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Ці рекомендації  не були б можливими без фінансової підтримки По-
сольства Великої Британії в Україні, Фонду ООН у галузі народонасе-
лення та натхненної і відданої роботи партнерів проєкту «Посилення на-
ціональних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та 
економічно ефективної системи протидії та запобігання насильству за 
ознакою статі».

Висловлюємо подяку заступнику Міністра у справах ветеранів України 
Ігорю Безкаравайному, заступнику Представника Фонду ООН у галузі 
народонаселення в Україні – Павлу Замостьяну, керівниці програми із 
протидії ґендерно зумовленого та домашнього насильства Фонду ООН 
у галузі народонаселення в Україні – Олесі Компанієць, координаторці 
з розвитку послуг для постраждалих від ҐЗН Фонду ООН у галузі наро-
донаселення в Україні – Надії Прокопенко та спеціалістці з комунікацій 
та адвокації Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні – Надії Ко-
валевич.

Окрему подяку за роз’яснення та участь у підготовці методичних 
рекомендацій на різних етапах підготовки висловлюємо головній 
спеціалістці експертної групи психосоціальної реабілітації Директо-
рату реабілітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації 
ветеранів Міністерства у справах ветеранів України – Юлії Мазур, 
заступниці директора з програмних питань/національній координа-
торці проєктів МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» – 
Ользі Веселовській, координаторці проєктів МБФ «Українська фун-
дація громадського здоров’я» – Анастасії Ляднева-Ірлік. Координа-
торкам мобільних бригад Тетяні Франчук, Галині Єльській, Олені 
Вахненко, Катерині Серединко, Марині Кручиновій, Юлії Мудрій. 
Консультантам з надання послуг із інтеграції та соціалізації учас-
ників бойових дій в АТО/ООС мобільних бригад Олександру Гна-
тюку, Ярославу Данилюку, Олександру Алієву, Анатолію Пучко, 
В’ячеславу Поздняку, Юрію Пірожку та всім іншим членам мобіль-
них бригад. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АТО Антитерористична операція на сході України

ВПО Внутрішньо переміщені особи

ГО Громадська організація

ҐЗН Ґендерно зумовлене насильство

ЗМІ Засоби масової інформації

ЗСУ Збройні сили України

ЗУ Закон України

КМУ Кабінет Міністрів України

МБФ Міжнародний благодійний фонд

МВС Міністерство внутрішніх справ

МОУ Міністерство оборони України

Нацгвардія Національна гвардія України

НУО Неурядова організація

ООН Організація об’єднаних націй

ООС Операція об’єднаних сил (з 18. 04. 2018 року)

ПТСР Посттравматичний стресовий розлад

РФ Російська Федерація

СЖО Складні життєві обставини

УБД Учасник бойових дій

УФГЗ МБФ «Українська фундація громадського здоров’я»

UNFPA Фонд ООН у галузі народонаселення

ЦБВПД Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

ЦСССДМ  Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
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ВСТУП

Після окупації в березні 2014 року АР Крим, у квітні розпочався збройний кон-
флікт на сході України, а саме: бойові дії на Донбасі із захоплення українських 
міст Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка. В умовах неоголошеної війни, з 2014 
по 2018 роки в окремих районах Донецької та Луганської областей, Україна 
проводила антитерористичну операцію (АТО), а з 2018 року введена операція 
Об’єднаних Сил (ООС). 

На долю українського народу випало чимало випробувань за цей період. 

Ветерани повертаючись із війни, де постійно перебували  в незвичних й екстре-
мальних умовах,  зіштовхнулись із проблемою реадаптації  до звичайних умов 
життя. Вони повинні знову адаптуватися та відновлювати втрачені або припи-
нені соціальні зв’язки. Станом на 1 вересня 2020 року 398 941 особа отримала 
статус учасника бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверені-
тет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитеро-
ристичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забез-
печення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії 
в Донецькій та Луганській областях.

Відсутність кваліфікованої соціально-психологічної допомоги, доступ до медич-
них та реабілітаційних послуг за місцем проживання ускладнює ситуацію та їх 
адаптацію. Тому в 2019 році UNFPA 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 тіль-
ки сприяти процесу адаптації учасників бойових дій до мирного життя шляхом 
забезпечення доступу та супроводу для здійснення комплексу необхідних реа-
білітаційних послуг, але й мала сприяти зменшенню психологічної напруги в ро-
динах ветеранів після повернення, зниженню потенційних ризиків домашнього 
насильства.

У дані методичні рекомендації лягла інформація усієї пілотної моделі від ініціати-
ви до форм надання допомоги учасникам бойових дій та членам їх родин, яку 
апробували мобільні бригади в Київській та Миколаївській областях. 

Сподіваємось, що запропоновані матеріали стануть корисними для читачів і ко-
жен зможе знайти свою відповідь на запитання

Галина Скіпальська
Директорка виконавча МБФ «Українська фундація громадського здоров’я»

Директорка Представництва HealthRight Inernational в Україні
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 I  ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ 
ДОКУМЕНТИ В РОБОТІ МОБІЛЬНИХ 
БРИГАД СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ 
АТО/ООС ТА ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН

У своїй діяльності члени мобіль-
них бригад соціально-психологіч-
ної допомоги учасникам бойових 
дій АТО/ООС та членам їх родин 
керуються різними нормативно-
пра вовими актами, що регулю-
ють основні поняття, правовий 
статус, терміни, види допомоги та 
соціально-правовий захист учас-
ників бойових дій.

1. ЗУ «Про соціальні послуги» 
від 17.12.2019 р. № 2671-VIII. 

Даний акт регламентує основні 
організаційні та правові засади на-
дання соціальних послуг, спрямо-
ваних на профілактику складних 
життєвих обставин, подолання або 
мінімізацію їх негативних наслідків, 
особам/сім’ям, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. В 
ньому чітко описано чинники, що 
можуть зумовити складні життєві 
обставини, принципи та цілі на-
дання соціальних послуг, а також 
суб’єкти надання соціальних по-
слуг, яких можна залучити до ро-
боти з ветеранами. 

2. ЗУ «Про статус ветеранів вій-
ни, гарантії їх соціального захи-
сту» від 22.10.1993 р. № 3551-XII.

