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, Володимир-Волинського р-н, Волинської обл. 

р. у МІСТІ 

2001-2010р. навчалась у Нововолинській ЗОШ №1 1-3 ступенів. 

2010-2013р. навчалась у Нововолинському ДВНЗ « Нововолинський 
електромеханічний коледж» за спеціальністю «Економіка підприємства» 
здобула кваліфікацію молодшого спеціаліста. 

2013-2019р. навчалась у Польщі, м. Люблін! у «Wyzsza Szlcola Ekonomii і 
Innowacji w Lublmie» (WSEI), за спеціальністю «Jloriстичні системи і 
управління в транспортуванні» здобула кваліфікацію магістра. 

2020р. 

2021р. 

2021р. 

стала однією з засновниць ГО «Світло свободи»(Р-1і§1іІ). Організатор 
заходів у м. Нововолинську. 

разом з ГО «Суспільна служба України» 
їдальня» у м. Нововолинську. 

реалізували проект «Благодійна 

стала помічником депутата Нововолинської міської ради. 

2021р. працювала у «Центрі розвитку ОСББ» у м. Нововолинськ. 

2022р. працювала у"ВФ «Стабілізейшен суппорт сервісез» по Волинській обл. у 
проекті гуманітарної допомоги постраждалому населенню спільно в 
партнерстві з організацією «CARE» 

2022р. 

2022р. 

БО «БФ Посмішка ЮА» проект «Дружній простір для дитини та молоді» 
фасилітатор у м. Нововолинськ. 

спільна робота з ГО «Волинські перспективи» разом з Міжнародною 
організацією по міграції «МОМ» допомога внутрішньо переміщеним особам. 

2022р. 
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Довідка 

Про діяльність ВОБФ «Карітас-Волинь» 

На початок грудня «Карітас-Волинь» надав для ВПО у громадах Волинської 
та Рівненської областей: 

33 428 продуктових наборів; 
32 715 гігієнічних наборів; 
70 913 гарячих обідів; 
3500 тис побутових наборів (постіль, рушники, ковдри, подушки). 
404 т гуманітарного вантажу у вигляді продуктів харчування, засобів 

гігієни, одягу; 
21124 л питної води, охоплено 6142 осіб. 
здійснено 90 рейсів у райони кризових місць з гуманітарним вантажем; 
1760 осіб евакуйовано із територій, де велися активні бойові дії. 

Допомогу отримали близько 86000 вимушено переселених осіб у Волинській та 
Рівненській областях. 
- 1450 людей отримали психологічний супровід та допомогу кейс-менеджера. 
- 500 дітей були задіяні у Просторі дружньому до дитини. 
- 135 367 - охоплено прямих бенефіціарів 

На території Волинських та Рівненських областей діють колективні 
соціальні центри Карітас-Волинь при наших парафіях у м. Нововолинськ, смт. 
Благодатне, м. Здолбунів; м. Стара Вижівка; м. Любомль, м. Рожище, м. Ківерці, 
м. Рівне, м. Ковель, м. Шацьк, м. Дубно. 

1. Волинська область, м. Шацьк, парафія Різдва Івана Хрестителя -
настоятель о. Богдан Іващук - Парафія займається харитативною діяльністю, 
зокрема створено куток милосердя для збору продуктів для незахищених 
соціальних верств населення, дітям із неповних сімей, потребуючим і сімей ВПО. 
Група ініціативної молоді та волонтерів парафії на чолі з парохом організовує на 
місці дозвілля для дітей і юнацтва з родин ВПО в рамках проекту «Майстерня 
талантів», в якій діє соціальне підприємство по виготовленню декору, виробів з 
деревини і задіяно в організації роботи троє ВПО (організація майстер класів, 
гуртків на різні тематики, дозвілля, тощо...). На сьогодні організували пункт 
роздачі харчових та гігієнічних наборів для ВПО в Шацькій ТГ. Загальна кількість 
охоплених бенефіціарів: 2450 осіб. Роздано 980 продуктових і 750 гігієнічних 
наборів 
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2. Волинська область, м. Рожище, парафія св. ап. євангелиста Івана 
Богослова - настоятель о. Сергій Василів. Парафія постійно залучена у 
харитативну діяльність, зокрема у сфері служіння потребуючим, дітям із 
неповних сімей, з родин ВПО. Також діє соціальний центр «Милосердний 
самарянин», де кожного тижня безкоштовно роздається одяг, взуття та інші 
побутові речі сім'ям вимушено переміщених осіб. Проводяться різного роду 
благодійні акції та намагаємося допомогти тим, хто є у потребі. Загальна кількість 
охоплених бенефіціарів - 2663 осіб. Роздано 1065 продуктових і 895 гігієнічних 
наборів. 

