
 

ФОРУМ 

«Життя на межі миру: як волонтерські ініціативи сприяють зростанню громад» 

      Формат: онлайн                                                                            20 листопада 2021 р. 

9:45–10:00 Реєстрація учасників 

 
10:00–10:10 

 
Коротка інструкція щодо роботи онлайн форуму 

10:10–10:20 Привітальне слово Федеріки Діспенци, керівниці компонента «Громадська безпека 

та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру 

10:20–12:00 Панельна дискусія:  «Від спонтанних ініціатив до стратегічного 

планування. Громадські ініціативи та державні програми: як працювати у 
синергії?»  

 
- Ігор Ященко, керівник волонтерських проєктів в зоні ООС: стоматологія «Тризуб- 

Дентал», радіо «Тризуб – ФМ»;  
- Ірина Соловей, стратегиня з розвитку спільнот, президентка ГО «Garage Gang», 

співзасновниця платформи соціальних інновацій Велика Ідея; 

- Андрій Римарук, волонтер, БФ «Повернись живим»; 
- Калмикова Наталія, радниця командувача сухопутних військ ЗСУ із гендерних 

питань.  
 

Модераторка: Марина Говорухіна, засновниця клубу «Клуб піранья» 

 

12:00–12:15 перерва, перехід учасників у групи 

12:15–13:45 Панель «Як мотивувати волонтерів та 

втілювати сталі волонтерські 

проєкти?»  
 

- Тетяна Лях, заступниця голови Ради 
ГО «Всеукраїнський громадський центр 

«Волонтер», завідувачка кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної 
роботи Інституту Людини КУ ім. Бориса 

Грінченка (Київ), співавторка онлайн 
курсу «Менеджмент волонтерських 

програм»; 

Катерина Пуха, координаторка 
проєктів, керівниця відділу 

фандрейзингу та розвитку ГО 
«Всеукраїнський громадський центр 

«Волонтер» (Київ), співавторка 
посібника Добрі історії: як реалізуються 

волонтерські програми 

- Яна Твереза, менеджерка 
волонтерської програми «Громадське 

кафе» (Ольгинська ТГ, Донецька обл.); 
- Тетяна Дерев’янко, менеджерка 

волонтерської програми «Волонтер+» 

(Слов’янськ); 
- Трашутіна Тетяна, менеджерка 

волонтерської програми «Розбудова 
мережі місцевих центрів молодіжного 

Панель «Від волонтерства до 

соціального підприємництва. Як 

монетизувати розв’язання 
соціальних проблем і розвивати 

соціальне підприємництво у 
громаді?» 

 

- Марія Ошовська, випускниця 
школи «Аіст», засновниця 

шкільної сортувальної станції 
SHUTTLE (Вінниця); 

- Владислав Малащенко, 

засновник інклюзивної пекарні 
Good Bread from Good People 

(Київ); 
- Володимир Бабич, засновник 

кав’ярні «Поруч» (Краматорськ); 
- Олена Присяжнюк, заступниця 

начальника Департаменту 

економіки і інвестицій Вінницької 
міської ради (Вінниця). 

 
Модераторка: Аліна Бочарнікова, 

координаторка з розвитку соціального 

підприємництва у Future Development 
Agency   
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волонтеріату в Донецькій області» 

(Краматорськ) 

- Дмитро Куриленко, проєктний 
менеджер мобільного додатку 

«Волонтер»: 

📍Play Market 

📍Apple Store 

- Олена Подобєд-Франківська 

Проєктна менеджерка ГО «Мережа 
відповідальних», Голова Асоціації 

молодіжних центрів України, 
співавторка онлайн-курсу «Волонтерські 

програми: мрія чи реальність»  

 
Модераторка: Тетяна Сила, 

спеціалістка з мобілізації громад Програми 
ООН із відновлення та розбудови миру 

13:45–14:30 Обідня перерва 

14:30–16:30 Майстерні 

Майстерня «Освіта для 
дорослих як спосіб 

розвивати громаду» 
 

 

Спікери:  
Олег Яськів, віцеректор 

УКУ; 
Сергій Пасічник, ГО 

«Академія стратегічних 
досліджень»; 

Сергій Ткаченко, Агенція 

сталого розвитку Хмарочос 
 

 
Модератор: 

Ігор Добко (ГО 

«Товариство Лева») 
 

Майстерня 
«Як створити простір 

для екскомбатантів 
АТО/ООС з нуля?» 