Цей акт визначає поняття й зміст 
статусу ветеранів війни, за без  печує 
створення належних умов для їх 

життєзабезпечення, сприяє фор-
муванню в суспільстві шанобли-
вого ставлення до них. Законом 
визначені поняття та зміст статусу 
ветеранів війни та осіб, на яких по-
ширюється чинність цього Закону, 
зокрема:

• ветерани війни – особи, які бра-
ли участь у захисті Батьківщини 
чи в бойових діях на території 
інших держав;

• учасники бойових дій – особи, 
які брали участь у виконан-
ні бойових завдань по захисту 
Батьківщини у складі військових 
підрозділів, з’єднань, об’єднань 
всіх видів і родів військ Зброй-
них Сил діючої армії (флоту), у 
партизанських загонах і підпіл-
лі та інших формуваннях як у 
воєнний, так і у мирний час;

• особи з інвалідністю внаслідок 
війни – це особи з числа війсь-
ковослужбовців діючої армії та 
флоту, партизанів, підпільників, 
працівників, які стали особа-
ми з інвалідністю внаслідок 
поранення, контузії, каліцтва, 
захворювання, одержаних під 
час захисту Батьківщини, ви-
конання обов’язків військової 
служби (службових обов’язків) 
чи пов’язаних з перебуванням 
на фронті, у партизанських за-
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гонах і з’єднаннях, підпільних 

організаціях і групах та інших 

формуваннях, визнаних такими 

законодавством України, в рай-

оні воєнних дій, на прифронто-

вих дільницях залізниць, на спо-

рудженні оборонних рубежів, 

військово-морських баз та ае-

родромів у період громадянсь-

кої та Другої світової воєн або з 

участю в бойових діях у мирний 

час. А також особи, які внаслі-

док поранень, каліцтва, контузії 

чи інших ушкоджень здоров’я, 

одержаних під час участі у ма-

сових акціях громадського про-

тесту в Україні з 21 листопада 

2013 року по 21 лютого 2014 

року за євроінтеграцію та проти 

режиму Януковича (далі – Ре-

волюція Гідності), та які зверну-

лися за медичною допомогою 

у період з 21 листопада 2013 

року по 30 квітня 2014 року. 

Зв’язок інвалідності з поранен-

нями, каліцтвом, контузією чи 

іншим ушкодженням здоров’я, 

отриманими особами, під час 

участі у Революції Гідності, вста-

новлюється за результатами 

медико-соціальної експертизи 

в порядку, визначеному Кабіне-

том Міністрів України.

• учасники війни – це праців ни ки 

підприємств, установ, органі  зацій, 

які залучалися та брали безпо-

середню участь у забезпе ченні 

проведення антитеро  ристичної 

операції, перебуваючи безпосе-

редньо в районах антитерори-

стичної операції у період її прове-

дення, у по рядку, встановленому 

законодавством, які залучалися 

та брали безпосередню участь у 

забезпеченні здійснення захо дів 

із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стри-

мування збройної агресії Росій-

ської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, перебува-

ючи безпосередньо в районах 

та у період здійснення зазначе-

них заходів, у порядку, встанов-

леному законодавством;

• особи, на яких поширюється 

чин  ність цього Закону – сім’ї осіб, 

які добровільно забезпечу вали 

(або добровільно залуча лися до 

забезпечення) прове дення анти-

терористичної операції, здійс-

нення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у 

До нецькій та Луганській облас-

тях (у тому числі здійснювали 

волонтерську діяльність) та за-

гинули (пропали безвісти), по-

мерли внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворю-

вання, одержаних під час за-

безпечення проведення анти-

те рористичної операції (у тому 

числі здійснення волонтерсь-

кої діяльності), перебуваючи 

безпосередньо в районах та у 

період її проведення, під час за-

безпечення здійснення заходів 

із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стри-

мування збройної агресії Росій-

ської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях (у тому 

числі здійснення волонтерської 

діяльності), перебуваючи безпо-

середньо в районах та у період 
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здійснення зазначених заходів. 
Сім’ї осіб, які, перебуваючи у 
складі добровольчих форму-
вань, що були утворені або са-
моорганізувалися для захисту 
незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності Украї-
ни, загинули (пропали безвісти), 
померли внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва або захворю-
вання, одержаних під час безпо-
середньої участі в антитерори-
стичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи без-
посередньо в районах антите-
рористичної операції у період 
її проведення, за умови, що в 
подальшому такі добровольчі 
формування були включені до 
складу ЗСУ, МВС, Нацгвардії 
та інших утворених відповідно 
до законів України військових 
формувань та правоохоронних 
органів.

До ветеранів війни належать: 
учасники бойових дій, особи з ін-
валідністю внаслідок війни, учас-
ники війни.

3. ЗУ «Про соціальний і право-
вий захист військовослужбовців 
та членів їх сімей від 20.12.1991 р. 
№ 2011-XII.

Цей нормативно-правовий акт 
визначає основні засади держав-
ної політики у сфері соціального 
захисту військовослужбовців та 
членів їх сімей, встановлює єдину 
систему їх соціального та право-
вого захисту, гарантує військово-
службовцям та членам їх сімей в 
економічній, соціальній, політичній 
сферах сприятливі умови для ре-
алізації їх конституційного обов’яз-

ку щодо захисту Вітчизни та ре-
гулює відносини у цій галузі.

4. ЗУ «Про боротьбу з терориз-
мом» від 20.03.2003 р. № 638-IV.

Даний нормативно-правовий акт 

визначає правові та організаційні 

основи боротьби з цим терориз-

мом, повноваження і обов’язки 

органів виконавчої влади, об’єд-

нань громадян і організацій, поса-

дових осіб та окремих громадян 

у цій сфері, порядок координації 

їх діяльності, гарантії правового 

і соціального захисту громадян 

у зв’язку із участю у боротьбі з 

тероризмом. Саме в цьому доку-

менті формуються такі поняття як:

• тероризм – суспільно небез-

печна діяльність, яка полягає 

у свідомому, цілеспрямованому 

застосуванні насильства шляхом 

захоплення заручників, підпалів, 

убивств, тортур, залякування на-

селення та органів влади або 

вчинення інших посягань на 

життя чи здоров’я ні в чому не 

винних людей або погрози вчи-

нення злочинних дій з метою 

досягнення злочинних цілей;

• терористичний акт – злочинне 

діяння у формі застосування 

зброї, вчинення вибуху, підпалу 

чи інших дій, відповідальність 

за які передбачена статтею 258 

Кримінального кодексу України. 