3. Рівненська область - м. Дубно, парафія Вознесіння Господнього - парох. 
о. Андрій Коваль, парафія Вознесіння Господнього у Дубно має власні 
приміщення, де є обладнана кухня і швейна майстерня, які навколо себе 
об'єднали приблизно 30 волонтерів (серед них і ВПО). В тих приміщеннях ми 
далі розвиваємо соціальне служіння для сімей ВПО. При нашому Соціальному 
центрі розвинулося два напрямки: Швейна майстерня і Благодійна кухня. З 
лютого 2022 року наша Швейна майстерня при парафії виробляла продукцію для 
допомоги сім'ям ВПО (шапки, аптечки). 

З середини березня 2022 року у співпраці із Карітас-Золочів нашу 
продукцію змогли також продавати і тим самим отримали 51 000 грн прибутку, 
який вкладаємо в розвиток Благодійної кухні, щоб закупляти все необхідне для 
вироблення продукції. 

Протягом місяця березня 2022 і до сьогодні в Швейній майстерні вироблено 
продукції для потреб соціально-незахищених верств і сімей з числа ВПО на суму 
300 000 грн. 

Ідея такої кухні виникла з початком війни із 2014 року, а з кінця лютого 
2022 року було організовано групу парафіян, які почали допомагати незахищеним 
верствам населення. 

Кухня працює кожен тиждень з понеділка по суботу. У роботі задіяно 10-15 
жінок. 

З початку війни 2022 року створена "Благодійна кухня", що має два 
напрямки: ліплення вареників і випікання булочок з різними начинками. 

За цей час виліплено 2 000 кг вареників з різними начинками і випечено - 16 
000 хлібо-булочних виробів. 

Рівненська адміністрація відповідальна за підтримку Чернігівської області 
після окупації, тому ми також неодноразово долучалися своєї продукцією, 
допомагаючи потребуючим у цьому регіоні. 

6 травня було передано 24 відра з варениками і 1500 булочок для 
Млинівської школи, де на даний час перебуває понад 300 ВПО. 
8 травня відбулося святкування дня Матері, на яке благодійна кухня випекли 120 
шт. десертів «Павлова» (бізе із начинкою) для кожної мами, серед яких також 
були запрошені ВПО. 

Також запущений процес допомоги для 75 ВПО з інвалідністю, що 
перебувають у Дубенському інтернаті для людей з інвалідністю. 

Ми змогли об'єднати спільною працею не тільки парафіян, але і тих, хто 
зголосився нам допомагати. Протягом двох місяців 2 особи ВПО працюють у нас 
на кухні і в Швейній майстерні. 

Важливим аспектом в цьому проекті є спілкування між людьми під час 
праці, де часто зароджуються і нові ідеї на майбутнє. 



Внаслідок Оойовнх дій на території України Ьагато людей Ьули змушені 
залишити свої домівки і переїхати в інші регіони. Такі люди отримують статус 
ВПО та потребують соціальної підтримки. 

При нашій парафії два напрямки працюють, найперше, щоб розвинути 
соціальне підприємництво у громаді, щоб частину залучених коштів скеровувати 
на благодійність, відкрити нові робочі місця і своєю продукцією підтримувати 
потребуючих, зокрема ВПО. 

Загальна кількість охоплених бенефіціарів ВПО становить - 4030 осіб. 
Роздано - 1310 продуктових та 1080 гігієнічних наборів. 

