «Психологія комунікації». 

Захисні реакції мозоку, трикутник Карпмана, комунікативні моделі 4 вуха
та Я-повідомлення, техніка спілкування «Кільце».

• «Медіація як послуга». 

Поняття та принципи медіації, етапи процесу, медіабельність конфлікту, 
залучення у медіацію неповнолітніх, взаємодія фахівців допомагаючих
професій та медіаторів.



Медіація

• Види спорів: 

- сімейний, 

- сусідський, 

- організаційний (волонтерські та громадські
організації, які працюють з ВПО), 

- за участі ОМС та служб, які працюють з ВПО. 

• Перевага спорам, які торкаються інтересів ВПО або
дітей. 