У разі, коли терористична ді-

яльність супроводжується вчи-

ненням злочинів, передбачених 

статтями 112, 147, 258-260, 

443, 444, а також іншими стат-

тями Кримінального кодексу 

України, відповідальність за їх 
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вчинення настає відповідно до 

Кримінального кодексу України;

• терористична організація – стій ке 
об’єднання трьох і більше осіб, 
яке створене з метою здійснен-
ня терористичної діяльності, у 
межах якого здійснено розподіл 
функцій, встановлено певні пра-
вила поведінки, обов’язкові для 
цих осіб під час підготовки і 
вчинення терористичних актів. 
Організація визнається теро-
ристичною, якщо хоч один з її 
структурних підрозділів здійс-
нює терористичну діяльність з 
відома хоча б одного з керів-
ників (керівних органів) усієї ор-
ганізації;

• боротьба з тероризмом – діяль-
ність щодо запобігання, вияв-
лення, припинення, мінімізації 
наслідків терористичної діяль-
ності;

• антитерористична операція  – ком  -
плекс скоординованих спеці-
аль  них заходів, спрямованих 
на попередження, запобігання 
та припинення терористичної 
діяльності, звільнення заруч-
ників, забезпечення безпеки 
населення, знешкодження те-
рористів, мінімізацію наслідків 
терористичної діяльності;

• район проведення антитеро-
ристичної операції – визначені 
керівництвом антитерористич-
ної операції ділянки місцевості 
або акваторії, транспортні за-
соби, будівлі, споруди, примі-
щення та території чи акваторії, 
що прилягають до них і в межах 
яких проводиться зазначена 
операція;

• режим у районі проведення 
антитерористичної операції – 
особливий порядок, який може 
вводитися в районі проведення 
антитерористичної операції на 
час її проведення і передбача-
ти надання суб’єктам боротьби 
з тероризмом визначених цим 
Законом спеціальних повнова-
жень, необхідних для звільнен-
ня заручників, забезпечення 
безпеки і здоров’я громадян, 
які опинилися в районі прове-
дення антитерористичної опе-
рації, нормального функціону-
вання дер жавних органів, органів 
місцевого самоврядування, під-
приємств, установ, організацій;

• заручник – фізична особа, яка 
захоплена і (або) утримується з 
метою спонукання державного 
органу, підприємства, установи 
чи організації або окремих осіб 
здійснити якусь дію або утрима-
тися від здійснення якоїсь дії як 
умови звільнення особи, що за-
хоплена і (або) утримується.

5. Наказ Мінсоцполітики від 
01.07.2016 р. № 716 «Про за-
твердження Державного стан-
дарту соціальної послуги кризо-
вого та екстреного втручання».

Даний документ регулює за-
гальні підходи щодо організації та 
надання соціальної послуги кри-
зового та екстреного втручання, 
оцінку кризової ситуації отримува-
ча послуги, змісту самої послуги, 
місце, строки та принципи надан-
ня соціальної послуги.

6. Наказ Мінсоцполітики від 
02.07.2015 р. № 678 Про за-
твердження Державного стан-
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дарту соціальної послуги кон-
сультування». 

Цей Державний стандарт ви-
значає зміст, обсяг, умови та по-
рядок надання соціальної послуги 
консультування. Стандарт регла-
ментує визначення індивідуаль-
них потреб отримувача соціальної 
послуги, складання індивідуаль-
ного плану, укладання договору 
щодо надання соціальної послуги, 
а також місце і строки надання по-
слуги. 
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 II МОБІЛЬНА БРИГАДА: ВИЗНАЧЕННЯ, 
МЕТА ТА ЇЇ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Мобільна бригада соціально-
пси хологічної допомоги учасникам 
бойових дій АТО/ООС та членам 
їх родин (далі – мобільна бри-
гада) – це команда спеціалістів, 
які надають екстрену та планову 
соціально-психологічну допомо гу 
учас никам бойових дій АТО/ООС 
та членам їх родин, шляхом реа-
гування на проблеми з інтеграцією 
та соціалізацією в мирному житті 
ветеранів та членів їх родин за до-
помогою екстреного (кри зового) 
втручання/консультування, надан-
ня соціально-психологічного кон-
сультування та здійснення подаль-
шого соціального супроводу.

За рахунок її мобільності, ефек-
тивного та швидкого реагування 
послуга наближається до вете-
ранів та учасників бойових дій, 
а також їх родин. Це дає мож-
ливість вчасно зреагувати та на-
дати соціально-психологічну допо-
могу тим, хто її потребує або у разі 
необхідності перенаправити до ін-
ших служб, установ, партнерів.

Основною метою діяльності мо-
більної бригади є виявлення та 
надання екстреної та планової 
соціально-психологічної допомоги 
учасникам бойових дій АТО/ООС 
та членам їх родин.

• Забезпечення доступності со-
ціально-психологічної допомоги 
ветеранам, які самостійно не 
можуть подолати кризу чи звер-
нутись по допомогу.

• Кризове та екстрене втручання 
та надання підтримки ветера-
нам та членам їх родини з ме-
тою усунення кризової ситуації.

• Надання соціально-психологіч-
ної допомоги ветеранам та чле-
нам їх родини у відповідності до 
індивідуальних потреб.

• Надання послуги за методом 
«рівний-рівному» з метою по-
кращення умов інтеграції, со-
ціалізації та виходу зі складних 
життєвих обставин.

МЕТА

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
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 III ОТРИМУВАЧІ ПОСЛУГ 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ МОБІЛЬНОЇ БРИГАДИ 

До отримувачів послуг, які 
можуть отримати допомогу від 
мобільної бригади належать:
• учасники бойових дій; 

• особи з інвалідністю внаслідок 
війни;

• члени добровольчих батальйо-
нів, що не мають статусу вете-
рана;

• члени родини учасника бойових 
дій.

