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Центр зайнятості Вільних людей. 
Хто ми?

Центр зайнятості Вільних людей (ЦЗВЛ) – це 

громадська організація, яка виросла з постмайданівської 
ініціативи, та об’єднує людей, які прагнуть допомогти 
громадянам України, які опинилися в скрутних життєвих 
ситуаціях через переїзд, участь в бойових діях на Сході 
України, особисту кризу тощо в професійній та особистій 
реалізації.

Наразі головною метою організації є сприяння процесу 
соціальної адаптації вразливих категорій населення (ВПО, 
ветерани АТО, люди з інвалідністю, люди 45+ тощо) через 
навчання, перекваліфікацію, самозайнятість і 
працевлаштування. 

Ми керуємося комплексним підходом до вирішення цієї 
проблеми, тому залучаємо до активної співпраці й взаємодії 
працедавців, громадський сектор, державні інституції тощо. 

Ми переконані, що подолання дискримінації на 
робочому місці, є невід’ємною умовою формування 
суспільства людей, вільних думкою та щирих серцем!



Наша місія

Сприяти професійній та підприємницькій реалізації 

вразливих категорій задля формування суспільства 
Вільних людей, які беруть на себе відповідальність за своє 
життя й створюють позитивні зміни навколо

Наші цінності

 Допомога. Ми надаємо якісні послуги, надихаємо, 
мотивуємо та підтримуємо людей

 Команда. Ми підтримуємо одне одного й працюємо над 
спільною метою, поважаючи право кожного на іншу 
точку зору

 Розвиток. Пiдтримка таланту кожної людини є нашим 
пріоритетом, ми відкриті до нового, будуємо зв’язки, 
постійно вчимося та пропагуємо інновації у своїй роботі

 Свобода. Ми відповідальні за свої вчинки та рішення, 
проявляємо самостійність та авторську позицію. Ми 
проти рамок, але наша свобода завжди обмежена 
свободою інших людей



Наша команда

Оксана 
ФІЛОНЕНКО
координаторка 

організації та проектів

Анастасія 
ПОТАПЕНКО

комунікаційна менеджерка

Вероніка
ЛЕБЕДЄВА 

координаторка 
організації та проектів

Людмила 
ГОРДІЄНКО
координаторка 

навчальних програм

Тетяна
СИДОРЕНКО 
координаторка 

проектів м. Запоріжжя

Катерина 
ГОНЧАРОВА 
координаторка 

проектів м. Краматорськ

Марина 
ДЕМКО 

асистентка проектів 
м. Краматорськ

Наталія
ПОПОВИЧ
бухгалтерка

Світлана
ФЕДІЧЕВА

консультантка з працевлаштування



Наші досягнення за 2018 рік

582 кар'єрні консультації надані 

ветеранам та членам їх родин

83 відвідувачів/ок 6-го 

Всеукраїнського Форуму «Захоплені 
життям. Історії успіху ветеранів АТО»

267 учасниць відвідали тренінги та 

відкриті заходи 

320 підприємців пройшли навчання в 

Сєверодонецьку, Маріуполі, 
Краматорську, Одесі та Дніпрі

84 працівники компаній пройшли 

воркшоп із розвитку політик інклюзії і 
різноманіття

742 учасника проекту

126 підтриманих бізнес-планів

882 надані консультації з розвитку 

бізнесу

Воїну –
гідна праця

RIZNA

BizClub

Лабораторія 
трудової 
інклюзії

Підтримка 
бізнесу 

в регіонах



Цільова аудиторія

• ВПО
• ветерани та ветеранки
• жінки
• люди з інвалідністю
• люди віком 45+
• бізнес, державні органи, громадські організації

Напрямки роботи

 Підвищення конкурентоспроможності вразливих груп 
на ринку праці через кар’єрне консультування, 
навчання, перекваліфікацію та особистісний розвиток

 Підтримка розвитку підприємництва через навчання, 
консультування, менторство та надання міні-грантів 
для започаткування власної справи

 Розвиток корпоративної соціальної відповідальності як 
інструменту залучення представників бізнесу до 
вирішення проблем соціальної адаптації й 
працевлаштування ВПО, ветеранів АТО та людей з 
інвалідністю

 Трудова інклюзія. Пропагування переваг різноманіття у 
трудовому колективі через проведення інтерактивних 
заходів для роботодавців



Ми працюємо з цілями 
сталого розвитку ООН



Основні проекти 
2018 року



Воїну – гідна праця
(Київ)

Проект сприяє соціальній адаптації ветеранів 
АТО через працевлаштування, навчання 

й перекваліфікацію

Ключові завдання проекту:

• підвищення конкурентоспроможності 
ветеранів АТО на ринку праці

• поліпшення рівня відкритості працедавців 
у питаннях працевлаштування ветеранів

• підвищення обізнаності суспільства в 
питаннях щодо інтеграції ветеранів АТО, 
залучення представників громадськості 
до активних дій в цьому напрямку



Основні досягнення за 2018 рік:

 надано 41 психологічну консультацію для 40 ветеранів 
та членів їх родин

 30 ветеранів пройшли профорієнтаційне тестування та 
отримали супровідну консультацію щодо результатів 
тестування та їх подальшої інтеграції у свій професійний 
розвиток

 15 ветеранів пройшли курси англійської мови

 надано 302 кар’єрні консультації для ветеранів АТО та 
членів їх родин (підготовка до співбесіди, 

профорієнтація, освітні консультації тощо)



Інформаційна кампанія 
«Захоплені життям. 

