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Дорогі друзі,
Сьогодні на вулиці неймовірна спека, а я не можу забути льодяний вітер Луганщини, куди у лютому місяці ми приїхали разом з партнерами з Карітасу Австрії для
того, аби вивчити умови сучасного побуту людей у складних життєвих обставинах. В селі
Піщане на околиці Старобільська, порівняно далеко від лінії фронту, в маленькій хатинці
сидячи на ліжку ми мали душевну розмову з двома сестрами поважного віку, які мають
інвалідність. Любові Павлівні ампутували ногу через хворобу, а її молодша сестра Ніна
Павлівна через неймовірну бідність та близькість страшної війни має ментальні рани, які
вже навряд чи загоються. На двох їх дохід тоді складав приблизно 2500 гривень, а за те,
щоб нагріти їх пронизану сирістю оселю та сплатити за електрику в січні місяці – вони
віддали майже 2000 гривень. Від цих згадок у мене, за майже 750 кілометрів від Луганщини і чотири місяці потому, завмирає серце.
За менше ніж 90 кілометрів від Старобільська – лінія фронту та екстремальні
загрози неоголошеної війни, яка залишає свій слід численними обстрілами, руйнацією,
пораненнями та смертями, майже щодня. Тільки за 2018 рік жертвами війни стали 55
цивільних людей, а 224 особи отримали поранення1. Потреби людей, які живуть впритул
до найгарячішої точки Європи, не можна ігнорувати, тож Карітас докладає максимальних зусиль, аби про «забуту війну» на нашому континенті не переставали говорити на
високих майданчиках гуманітарної сфери ЄС та світу. Сотні тисяч потребуючих людей,
які не полишили свої домівки на лінії розмежування та втратили засоби для існування,
все ще не втрачають надії повернутись до нормального життя. Майже півтора мільйони
вимушених переселенців мріють повернутись додому, або ті, хто вже знайшов новий
дім у новій громаді – мріють про можливість побачити своїх родичів та друзів, які залишились в епіцентрі протистояння, не ризикуючи при цьому власним життям.
Наша благодійна організація щодня допомагає найбільш потребуючим та вразливим категоріям населення, які, зокрема, мешкають біля лінії розмежування. Вода,

1Моніторингова місія ООН з прав людини в Києві

продукти харчування, медикаменти, тверде паливо та психологічна допомога – все це
комплексне реагування для постраждалого населення.
У 2018 році Карітас завершив реалізацію акції «Папа для України», яка була надзвичайним виявом солідарності католиків всього світу. В рамках акції ми допомогли
майже 17 000 людям в 44 населених пунктах, які опинились у надзвичайно складних
життєвих обставинах. Основне є те, що ми змогли підняти дух людей в цій тяжкій ситуації, вони відчули, що не забуті.
Пошук роботи – один з найбільших викликів, які стоять перед переселенцями
сьогодні. За оцінкою експертів ООН, рівень безробіття серед переселенців складає до
23% (при загальноукраїнському показнику в 10%). Для українців, які були змушені покинути свої домівки, Карітас організовував навчальні програми, щоб вони могли знову
знайти роботу, бути активними членами суспільства та не виїжджати на заробітки до
сусідніх держав.
Наші спеціалісти навчали людей, консультували їх щодо ведення бізнесу, створення робочого простору й співпраці з роботодавцям. Ми також надавали і продовжуємо надавати індивідуальні гранти на навчання та розвиток власної справи.
Карітас України багато уваги приділяє питанням миробудування, донесення
важливості безконфліктного вирішення спорів та пошуку шляхів для примирення. Ми
працюємо з громадами задля їх кращої згуртованості та стійкості до реагування на будьякі виклики.
В цьому виданні ми виклали чимало цифр, що ілюструють нашу різнопланову,
але таку необхідну діяльність. Проте, особливої уваги заслуговують історії, що викладені нашими бенефіціарами. Кожна з них – це свідчення змін, які Карітас приніс для
конкретної людини в одному з п’яти напрямків нашої основної діяльності. Кожна з цих
історій стоїть в авангарді десятків тисяч історій інших людей, яким Карітас допоміг змінити життя на краще. Під словом «Карітас» цього разу я маю на увазі наших численних
працівників та волонтерів, які працюють по всій Україні. Вони є уособленням гуманності
та милосердя. За що їм велика подяка!
З щирою повагою
Президент
Андрій Васькович