До категорії осіб отримувачів 
послуг можуть належати:
• дорослі чоловіки й жінки;

• діти (малолітні й неповнолітні);

• люди похилого віку.

 IV СКЛАД МОБІЛЬНОЇ БРИГАДИ ТА ФУНКЦІЇ 
ЧЛЕНІВ КОМАНДИ

До складу мобільної бригади 
входять: керівник мобільної брига-
ди, психолог, фахівець із соціаль-
ної роботи, консультант з надання 
послуг із інтеграції та соціалізації 
учасників бойових дій в АТО/ООС, 
водій. 

Особливістю мобільної бригади 
соціально-психологічної допомо-
ги учасникам бойових дій в АТО/
ООС, на відміну від інших типів 
мобільних бригад, є наявність у 
команді саме консультанта із ін-
теграції та соціалізації, який брав 
участь в бойових діях та прой-
шов комплексну психологічну ре-
абілітацію. Головним завданням 
консультанта є налагодження емо-
ційного та комунікативного зв’яз-

ку з ветеранами за методом «рів-
ний-рівному» з метою покращення 
інтеграції, соціалізації та виходу зі 
складних життєвих обставин.

Керівник мобільної бригади

Керівник мобільної бригади – це 
особа, яка має повну вищу освіту 
за спеціальностями «Соціальна 
робота», «Соціальна педагогіка», 
«Психологія, «Практична психо-
логія», «Соціологія» або за іншими 
напрямами гуманітарної підготов-
ки (психолог, фахівець соціальної 
роботи, вчитель, юрист, лікар) та 
пройшла відповідне навчання з 
питань надання соціально-психо-
логічної допомоги ветеранам АТО/
ООС. Стаж роботи за професією 
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психолога або спеціаліста в со-
ціальній сфері не менше 3-х років. 
Керівником мобільної бригади 
може бути один із членів мобільної 
бригади.

Основними функціями керівника 
мобільної бригади є:
• загальна координація процесу в 

межах діяльності мобільної бри-
гади;

• координація шляхів виявлення 
клієнтів;

• складання графіка планових 
виїздів і надання консультацій 
мобільною бригадою;

• організація та забезпечення 
виїздів мобільної бригади;

• організація інформаційно-про-
світницьких заходів спрямова-
них на профілактику домаш-
нього насильства в родинах 
ветеранів АТО/ООС;

• здійснення контролю за орга-
ні зацією перенаправлення ве-
теранів АТО/ООС та членів їх 
родин до мережі партнерських 
організацій, введення звітності.

Психолог

Психолог – це особа, яка має 
повну вищу освіту за спеціаль-
ностями «Психологія, «Практична 
психологія» та пройшов/ла від-
повідне навчання з питань надан-
ня соціально-психологічної допо-
моги ветеранам АТО/ООС. Стаж 
роботи за професією практичного 
психолога не менше 2-х років.

Основними функціями психолога 
мобільної бригади є:
• участь у виїздах мобільної бри-

гади;

• участь у визначені індивідуаль-
них потреб ветерана;

• здійснення комплексу заходів з 
психологічної діагностики вете-
ранів та членів їх родин;

• проведення психокорекційних за-
ходів із застосуванням інстру-
ментів, які відповідають індиві-
дуальним потребам ветеранів 
АТО/ООС та членам його ро-
дини;

• організація та проведення груп 
взаємодопомоги та підтримки 
ветеранів та членів його родини;

• мотиваційна підтримка та пси-
хологічний супровід ветеранів 
та членів його родини.

Фахівець із соціальної роботи 

Фахівець із соціальної роботи – 
це особа, яка має повну вищу 
освіту зі спеціальності «Соціальна 
робота», «Соціальна педагогіка», 
«Соціологія», «Психологія», «Прак-
тична психологія» або за іншими 
напрямами гуманітарної підготов-
ки (психолог, фахівець соціальної 
роботи, вчитель, юрист, лікар) та 
пройшов/ла відповідне навчання з 
питань надання соціально-психо-
логічної допомоги ветеранам АТО/
ООС. Стаж роботи за професією 
фахівця соціальної роботи не мен-
ше 2-х років.

Основними функціями фахівця із 
соціальної роботи мобільної бри-
гади є:
• участь у виїздах мобільної бри-

гади;

• надання індивідуальних консуль-
тацій ветеранам та членам його 
родини;
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• участь у визначені індивідуаль-
них потреб ветерана;

• розроблення індивідуального пла-
ну для роботи з ветеранами та 
членами їх родин;

• здійснення соціального супро-
воду ветеранів та членів їх ро-
дин;

• здійснення дистанційного кон-
сультування;

• ведення випадку (кейс-менедж-
мент) ветерана та членів його 
родини.

Консультант з надання послуг 
із інтеграції та соціалізації учас-
ників бойових дій АТО/ООС

Консультант з надання послуг 
із інтеграції та соціалізації учасни-
ків бойових дій АТО/ООС (далі – 
консультант з надання послуг із 
інтеграції та соціалізації) – це осо-
ба, яка за своєю кваліфікацією, 
компетенцією та практичним до-
свідом надає послуги за методом 
«рівний-рівному» з метою покра-
щення умов адаптації, інтеграції, 
соціалізації та виходу зі складних 
життєвих обставин, спричинених 
екстремальними умовами під час 

бойових дій, інвалідністю, станом 

здоров’я, соціальним становищем 

та обставинами, що негативно 

впливають на життя, стан здо-

ров’я та розвиток особи, функ-

ціонування сім’ї, які особа/сім’я не 

може подолати самостійно. 