Історії успіху учасників АТО» 
(Львів)

Ключові завдання проекту:

• збільшення мотивації й активності ветеранів 
при поверненні до мирної праці та 
самореалізації після війни

• підвищення рівня лояльності працедавців до 
ветеранів

• зменшення рівня стигматизації ветеранів 
серед широкої громадськості



Основні досягнення за 2018 рік:

 6 ветеранів АТО та ветеранка стали спікерами 
Форуму, які презентували особисті історії 
повернення до мирного життя, висвітлені в трьох 
блоках: «Вони ризикнули та виграли. Stories of 
winners», «Не бізнесом єдиним. Нове життя –
нова професія», «Реалізація соціальних проектів 
як крок до розвитку нової України»

 організовано 5 воркшопів у рамках Форуму для 
ветеранів з професійного та особистого розвитку

 під час Форуму надані консультації з 
працевлаштування, відкриття власної справи, 
профорієнтації тощо

 76 відвідувачів Форуму, з яких 51 ветеран АТО та 
члени їх родин, 10 громадських організацій, 8 
працедавців і 7 представників ЗМІ

 15 публікацій про проект у ЗМІ



Сприяння відбудові та сталому
розв’язанню проблем ВПО 

та постраждалого від конфлікту 
населення в Україні 

(Запоріжжя, Краматорськ)

Ключові завдання проекту:

• сприяння в отримані нових знань для 
організації самозайнятості, розвитку власного 
дрібного бізнесу в Донецькій області особами, 
які були змушені переселитися у зв’язку з 
подіями в Криму та на Сході України, а також 
членами місцевих громад



Основні досягнення за 2018 рік:

 у тренінгах взяло участь 45 підприємців

 проведено 2 дводенних навчальних тренінги з 
написання бізнес-планів та 1 тренінг із розвитку 
навичок ведення підприємницької діяльності

 було підтримано 27 бізнес-планів з розвитку 
мікропідприємництва та 3 бізнес-плани з розвитку 
самозайнятості

 надано 95 одиниць обладнання на загальну суму 1 
232 825, 26 грн.

 2 бенефіціари зареєстрували власний бізнес

 відкрито 20 нових робочих місць

 було надано 324 індивідуальних консультацій щодо 
розробки бізнес-планів, маркетингових стратегій, 
бухгалтерського обліку та юридичних питань



Зміцнення самозабезпечення ВПО
та громад, що постраждали 

від конфлікту в Україні 
(Запоріжжя, Краматорськ)

Ключові завдання проекту:

• покращення можливості для самозабезпечення 
та самозайнятості ВПО та мешканців регіонів, 
які зазнали наслідків конфлікту. Зміцнення 
соціально-економічної стабільності і добробуту 
приймаючих громад в Україні завдяки грантам 
на самозайнятість та мікропідприємництво

Основні досягнення за 2018 рік:

 навчальні тренінги відвідало 299 осіб

 проведено 12 дводенних тренінгів із написання 
бізнес-планів

 підтримано 200 бізнес-планів

 надано 939 одиниць обладнання на загальну суму 
9 530 004, 58 грн.

 11 бенефіціарів зареєстрували власний бізнес

 відкрито 21 нове робоче місце 

 було надано 1 091 консультація з написання 
бізнес-планів і розвитку самозайнятості та 
мікропідприємництва



Ключові завдання проекту:

• розвиток культури клубів підприємництва
шляхом створення спільноти підприємців-
однодумців

• менторська підтримка учасників з існуючим
обладнанням, але без достатнього досвіду та 
надання їм допомоги шляхом практичної
підготовки та консультацій для досягнення
стабільного прибутку

Бізнес-інкубатор BizClub

Підтримка розвитку підприємництва 
в Маріуполі, Краматорську, Сєвєродонецьку, 

Дніпрі та Одесі 
серед ВПО, ветеранів\нок та представників 

приймаючої громади



Основні досягнення за 2018 рік:

 проведено 50 тренінгів, учасниками яких стали 
понад 320 осіб за напрямками розвиток кавового, 
б’юті, кондитерського бізнесів та виробництв у 
містах Краматорську, Маріуполі, Сєверодонецьку, 
Дніпрі та Одесі

 проведено 3 дводенні інтенсиви для підприємців-
початківців, учасниками яких стали більше 50 осіб