Ніна Павлівна Савінова

Любов Павлівна Скокова

Залишок коштів станом на 1 січня 2018 року

Remaining balance for January 1, 2018

НАДХОДЖЕННЯ У 2018 РОЦІ
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Карітас Німеччини
Карітас Відня (Австрія)
Реновабіс (Німеччина)
Католицька служба допомоги (США)
Карітас Бельгії
Апостольська Нунціатура в Україні
Карітас Польщі
KinderMissionsWerk
Карітас Данії
Карітас Іспанії
Дієцезія Ротенбурга та Штутгарта
Відділення "Доркас Ейд Інтернешнел
Закарпаття"
Католицька Асоціація добробуту Близького
Сходу (Канада)
Архієпархія Мюнхена та Фрайзінга
УВКБ ООН
Посольство Японії
Карітас Швейцарії
Інші приватні пожертви
Карітас Франції
Карітас Кореї
ООН
Карітас Італії
КМБФ "Фудбенк"
Посольство Швейцарії
Карітас Австрії
Арцінгер Бондарєв Шкляр та партнери
Данська рада у справах біженців
Карітас Австралії
АТ «Віндміл Смарт Солюшнз»
Карітас інтернаціоналіс (Ватикан)
Голландський рада у справах біженців
БО БФ "Відкриті очі"
Карітас Європи
Frank Maschke
Trocaire (Ірландія)

36
37
38

Карітас Аусбург (Німеччина)
Карітас Албанії
Всього:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 234 712

INCOME 2018
Deutscher Caritasverband e. V.
Caritas der Erzdioezese Wien
Renovabis E.V.
Catholic Relief Services
ASBL CAR.INT./C.I.H.
Apostolic Nunciature in Ukraine
Caritas Polska
KinderMissionsWerk
Caritas Denmark
Caritas Espanola
Dioezese Rottenburg-Stuttgart
Branch of the "Dorcas Aid International
Zakarpattya"
CNEWA Canada
Erzdioezese Muenchen-Freising
UNHCR
Embassy of Japan in Ukraine
Caritas Schweiz
Other privat donations
Secours Catholique France
Caritas Korea International
United Nations
Caritas Italiana
"Foodbank" KCCF
Embassy of Switzerland in Ukraine
Oesterreichische Caritaszentrale
Arzinger Bondarev Shkliar and partners
Dansk Flygtningehjelp
Caritas Australia
Windmill Smart Solutions AG
Caritas internationalis Vaticano
Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland
CO CF “Vidkryti ichi”
Caritas Europa
Frank Maschke
Trocaire
Caritasverband fur die Diozese Augsburg e.
V.
Caritas Shqiptar (Албанія)
Total:

Цільове
фінансування
EUR

Гуманітарна
допомога
EUR

3 925 190
1 255 272
531 067
463 241
343 876
323 406
293 684
180 000
133 997
122 928
120 000

1
2
3

114 331
80 000
72 615
60 955
50 000
49 881
44 612
43 090
38 901
25 000
15 448
15 526
14 000
11 356
9 040
6 371
3 512
3 430
2 300
1 496
1 486
1 000
990

Реновабіс (Німеччина) (3)
Католицька служба допомоги (США) (4)
Карітас Бельгії (5)
Апостольська Нунціатура в Україні (6)
KinderMissionsWerk (8)
Карітас Данії (9)
Карітас Іспанії (10)

Католицька Асоціація добробуту Близького Сходу (Канада) (13)

Інші приватні пожертви (18, 34)
Надходження від інших організацій (19-33, 35-37)

Home care

686 720

447

Capacity building on social
leadership

456 083

Linking people for
peacebuilding

433 065

6
7

Міграційні програми

Migration issues

365 941

Створення центрів підтримки сімей
як моделі для інтеграції ВПО

287 761

Healthcare and psychosocial aid
for vulnerable population

179 649

9

Охорона здоров'я та
психосоціальна допомога для
вразливих груп населення

Creation of family support
centers as model for the
integration of IDPs

10

Запобігання торгівлі людьми

Prevention of human trafficking

150 799

Social inclusion and integration
development centers for
disabled

78 713

11

Соціальна інклюзія і розвиток
інтеграційних центрів для людей з
інвалідністю

12

Інші проекти

Other projects

21 210

13

Адміністративні витрати

Administrative costs

261 273

14

Всього:

Total:

8 892 955

Remaining balance for December 31,
2018

820 352

Інституційний розвиток та посилення організаційних
можливостей (5)
Поєднання людей для миробудування (6)