Основними функціями консультан-
та з надання послуг із інтеграції та 
соціалізації учасників бойових дій 
АТО/ООС мобільної бригади є:

• організація процесу виявлення 
ветеранів АТО/ООС, які мають 
труднощі з процесом інтеграції 
в мирне життя;

• формування разом з керівни-
ком графіків виїздів та активна 
участь у них;

• налагодження довірливих кон-
тактів з ветеранами;

• участь у визначені індивідуаль-
них потреб ветерана;

• розвиток, формування та під-
тримка в інтеграції та соціаліза-
ції ветеранів АТО/ООС;

• мотиваційна підтримка та су-
провід ветерана при перена-
правленні до інших спеціалістів.
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 V АЛГОРИТМ РОБОТИ МОБІЛЬНОЇ 
БРИГАДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ 
АТО/ООС ТА ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН

У своїй діяльності мобільні 
бригади соціально-психологічної 
допомоги учасникам бойових дій 
АТО/ООС та членам їх родин вико-
ристовують два алгоритми робо-
ти, а саме:

І. Алгоритм роботи в дистан-
ційному форматі. 

Даний алгоритм складається із 
таких етапів:

• виявлення;

• надання соціально-психологіч-
ної допомоги;

• за потреби перенаправлення до 
інших суб’єктів;

• підтримка зворотного зв’язку з 
отримувачами послуг.

Алгоритм роботи мобільної 
бригади соціально-психологічної 
допомоги учасникам бойових дій 
АТО/ООС та членам їх родин в 
дистанційному форматі поданий 
на Рис.1.

Рис. 1. Алгоритм роботи в дистанційному форматі.
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Рис. 2. Алгоритм роботи під час виїзду.

ІІ. Алгоритм роботи під час 
виїзду. 
До етапів другого варіанту ал-

горитму роботи мобільних бригад 
входять:

• виявлення;

• організація виїзду та візиту до 
клієнта;

• перший контакт;

• надання соціально-психологіч-
ної допомоги;

• за потреби перенаправлення до 
інших суб’єктів;

• підтримка зворотного зв’язку з 
отримувачами послуг.

Алгоритм роботи мобільної 
бригади соціально-психологічної 
допомоги учасникам бойових дій 
АТО/ООС та членам їх родин під 
час виїзду поданий на Рис.2.



18

 VI ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ 
АТО/ООС ТА ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН

Виявлення ветеранів, які потре-
бують соціально-психологічної 
допомоги

Одним із основних етапів діяль-
ності мобільних бригад є вияв-
лення ветеранів, які потребують 
соціально-психологічної допомо-
ги. На даному етапі дуже важливо 
чітко визначити яку саме послугу 
потрібно надати ветерану або чле-
нам його родини та спланувати по-
дальші дії. Інформація до мобіль-
ної бригади може надійти з таких 
джерел:

1 самозвернення – це коли вете-
ран або члени його родини са-
мостійно звертаються за допо-
могою любим засобом зв’язку 
або за місцем локації мобільної 
бригади;

2 повідомлення від управління 
соціального захисту населення;

3 повідомлення від будь-яких те-
риторіальних органів Мінвете-
ранів;

4 повідомлення від ветеранських 
спільнот;

5 повідомлення від громадських 
організацій.

Організація виїзду та візиту до 
клієнта

Після надходження інформа-
ції щодо потреби в допомозі ве-
терану або членам його родини, 
мобільна бригада з’ясовує чи є 
потреба в екстреному реагуванні 
та наданні кризового психологіч-
ного консультування, і тоді вона 
організовує екстрений виїзд. Або 
ж можна організувати плановий 
виїзд та надати соціально-психо-
логічну допомогу.

Екстрений виїзд мобільної бри-
гади соціально-психологічної до-
помоги учасникам бойових дій 
АТО/ООС та членам їх родин – 
це екстрене реагування шляхом 
організації виїзду в найкоротші 
терміни. Екстрений виїзд органі-
зовується тоді, коли під час те-
лефонного консультування вияв-
ляється, що є нагальна потреба в 
екстреній допомозі або в кризо-
вому втручанні.

Плановий виїзд – це реагу-
вання мобільної бригади за попе-
редньо сформованим планом та 
графіком виїздів, який заздалегідь 
складається вже за результатами 

До уваги! Мобільна бригада забезпечує виїзд у складі не менше 
двох фахівців у віддалені населені пункти, віддалені райони міст та 
сільську місцевість, територія яких закріплена за мобільною бри-
гадою.
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виявлення або першого консуль-
тування.

Усі виїзди організовуються 
керівником мобільної бригади та 
здійснюються в населені пункти, 
які закріплені за мобільною бри-
гадою.

Перший контакт
Перший контакт у роботі з 

людьми, які зазнали травмуючі 
події є дуже важливим. Від нього 
залежить чи зможе клієнт довіри-
тись, відкритись, і почати розмову 
про травмуючі події, а далі й по-
дальшу роботу. 

Він базується на таких основ-
них аспектах:

• відчутті спокою та довіри;

• формуванні відчуття безпеки;

•  емоційній підтримці;

• зміцненні віри в можливостях 
отримання допомоги.

Надання соціально-психологіч-
ної допомоги

Після встановлення першого 
контакту наступає етап надання 
соціально-психологічної допомо-
ги. Саме на даному етапі спеціаліст 
працює з клієнтом більш глибоко, 
і завдяки наданим послугам вете-
ран може адаптуватися до мир-
ного життя, налагодити стосунки 
з сім’єю та отримати іншу допо-
могу від членів мобільної бригади. 
Більш детальний перелік послуг, 
які може надати мобільна брига-
да поданий в розділі VII. Форми та 
методи роботи мобільної бригади 
соціально-психологічної допомоги 
учасникам бойових дій в АТО/ООС 
та членам їх родин.

Перенаправлення (скерування) 
до інших суб’єктів

Соціально-психологічна допо-
мога надається учасникам бойо-
вих дій АТО/ООС та членам їх ро-
дин членами мобільної бригади в 
межах їх компетенції. Враховуючи 
індивідуальні потреби ветеранів та 
членів їх родин мобільна бригада 
за потреби може перенаправити 
за додатковою юридичною, ме-
дичною, психотерапевтичною по-
слугою до ЦБВПД, закладів охо-
рони здоров’я, управлінь праці та 
соціального захисту населення, 
ЦСССДМ, громадських організа-
цій, тощо. 