 проведено 23 зустрічі бізнес-клубів, учасниками 
яких стали понад 60 підприємців

 проведено 6 тренінгів із фінансів, соціальних медіа 
та продажів для учасників менторської програми та 
підприємців бізнес-клубів у Маріуполі, 
Краматорську, Сєверодонецьку

 проведено форум в м. Києві для підприємців із 
Краматорська, Маріуполя, Сєверодонецька 
учасниками якого стали більше 40 осіб 

 опубліковано 24 медіа-матеріалів про проект



Лабораторія 
трудової інклюзії

Ключові завдання проекту:

• сприяння поширенню трудової інклюзії 
серед роботодавців України через 
проведення просвітницької діяльності в 
компаніях

• інформування роботодавців щодо користі 
різноманіття в колективі

• розробити інструментарій комунікації та 
впровадження трудової інклюзії спільно з 
бізнесом, який буде використано в 
поширенні досвіду



Основні досягнення за 2018 рік:

 проведено 5 воркшопів для українських 
компаній з розвитку політик інклюзії та 
різноманіття, учасниками яких стали 84 
працівників\ць українських компаній

 компанії-учасниці пілотного проекту 
переглянули свої погляди щодо політики 
інклюзивності. Одна з компаній зацікавилась 
працевлаштуванням людей з інвалідністю та 
змінила формат співбесіди, інші – почали 
впроваджувати програми наставництва для 
жінок

 на сайті Work.ua з’явився окремий розділ, 
присвячений темі інклюзивності та різноманіття 
на ринку праці, де наші фахівці та досвідчені 
HR-и діляться своїм досвідом



RIZNA. 
Підвищення 

конкурентоспроможності жінок 
на ринку праці

Ключові завдання проекту:

• підвищити конкурентоспроможність жінок 
вразливих категорій (ветеранки, 
переселенки, дружини ветеранів) на ринку 
праці через індивідуальні психологічні, 
кар’єрні консультації та групову тренінгову 
навчальну програму

• підвищення обізнаності жінок про гендерну 
дискримінацію на ринку праці України через 
проведення інформаційної кампанії, що 
зробить проблему більш помітною та 
створить дискусію в суспільстві



Основні досягнення за 2018 рік:

 25 жінок стали учасницями проекту

 надано 98 кар’єрних консультацій

 надано 21 профорієнтаційну консультацію

 надано 50 психологічних консультацій

 надано 116 консультацій з коучингу

 проведено 7 тренінгів з фінансової та юридичної 
грамотності, самопрезентації, ораторської 
майстерності, працевлаштування, 
енергоменеджменту тощо

 проведено 6 груп «Дорога до себе»

 18 матеріалів в медіа про проект



Рух грошових коштів

ДОНОР ПРОЕКТ
Реалізовано 

у 2018 р. (грн.)

Посольство 
Королівства Нідерландів 

в Україні

Міжнародна організація 
з Міграції 

за підтримки Уряду 
Федеративної 

республіки Німеччина

ТОВ 
«Ernst & Young»

Посольство США 
в Україні

RIZNA – Сприяння 
конкурентоспроможності вразливих груп 
жінок на ринку праці у Києві та Київській 
області

Зміцнення самозабезпечення ВПО та 
громад, що постраждали від конфлікту в 
Україні, м. Запоріжжя

Зміцнення самозабезпечення ВПО та 
громад, що постраждали від конфлікту в 
Україні, м. Краматорськ

Гранти на курси перекваліфікації для 
ветеранів/ок АТО 

Воїну – гідна праця – соціальна адаптація 
ветеранів/ок АТО через навчання, 
допомогу в працевлаштуванні та  
інформаційну кампанію «Захоплені 
життям. Історії успіху ветеранів АТО» у 
Києві та Київській області

328 852

495 191

295 836

30 000

225 929



Рух грошових коштів

ДОНОР ПРОЕКТ
Реалізовано 

у 2018 р. (грн.)

PACT INC 
за підтримки

Агентства США 
з міжнародного
розвитку USAID 

Міжнародна організація
з Міграції

за підтримки
Європейського Союзу

USAID UCBI

Всього 
надходжень

Лабораторія трудової інклюзії: поширення 
політик інклюзії та різноманіття в 
українських компаніях, м. Київ

Сприяння відбудові та сталому
розв’язанню проблем ВПО та 
постраждалого від конфлікту населення в 
Україні, м. Запоріжжя

Сприяння відбудові та сталому
розв’язанню проблем ВПО та 
постраждалого від конфлікту населення в 
Україні, м. Харків

Підтримка підприємництва серед
постраждалих в результаті військового
конфлікту та анексії, м. Краматорськ, 
Сєверодонецьк, Маріуполь

517 050

23 047

150 290

2 229 719

4 265 914



ПАРТНЕРИ ТА ДОНОРИ



02068, м. Київ, 
вул. Урлівська, 18

http://czvl.org.ua/

czsl.staff@gmail.com

https://www.facebook.com/czvl.staff/

http://czvl.org.ua/
mailto:czsl.staff@gmail.com
https://www.facebook.com/czvl.staff/