4. Волинська область, м. Ківерці, парафія Різдва Пресвятої Богородиці - о. 
Олександр Іванко - Парафія постійно залучена у харитативну діяльність, зокрема 
у сфері служіння сім'ям ВПО. На даний момент ми вже розпочали діяльність і 
роздаєм гуманітарну допомогу ВПО. Загальна кількість охоплених бенефіціарів 
ВПО становить - 1775 осіб. Роздано - 710 продуктових та 585 гігієнічних наборів. 

5. Волинська область, смт. Стара Вижівка, парафія Благовіщення Пресвятої 
Богородиці, м. Любомль парафія Успіння Пресвятої Богородиці - о. Володимир 
Улян - парох о. Володимир Улян - Парафія регулярно долучається до благодійних 
акцій, які організовуються при парафії. Займається харитативною діяльністю, 
зокрема у сфері служіння дітям з соціально незахищених сімей, дітям із неповних 
сімей, дітям і сім'ям ВПО. Група ініціативної молоді та волонтерів парафії на чолі 
з парохом часто вирушає в табори, а також організовує на місці дозвілля для дітей 
і юнацтва сімей ВПО. Загальна кількість охоплених бенефеціарів ВПО становить 
- 3 1 0 0 осіб. Роздано - 1144 продуктових і 1240 гігієнічних наборів. 

6. Рівненська область, м. Рівне, парафія св. Юрія, м. Здолбунів - о. Іван 
Хміль. З початком повномасштабного військового вторгнення росії ми 
організовуємо допомогу в поселенні, гуманітарній підтримці ВПО, а також 
залучення дітей з цих родин до наших проектів. А саме ; курси гри на гітарі, 
художня студія, клас вивчення англійської мови, група дітей початкових класів, 
комп'ютерні ігри, школа «виживання» на природі та в екстремальних ситуаціях. 
Зустрічі з дитячим психологом. Одним з важливих кроків бачимо можливість 
залучення дорослих з числа ВПО до активної діяльності при нашому центрі. 
Загальна кількість охоплених бенефіціарів ВПО становить - 3125 осіб. Роздано 
1250 продуктових та 1200 гігієнічних наборів. 

7. м. Луцьк - о. Роман Бегей. Так, в подальшому в рамках нового Центру 
плануємо організувати: 
1. Надання тимчасового місця для проживання для вимушено переселених осіб, 
які шукають притулку, втікаючи від війни до Волинської області ( 3 0 днів, в разі 
необхідності до 90 днів); забезпечення харчуванням, гігієнічними засобами 
першої необхідності; а також створення комфортного простору для соціально-
психологічної реабілітації. 
2. Надання послуг потребуючим особам в рамках таких ключових проектів 
«Карітас-Волинь», як: 
- Проект «Простір дружній до дитини» (орієнтований на комплексну гуманітарну 
й психологічну допомогу сім'ям, внутрішньо переміщеним у зв'язку з війною); 
- Проект «Підтримка дітей та молоді з інвалідністю» (забезпечення їх соціалізації, 
інклюзії, розвитку, створення усіх умов для її повноцінної життєдіяльності, а 
також поліпшення їх самопочуття і загальної якості життя). 



- Проект «Підтримка людей похилого віку» (забезпечення опіки і догляду за 
ними, психологічної підтримки; створення простору для самореалізації, 
соціалізації, формування відчуття приналежності до суспільства та окремих його 
груп за інтересами та ін.) 

В умовах необхідності швидкого реагування на негативні наслідки жахливої 
війни, гуманітарна і соціально-психологічна допомога усім типам ВПО є 
першочерговим напрямком даного проекту розширення діяльності «Карітас-
Волинь». Але така діяльність не може бути виключною, адже наряду із 
підтримкою ВПО ми постійно надаємо допомогу й іншим вразливим і 
незахищеним верствам населення. 

Загальна кількість охоплених бенефіціарів ВПО становить - 15000 осіб. 
Роздано 5000 продуктових та 4600 гігієнічних наборів. 