Перенаправлення до інших на-
давачів послуг здійснюється з ура-
хуванням індивідуального вибору 
ветерана або члена його родини 
за такими основними критеріями: 

Хто надає? – яка установа, ор-
ганізація надає запитувані послуги. 
Можна надати контактну інформа-
цію спеціаліста до якого скерову-
ють за додатковою допомогою.

Яку допомогу надає? – яку 
саме конкретну допомогу надає та 
чи інша організація, і учасник бо-
йових дій АТО/ООС або члени його 
родини можуть її отримати.

Де надає? – ветерану або чле-
ну його родини надається чітка 
інформація щодо місця розташу-
вання і графіку роботи затребува-
ної додаткової послуги надавача 
послуг. 

Підтримка зворотного зв’язку з 
отримувачами послуг

Фахівці мобільної бригади от-
римують зворотній зв’язок від 
учасників бойових дій та членів 
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їх родин, вони спостерігають та 
аналізують стан виконання по-
ставлених завдань та рекомен-
дацій. Одночасно підтримується 

 VII ФОРМИ ТА МЕТОДИ РОБОТИ МОБІЛЬНОЇ 
БРИГАДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ 
АТО/ООС ТА ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН

Соціально-психологічна допо-
мога учасникам бойових дій АТО/
ООС та членам їх родин може 
надаватися у дистанційному фор-
маті, під час виїздів мобільної бри-
гади та за місцем локації мобільної 
бригади. Це чіткий розподіл щодо 
територіальності отримання по-
слуги. Одночасно є ще кількісний 
розподіл отримання послуг, в яко-
му прослідковується кількість кон-
сультацій та їх тривалість. А також 
велике значення має сама форма 
за якою надається допомога – ін-
дивідуальна, групова або сімейна 
робота. Тому, якщо розглядати 
форми надання соціально-пси-
хологічної допомоги, то умовно їх 
можна класифікувати наступним 
чином: 

• територіальний формат: дистан-
ційний, під час виїздів мобільної 
бригади, за місцем розташуван-
ня (постійної дислокації мобільної 
бригади);

• за формою проведення кон-
сультацій: індивідуальна, групо-
ва, сімейна робота;

• кількісний формат – загальна 
кількість та тривалість самих 
консультацій під час надання 
соціально-психологічної допом-
оги.

Дану класифікацію подано в 
Табл. VII.I. 

Дистанційне консультуван-
ня – це заочне консультування, 
яке здійснюється спеціалістами, 
надавачами послуг за запитами 
отримувачів послуг за допомогою 
різних технічних засобів зв’язку 
(телефон, електронна пошта; он-
лайн консультування: скайп, вай-
бер, меседжер), яке за потреби 
забезпечує анонімність отримува-
ча соціальної послуги.

Дана форма консультування 
надає клієнтам можливість звер-
татися до мобільної бригади у 
зручний для них час і з будь-яко-
го місця. Така форма дистанційної 
психологічної допомоги є досить 
дієвою і в роботі мобільної бри-
гади. Консультації телефоном та 
онлайн (вайбер, скайп, меседжер) 

зворотний зв’язок зі спеціаліста-
ми інших установ, організацій, за-
кладів, до яких було направлено 
за додатковою послугою.
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Табл. VII.I. 

ФОРМАТ НАДАННЯ ПОСЛУГ

забезпечують одночасно опера-
тивність спілкування та зручні умо-
ви місця проведення консульту-
вання для клієнта. Консультування 
можна припинити в будь-який мо-
мент, для цього споживачу послуг 
достатньо покласти слухавку.

Вуличне консультування або 
кон сультування під час виїз -
дів – це контактне консультуван-
ня отримувачів соціальної послу-
ги в нестаціонарних умовах (поза 
приміщеннями, у яких працюють 
надавачі соціальних послуг), у міс-
цях, звичних для закритих щодо 
контактування соціальних груп (гру-
пи взаємодопомоги), у місцях, де 
вони мешкають, гуртуються, про-
водять разом час.

Така форма роботи наближує 
послугу до клієнта, і дає йому 
можливість отримати її у зручних 
для нього умовах.

Стаціонарне консультуван-
ня – це контактне консультування 
отримувачів соціальної послуги 
в стаціонарних умовах, у місцях 
розміщення суб’єкта надання со-
ціально-психологічної допомоги та 

в яких працюють надавачі соціаль-
них послуг. 

Разове консультування – кон-
сультування, яке проводиться у 
випадках, коли більш тривала ро-
бота з особою, сім’єю з якихось 
причин виявляється недоцільною 
або неможливою. Тривалість кон-
сультації – 45-60 хвилин.

Короткотермінове консуль-
тування – консультування (вид 
психологічної допомоги), яке здій-
снюється упродовж трьох-чо-
тирьох зустрічей, кожна з яких 
триває близько 60 хвилин і перед-
бачає цілеспрямований вплив на 
особистісний, поведінковий та ін-
телектуальний рівні функціонуван-
ня особи, сім’ї.

Середньотривале консульту-
вання – консультування (вид пси-
хологічної допомоги), яке здійс-
нюється протягом 10-15 зустрічей 
та передбачає психокорекційну 
роботу з отримувачем соціальної 
послуги для усунення недоліків у 
розвитку особистості та створен-
ня умов для повноцінного її ста-
новлення.
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Індивідуальне консультуван-
ня – персональне консультуван-
ня отримувача соціальної послу-
ги, спрямоване на розвиток його 
компетентності щодо подолан-
ня складних життєвих обставин, 
мобілізацію ресурсів й потенціалу 
для подальшого запобігання їх ви-
никненню.

Групова робота: спрямована на 
саморозвиток кожної особистості 
для гармонізації відносин з собою 
та іншими, через розвиток, тобто 
на усвідомлення нею власних сил, 
ресурсу та індивідуальності, підви-
щення уявлень про власну значу-
щість, формування мотивації до 
самовиховання і саморозвитку. 