 

 
Спікерка: 

Катерина Колтунова, 
співзасновниця 

громадського простору 
Krop:Hub та креативного 

майданчика mir2.0.  

у місті Кропивницькому, 
волонтерка ГО «Серця 

матерів та ветеранів війни 
Кропивницького» 

 

Модераторка:  
Ольга Гріднєва, ГО 

«Турбота», м.Новоукраїнка 

Майстерня 
«Комунікація 

волонтерських 
ініціатив у громадах» 

 

 
Спікер: Андрій 

Богданович, 
телеведучий, медіа-тренер 

Міжнародного 
республіканського 

інституту» 

 
Модераторка:  

Вікторія Талашкевич, 
експертка ГО «Пресклуб 

реформ»,  

м. Кропивницький 

 Майстерня «Непересічні 

волонтерські ініціативи, 
що змінили уявлення 

про волонтерські 

проєкти» 
 

Спікери: 
 

Яна Чанкотадзе, 

методистка GreenLab на 
базі СНУ ім. В. Даля, 

керівниця ГО «Лабораторія 
розвитку Луганщини»; 

Людмила Василенко, 
членкиня Консультативної 

ради з питань соціальної 

єдності при UN RPP, 

Майстерня «Надання 

соціальних послуг у 
громаді» 

 

 
Спікери:  

 
Людмила Нецькіна,  ГО 

«Гармонія»; 

Леонід Зіньківський ГО 
«Справа Кольпінга». 

Майстерня 

«Самодостатні. Гідні. 
Неймовірні. Роль 

матерів у згуртуванні 

громади для створення 
безбар’єрного 

середовища для родин, 
які виховують дітей з 

інвалідністю» 

  
Спікери:  

 
Катерина Жукова, 

голова ГО «Мама діє» 

https://cutt.ly/7EZfc9R
https://cutt.ly/vEZfYI4
https://vumonline.ua/course/volunteer-teams-dream-or-reality/
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https://drive.google.com/file/d/1gIsaYltr58Cu68cWeLFqskPyr3NcKIe0/view?usp=sharing


членкиня ГО «Центр 

демократичних реформ та 

медіа», співавторка та 
співкоординаторка 

національної платформи 
Youth MediaLab;  

Влад Фісун, ведучий на 

«Радіо Аристократи»; 
Ксенія Дружина,  

керівниця ГО «Амбасадори 
миру»; 

Олеся Зелена, ГО 
«Амбасадори миру»; 

Інна Гочошвіллі,  ГО 

«Амбасадори миру»  
Олексій Головатий, ГО 

«Амбасадори миру». 
 

Модераторка: Анна 

Борова, спеціалістка 
Програми ООН із 

відновлення і розбудови 
миру 

 Майстерня «Як 
подолати психологічне 

вигорання громадських 
активістів та 

волонтерів» 

 
 

Спікери:  
Катя Кольцо, докторка з 

соматики Віслієнського 

Університету (США); 
Мартат Пивоваренко, 

психологиня, м. Львів. 
 

Модератор: Віталій 

Харечко, ГО «Девелопмент 
фаундейшн» 

Майстерня «Успішні 
моделі партнерства для 

подолання наслідків 
пандемії COVID-19 та 

сталого соціально-

економічного 
відновлення громад» 

 
Спікер:  

Ігор Назар, спеціаліст із 

розвитку громад, 
координатор проєкту 

«Посилене партнерство для 
сталого розвитку», що 

впроваджується ПРООН за 

фінансування Уряду Швеції 

Майстерня 
«Мережування як 

спосіб розширення 
горизонтів» 

 

Спікери:  
Андрій Жидков, член  

Констультативної ради з 
питань соціальної єдності 

при UN RPP та мережі 

Інклюзивних громадських 
радників;  

Павло Пущенко,  Спілка 
ініціатив Чернігівщини 

(Чернігів); 

Галина Сегеда, Місто 
змістів (Вінниця). 

16:30–18:00  Вечір-знайомство з українською музичною культурою: 
гурт US Orkestra 

 
Захід організовано у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової 
підтримки урядів Данії, Швейцарії, Швеції та Європейського Союзу. 
 
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма 
розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і 
можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча 
та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 
 
Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, 
Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 
 