8. Рівненська область, м. Рівне, парафія св. Миколая - о. Євген Остапенко. З 
початком повномасштабного військового вторгнення росії ми організовуємо 
допомогу в гуманітарній підтримці ВПО, а також залучення дітей з цих родин до 
наших проектів. А саме: курси гри на гітарі, художня студія, клас вивчення 
англійської мови, група дітей початкових та старших класів, комп'ютерні ігри, 
школа «Світлячок», для зовсім маленьких діточок. Зустрічі з дитячим 
психологом. Одним з важливих кроків бачимо можливість залучення дорослих з 
числа ВПО до активної діяльності при нашому центрі, допомагаючи роздачою 
продуктових наборів та засобів гігієни потребуючим. З числа ВПО створюємо 
інформаційну базу для більш активного залучення цих осіб до життя міста та 
регіону. Загальна кількість охоплених бенефіціарів ВПО становить - 4563 осіб. 
Роздано 1700 продуктових і 1825 гігієнічних наборів. 

9. Волинська область, м. Ковель, парафія св. Миколая Чарнецького - о. 
Михайло Гасяк. Загальна кількість охоплених бенефіціарів ВПО становить - 5775 
осіб. Роздано - 2310 продуктових та 2245 гігієнічних наборів. 

А також працюють мобільні бригади, які виїжджають у місця віддалені від 
колективних центрів. Мобільні бригади доставили у м. Горохів 520 продуктових 
та 520 гігієнічних наборів та у м. Володимир по 270 наборів, смт. Дубровиця по 
152 набори. В селищі Благодатне роздали 500 продуктових наборів та 500 
гігієнічних. 

10. Волинська область, м. Нововолинськ - о. Володимир Кметь 
Проект «Надзвичайне реагування на Гуманітарну кризу в Україні» за підтримки 
ADA і НС в Карітас-Волинь (м. Нововолинськ) розпочав свою діяльність з 
початку. 
1. Робота проводиться у Нововолинську, а також у мобільних локаціях 
(старостинських, територіальних та парафіяльних громадах Рівненської та 
Волинської областях. Під час роботи проекту до нашого осередку почали 
звертатись вимушено переселені особи, які нещодавно полишили свої домівки та 
отримали статус ВПО. Всі сім'ї, які звернулись до кризового центру, отримали 
передбачену проектом допомогу, відповідно своїх потреб, а саме: 

кеш-грантів (багатоцільове використання) 
послуг соціальних працівників - консультування бенефіціарів та видача 

гуманітарних наборів (продуктових, гігієнічних сімейних, дитячих та для людей з 
інвалідністю, NFI наборів). 



послуг кейс менеджера (консультації, супровід у різних напрямках 
соціального характеру) Ми інформуємо бенефіціарів щодо їхніх прав на 
отримання соціальної допомоги та соціальних виплат. Надаємо інформацію про 
можливість скористатись безкоштовними державними послугами відповідних 
напрямків, на яке вони мають повне право. Скерування у відповідну установу. 
Консультування надається кейс менеджером та соціальними працівниками, 
локальним координатором. Завдяки проведеному аналізу кейс-менеджера і 
виявленню найбільш повторюваних проблем було розроблено методологія 
надання відповідної допомоги. Після проведення опитування отримували дані 
щодо забезпечення їхніх потреб в повній мірі усіма спеціалістами 

грантів на утеплення 
послуг дорослого психолога (консультування, діагностика, стабілізація 

психоемоційного стану, вентиляція, профілактика емоційного вигорання) 

В рамках діяльності проекту був створений Простір дружній до дітей, де 
батьки та діти могли отримувати допомогу соціального педагога та дитячого 
психолога. 

Від початку роботи було виділене приміщення для діяльності ПДД в рамках 
проекту. Облаштоване місце для групових занять з бенефіціарами, для 
проводяться майстер класи, тренінги, свята, тощо. Облаштований кабінет для 
індивідуальних занять з психологами і соціальним педагогом. 