У своїй діяльності мобільні бри-
гади забезпечують соціально-пси-
хологічну допомогу учасникам 
бойових дій АТО/ООС та членам їх 
родин шляхом надання переважно 
таких послуг:

• інформаційно-мотиваційне 
консультування – консульту-
вання з метою надання отри-
мувачу інформації та підтримки, 
що допомагають йому прийняти 
усвідомлене рішення й оцінити 
ресурси щодо бажаних поведін-
кових змін; 

• кризове та екстрене втручан-
ня – термінове втручання в 
кризову ситуацію з метою не-
гайного усунення або мінімізації 
наслідків такої ситуації, надання 
допомоги та підтримки, спря-
мованої на її подолання. Це пси-
хологічна допомога (консульту-
вання, підтримка, діагностика, 
корекція, психотерапія, реабі-
літація), надання інформації з 

питань соціального захисту на-
селення, допомога в організації 
взаємодії з іншими фахівцями 
та службами, представництво 
інтересів, корекція сімейних 
стосунків, допомога особам, які 
постраждали від домашнього 
насильства, допомога в отри-
манні безоплатної правової до-
помоги, організація надання не-
відкладної медичної допомоги, 
організація надання притулку;

• кризове психологічне кон суль-
ту вання – застосування методів 
психологічного консультування 
з метою допомоги особі подо-
лати кризову ситуацію та змен-
шити її страждання, ймовірність 
спричинення шкоди собі чи ін-
шим особам;

• психологічна діагностика – до-
слідження й аналіз психологіч-
них властивостей і станів лю-
дини за допомогою науково 
перевірених методів, що дають 
достовірну інформацію про них;

• психологічне консультуван-
ня – допомога у разі складних 
життєвих обставин, психосоці-
альних, емоційних, поведінко-
вих та інших складнощів, які 
не відповідають діагностичним 
критеріям психічних розладів, а 
також можуть бути супутніми в 
разі психічних розладів, за до-
помогою методів і технік психо-
логічного консультування, через 
взаємодію між однією чи кілько-
ма особами, які потребують до-
помоги, та одним або кількома 
фахівцями (у тому числі із засто-
суванням засобів дистанційного 
спілкування або мобільних до-
датків);
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• послуги з інтеграції та соціалі-
зації – комплекс заходів, які 
виконує фахівець з надання по-
слуг із інтеграції та соціалізації 
за принципом «рівний-рівному», 
що складають зміст соціальної 
послуги з метою відтворення 
соціально-культурного досвіду, 
покращення умов інтеграції, со-
ціалізації та виходу зі складних 
життєвих обставин;

• наснаження – підтримка отри-
мувачів соціальної послуги, підви-
щення їхньої впевненості, само-
оцінки, компетенції, щоб вони 
могли самостійно представляти 
свої та своєї родини інтереси в 
організаціях, закладах та служ-
бах, об’єднуватися з іншими от-
римувачами соціальних послуг 
для створення груп взаємопід-
тримки та взаємодопомоги; 

• сімейне консультування – кон-
сультування отримувачів соці-
альної послуги, що перебувають 
у родинних стосунках або про-
живають однією сім’єю;

• соціально-психологічне кон-
суль тування – це консультуван-
ня (вид психологічної допомоги), 
що полягає у визначенні психо-
логом-консультантом разом з 
отримувачем його особистісних 
психологічних проблем з по-
дальшою корекцією поведінки 
в особистому житті, професій-
ній діяльності, навчанні та інших 
життєвих сферах для виходу зі 
складної життєвої ситуації шля-
хом надання комплексних со-

ціальних послуг;

• соціальна послуга консульту-
вання – комплекс заходів, що 

здійснюються протягом стро-
ку, необхідного для виходу зі 
складної життєвої ситуації та 
адаптації особи, сім’ї до нових 
умов соціального середови-
ща, спрямованих на усунення/
пристосування обмежень жит-
тєдіяльності, підтримку соціаль-
ної незалежності, збереження 
та продовження соціальної ак-
тивності особи, сім’ї;

• соціальна послуга соціально-
го супроводу особи (сім’ї), які 
перебувають у складних жит-
тєвих обставинах – комплекс 
заходів, що передбачає оцін-
ку потреб, визначення шляхів 
вирішення основних проблем, 
регулярні зустрічі чи відвідуван-
ня отримувача послуги з ме-
тою моніторингу виконання по-
ставлених завдань, сприяння у 
отри манні інших послуг, допом-
огу в усвідомленні значення дій 
та/або розвиток вміння керува-
ти ними, навчання та розвиток 
навичок, спрямованих на подо-
лання чи мінімізацію складних 
життєвих обставин.
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 VIII РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ 
МОДЕЛІ ДІЯЛЬНОСТІ МОБІЛЬНОЇ 
БРИГАДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ 
АТО/ООС ТА ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН

За період діяльності пілотного 
проєкту «Посилення національ-
них і регіональних механізмів по-
будови адаптивної, підзвітної та 
економічно ефективної системи 
протидії та запобігання насильству 
за ознакою статі», який реалізо-
вувала МБФ «Українська фунда-
ція громадського здоров’я» за 
підтримки UNFPA та фінансової 
підтримки Посольства Великої 
Британії в Україні в Київській та 
Миколаївській областях, досвід 
мобільних бригад показав, що ве-
терани АТО/ООС та члени їх родин 
гостро потребують підтримки та 
допомоги з боку суспільства та 
держави. 

З листопада 2019 року по лис-
топад 2020 року мобільні бригади 
забезпечили комплексне надання 
соціально-психологічної допом-
оги учасників бойових дій АТО/

ООС та членів їх родин у 3771 
випадку. 95% учасників бойових 
дій АТО/ООС та членів їх родин 
від загальної кількості ветеранів 
у районах дії мобільних бригад, 
охоплено послугами інформаційно-
мотива ційного консультування. 36% 
учасників бойових дій АТО/ООС 
та членів їх родин від загальної 
кількості ветеранів у регіонах дії 
мобільних бригад скористалися 
послугою соціального супроводу. 

Сьогодні ми бачимо, що існує 
велика потреба в наданні соціаль-
но-психологічної допомоги учас-
никам бойових дій АТО/ООС та 
членам їх родин, особливо на пер-
шому етапі виявлення проблеми. 