Командою "Простору дружнього до дитини" було заплановано за 6 місяців 
охопити приблизно 500 бенефіціарів. Спільними зусиллями, інформуванням 
населення команда змогла охопити турботою 500 дітей. Вони мають можливість 
приходити у безпечне місце, мати цікаве, корисне і розвиваюче дозвілля. Діти 
знаходяться під постійним наглядом працівників ПДД. Таким чином це є 
допомогою батькам у звільненні часу для вирішення своїх питань. 

У просторі діють 5 груп: чотири вікових групи 2-4 роки, 5-7 років, 8-11 
років, 12-16(17) років і ще група підготовку до школи. Для кожної групи 
підбирається тематика занять в залежності від вікових особливостей дітей. 
Дуже популярною серед батьків є група дітей 2-4 років. Тому що не працювали 
дитячі садочки і діти залишились без спілкування, соціальної взаємодії. Окрім 
комунікації між собою, діти мали розвиваючі, творчі, спортивні заняття. Дітвора 
вивчила багато нових для них руханок, вчили тексти до них, тим самим 
розвиваючи пам'ять, загальну моторику. Були створені належні умови для 
перебування малечі: застелена яскравими карематами підлога, підібрані іграшки 
за віком, організовані перекуси і вода, придбані крісла-мішки для відпочинку. 

Група дітей 5-7 років також була корисною. Окрім спілкування, малеча 
готувалася до школи: набувала навичок перебування в колективі, готували руку 
до письма, розвивали дрібну моторику рук, удосконалювали навички вирізання, 
ліплення, склеювання тощо. А також знайшли у просторі справжніх друзів. 

Діти 8-11 років стали справжньою командою: підтримують один одного у 
спортивних змаганнях і естафетах, допомагають у майстер-класах, дівчата та 
хлопці мають спільні інтереси і навіть спілкуються поза межами ПДД. Діти щиро 
вітають один одного зі святами. В цій групі улюбленими є ігри на соціальну 
взаємодію : "Крокодил", "Мафія", "Хто я? Що я?" тощо. 

Відбувається робота із підлітками (12-16 років). Спочатку, враховуючи 
психологію підліткового віку, потрібно було налагодити контакт із дітьми. 



Особливо вразлива категорія дітей, яка вже повністю розуміє жахи військового 
стану, потребувала лагідності, підтримки, однодумців. Але колективу ПДД 
вдалося знайти спільну мову з дітьми, зацікавити їх відвідувати простір, мати 
можливість спілкуватись із однолітками. У неформальній обстановці за 
чаюванням обговорювались важливі для дітей теми. Також акцентувалась увага 
на важливості кожної дитини. 

На групі підготовки до школи, ми її називаємо «Міні-академія дошкільних 
наук», завдяки ретельно підібраним логічним, творчим завданням, враховуючи 
вікові особливості дітей, а також програми дошкільної освіти, здійснюється 
підготовка дошкільнят до школи. 

За діяльністю і спілкуванням дітей спостерігає психолог, і за необхідності та 
запитом батьків надавалась психологічна допомога і консультування. 

Нашою командою були організовані і проведені цікаві заходи різного 
спрямування. Намагались їх організувати таким чином, щоб охопити всіх дітей, а 
також залучали батьків. Після кожного заходу батьки та діти залишали позитивні 
відгуки. Також проводились дитячо-батьківські групи. Завдяки таким групам, 
батьки змогли ближче познайомитись, зрозуміти, що в них є підтримка, 
однодумці, знайшли собі друзів для спілкування. 

У просторі склалась дуже гарна традиція - спільно створювати вітальну 
листівку до Дня народження дітей. Це зближує, об'єднує та мотивує дітей. 

На заняттях у групах і заходах панує атмосфера підтримки, взаємодопомоги 
і довіри. 

Психолог має достатню кількість індивідуальних та групових консультацій. 
Створена і функціонує дитячо-батьківська група. Батьки мають змогу 

поспілкуватись між собою, приймати участь разом з дітьми у різних активностях. 
Регулярно проводяться заходи, як виїзних, так і стаціонарні. 

Так як шелтери локального Карітасу перебувають в стадії ремонтно-
будівельних робіт укладено меморандум про співпрацю з місцевими шелтерами 
де проживають сім'ї ВПО. Вимушено переміщені особи, які втратили житло 
мають безпечне місце для сну, їжі, та вмивання. 