Мобільна бригада в рамках 
пілоту виявляла і надавала соціаль-
но-психологічну допомогу. У зв’яз-
ку з чим, пілотна модель діяльності 
мобільної бригади соціально-психо-
логічної допомоги учасникам бойо-
вих дій АТО/ООС та членам їх родин 
потребує втілення та імплементу-
вання у більш ширшому форматі. 

За результатами діяльності 
мобільних бригад виявлено ос-
новні потреби для комплексного 
та якісного надання допомоги ве-
теранам АТО/ООС. Вони потребу-
ють спільних зусиль громадськості 
та представників центральних ор-
ганів влади для їх втілення. 
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Для впровадження моделі 
мобіль них бригад соціально-пси-
хологічної допомоги учасникам 
бойових дій АТО/ООС у всіх ре-
гіонах України є потреба в нор-
мативно-правовому врегулюванні 
алгоритму та стандарту надання 
соціально-психологічної допомоги 
учасникам бойових дій АТО/ООС 
та членам їх родин, зокрема, і в 
ситуаціях вчинення домашнього 
насильства. 

Одночасно створення мобіль-
них бригад соціально-психологіч-
ної допомоги учасникам бойових 
дій АТО/ООС та членам їх родин 
на базі територіальних відділів 
Міністерства у справах ветеранів 
України або на базі центрів со-
ціально-психологічної реабілітації 
населення, чи центрів підтримки 
ветеранів АТО забезпечить коор-
динацію процесу надання допо-
моги ветеранам. Це дасть мож-

Основні потреби для комплексного та якісного надання допо-
моги ветеранам АТО/ООС:

• єдине вікно для надання послуг учасникам бойових дій АТО/ООС; 

• дорожні карти послуг для учасників бойових дій АТО/ООС; 

• гаряча лінія; 

• створення онлайн ресурсу з переліком надавачів послуг для учас-

ників бойових дій АТО/ООС;

• безкоштовна психологічна допомога; 

• безкоштовна послуга психотерапевта; 

• сімейна ре абілітація; 

• групи взаємодопомоги, ветеран Хаби; 

• доступ до медичних послуг; 

• нарколог та психіатр доступний у громадах; 

• реабілітаційні центри для учасників бойових дій АТО/ООС; 

• притулок для ветеранів; 

• навчальний центр для ветеранів з клієнтоорієнтованим підходом; 

• працевлаштування та переква лі фікація.

ливість вчасно виявити проблеми, 
які існують у ветеранів та їхніх 
сім’ях після повернення з війни, а 
також отримати вчасно соціаль-
но-психологічну допомогу кожно-

му ветерану.

В момент створення мобіль-

них бригад соціально-психологіч-

ної допомоги учасникам бойових 

дій АТО/ООС та членам їх родин 

можна розглянути різні формати 

її складу. Наприклад, можна ім-

плементувати діючий та апробо-

ваний склад мобільної бригади, 

який поданий у І варіанті. А можна, 

як показав досвід діючих пілотних 

мобільних бригад та запит вете-

ранів, впровадити ІІ варіант скла-

ду мобільної бригади, до якого 

входить юрист. Обидва варіанти 

зазначені в Табл. VIII.I.

Щоб мобільна бригада ефек-

тивно реагувала, вона одночасно 
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Табл. VIII.I.

ВАРІАНТИ КАДРОВОГО СКЛАДУ МОБІЛЬНОЇ БРИГАДИ 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ 

В АТО/ООС ТА ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН

Табл. VIII.IІ.

ОСНОВНЕ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МОБІЛЬНОЇ БРИГАДИ НА ЕТАПІ ЇЇ СТВОРЕННЯ

має бути забезпечена як кадрови-
ми, так і матеріально-технічними 
ресурсами. Основне матеріально- 
технічне забезпечення, яке потріб-

но на етапі створення, подано в 
Табл. VIII.IІ., а орієнтовні щомісячні 
фінансові витрати подані в Табл. 
VIII.IІІ.

Одночасно, задля надання 
якісних послуг спеціалісти мобіль-
них бригад потребують додатко-
вого сертифікованого навчання 
з питань роботи із ветеранами та 
надання соціально-психологічної 
допомоги.

Форма роботи за принципом 
«рівний-рівному» зарекомендува-
ла себе на дуже високому рівні в 

роботі з ветеранами АТО/ООС. 

Вона є ефективною в інтеграції 

ветеранів до мирного життя, і за 

даним принципом можна працю-

вати з ветеранами АТО/ООС та 

членами їх родин в інших регіонах. 

Консультант з надання послуг із 

інтеграції та соціалізації може бути 

як в складі мобільної бригади, і як 

окремий надавач послуг закріпле-
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Табл. VIII.IІІ.

ОРІЄНТОВНІ ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
МОБІЛЬНОЇ БРИГАДИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ В АТО/ООС ТА ЧЛЕНАМ ЇХ РОДИН

ний за центром підтримки вете-

ранів АТО/ООС.

Для забезпечення діяльності 

мобільних бригад на національ-

ному рівні потрібно розробити 

спеціалізований методичний інстру-

мент щодо комплексного соціаль-

ного супроводу учасників бойових 

дій та членів їх родин в умовах оч-

ної та дистанційної роботи мобіль-

них бригад.

Розробка протоколів психоло-

гічних інтервенцій для ветеранів 

та ліцензування провайдерів, що 

надають психологічні послуги ве-

теранам та членам їх сімей Міні-

стерством у справах ветеранів за-

безпечить єдиний підхід з питань 

надання соціально-психологічної 

допомоги учасникам бойових дій.

Створення координаційних рад 
з питань надання допомоги учас-
никам бойових дій АТО/ООС та 
членам їх родин на регіональному 
рівні забезпечить координацію зу-
силь надавачів послуг ветеранам 
та учасникам бойових дій АТО/
ООС та членам їх родин. 

Комплексна соціально-психо-
логічна допомога учасникам бой-
ових дій АТО/ООС та членам їх 
родин потребує окремого фінан-
сування з державних або місцевих 
програм. У зв’язку з чим, є потре-
ба в перегляді діючих програм та 
забезпечення ґендерного бюдже-
тування для організації виділення 
додаткових коштів на комплексну 
соціально-психологічну допомогу 
учасникам бойових дій АТО/ООС 
та членам їх родин.
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