Також прєктом передбачено надання транспортних послуг: 
- на територію гарячих точок, де активні бойові дії (миколаївська , харківська 
обл.) відправлявся евакуаційний автобус (з яким був укладений договір про 
співпрацю) для евакуації людей, яких доставляли в Нововолинськ, або в прилеглі 
села, частину з яких доставляли до кордону, за потребою. Залучали свої 
транспортні ресурси для перевезення сімей на виїзди: свята, заходи, 
богослужіння, оздоровчі поїздки, та по інших важливих потребах (лікарні, ЦНАП, 
різних держ. установ). 

Були проведені різні заходи в центрі, на місцевому рівні, та поза межами 
локації. Ризиків під час перших трьох місяців роботи особливих не виявлено, 
оскільки був складений план роботи. Якщо і виникали непередбачувані питання 
чи ризики тоді застосовувались заходи миттєвого реагування на дану ситуацію. 
За відпрацьований період проекту ми провели більшу кількість заходів чим ніж 
передбачалось. Відповідно до кількості фактичних опитувань, звернень, та 
особистих ініціативних подяк проведені заходи в повній мірі досягнули 
позитивних результатів. 



З початку проекту проводилась масштабна програма інформування для 
ВПО, які прибули в нашу громаду, за допомогою місцевого телебачення, 
соціальних мереж, та через сайти оголошень інформування місцевого населення. 
Виготовили буклети з описом усіх можливих видів допомоги в рамках проекту. 
Проводили виїзди на території ближніх громад, для переговорів з місцевими 
владами щоб визначити кількість бенефіціарів. За допомогою залучення кризових 
працівників виявляли найгостріші потреби у ВПО, для першочергового 
реагування на них. 

Також в рамках проекту була реалізована співпраця з місцевими органами 
влади: 
1. Міський центр зайнятості (для скерування бенефіціарів у пошуках роботи, 
надання бази вакансій) 
2. Управління соціального захисту населення (надання та виплата соціальних 
державних допомог) 
3. Територіальний центр обслуговування одиноких непрацездатних громадян 
(скерування до центру осіб, з числа ВПО віком 60+, осіб з інвалідністю, які 
потребують соціальних послуг) 
4. З ювенальною поліцією (проведення заходів з метою профілактики дитячих 
правопорушень); 
5. Старостати старостинських округів (інформування про ВПО, які 
зареєстровані на території округу, та проблеми які необхідно вирішити) 
6. ЗМІ (в т.ч. місцеве телебачення) - (інформування про послуги, що 
надаються в рамках проекту, висвітлення заходів, що проводяться 
7. Співпраця з іншими релігійними організаціями, зокрема - Церква 
Євангельських Християн Баптистів. 
8.Медичні заклади (скерування для заключення декларації з сімейним лікарем та 
надання медичних послуг з вузько профільними спеціалістами). 
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Голові Рожищенської територіальної громади 

Поліщуку В.А. 

Мотиваційний лист 

Шановний В'ячеслав Анатолійович, звертаюсь до Вас, як делегований 
представник ВОБФ « Карітас-Волинь». Метою нашої організації є розробка та 
впровадження національних програм для забезпечення соціальної допомоги та 
підтримки найбільш потребуючого населення України, незалежно від 
віросповідання. 

Як фасилітатор громад, відповідаю за імплементацію компонентів проекту 
для розвитку громад, надаючи консультації, рекомендації та підтримку громаді, 
також у мої посадові обов'язки входить: підтримка створення громади, розвиток 
профілю громади, оцінка потреб та ресурсів громади, проведення аналізу ситуації 
щодо положення громади у локальній місцевості. 

Для мене важливо стати членом Громадської ради та долучитися до розвитку 
міста, реалізувати свої вміння щодо співробітництва між органами місцевого 
самоврядування, мешканцями міста, громадськими організаціями та Волинським 
обласним благодійним фондом «Карітас-Волинь» для ефективного розвитку та 
нарощування потенціалу громади. 

13.12.2022р. Кустрьо Данута 
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