4%
46%
4%

Міграційні програми (7)
Створення центрів підтримки сімей як моделі для
інтеграції ВПО (8)
Охорона здоров'я та психосоціальна допомога для
вразливих груп населення (9)
Запобігання торгівлі людьми (10)

5%

6%

Посольство Японії (16)
Карітас Швейцарії (17)

16 944

15%

17 391

1%
3%

Соціальна інклюзія і розвиток інтеграційних центрів для
людей з інвалідністю (11)
Інші проекти (12)
Адміністративні витрати (13)

2%

2%

3%

4%

Домашня опіка (4)

Архієпархія Мюнхена та Фрайзінга (14)
УВКБ ООН (15)

1 050 078

Допомога дітям та молоді (3)

Дієцезія Ротенбурга та Штутгарта (11)
Відділення Доркас Ейд Інтернешнел Закарпаття (12)

1 333 391

Допомога вимушеним переселенцям та постраждалим від
конфлікту на Сході України (1)
Комплексна допомога ВПО на базі соціальних центрів (2)

3%

Карітас Польщі (7)

Integrated help for IDPs at the
social center
Assistance to children and
youth

17 391

3%

1%
1%
1%
1%
2%
2%

3 588 272

5

Залишок коштів станом на 31 грудня
2018 р.

682
417
8 478 595

Care for IDPs and victims of
conflict in Eastern Ukraine

Інституційний розвиток та
посилення організаційних
можливостей
Поєднання людей для
миробудування

8

1 496

Допомога дітям та молоді

Євро/Euro

Домашня опіка

447

15 448

Допомога вимушеним
переселенцям та постраждалим від
конфлікту на Сході України
Комплексна допомога ВПО на базі
соціальних центрів

EXPENDITURES IN 2018

4

119 493

Карітас Німеччини (1)
Карітас Відня (Австрія) (2)

ВИТРАТИ ЗА 2018 РІК

В т.ч.
гуманітарна
допомога/incl.
humanitarian
assistance

5%
40%
5%

8%

12%
15%

Програми покликані задовольнити нагальні гуманітарні потреби осіб, які постраждали внаслідок бойових дій, стихійних лих та інших травмуючих подій.
З квітня 2014 року Карітас України розпочав надання гуманітарної допомоги
постраждалим від воєнних дій в Україні.

Гуманітарні програми

Цільова група – соціально незахищені особи, які зазнали на собі впливу травмуючих подій, незалежно від віку, статі, національності, релігійних чи політичних
переконань:
• переселенці з території Донецької та Луганської областей та Криму.
• жителі «сірої», буферної зони вздовж лінії зіткнення.
Основні напрямки діяльності:
1. Задоволення базових потреб:
• підготовка до зими;
• дистрибуція продуктових наборів, гігієнічних засобів та медикаментів;
• багатофункціональні готівкові гранти;
• ремонтні та відновлювальні роботи;
• психосоціальний та інформаційний супровід.
2. Доступ до засобів існування та ринку праці:
• працевлаштування (програми професійного навчання, гранти на створення
робочих місць);
• індивідуальні гранти на перепідготовку;
• бізнес гранти на створення або відновлення власної справи;
• відновлення джерел існування осіб, які проживають у сільській місцевості
шляхом розвитку приватного сільського господарства.
3. Інтеграція та миробудування:
• пошук порозуміння між представниками різних груп (форум-театри, живі бібліотеки, тематичні діалоги);
• поглиблення соціальних зв’язків (арт-майстерні, спільні акції, тематичні табори для дітей, підлітків та сімей);
• зміцнення місцевого потенціалу з трансформації конфліктів (тренінги зі стресостійкості, форуми, конференції та круглі столи).
• центри підтримки сім’ї (соціальна інтеграція родин ВПО і місцевого населення та підвищення рівня соціальної інтеграції шляхом створення спільної
платформи для спілкування.
4. Комплексні програми:
• багатофункціональні соціальні центри з питань подолання кризи та самодопомоги для осіб та громад, які постраждали внаслідок конфлікту.
Фінансування програм здійснюється за кошти міжнародних донорів.

О

Олексій

лексій родом з Єнакієвого, за освітою інженер-механік. Працював на шахті гірником
по ремонту гірничих виробок і планував здобувати другу вищу освіту в гірничодобувній галузі. Робота подобалась і він сподівався і далі робити кар’єру у цій сферіі, але
почалася війна, шахту закрили.
Як і багатьом жителям сходу України, Олексію довелося змінювати місце проживання
та роботу. Переїзд – це вкрай складно, адже поміняти потрібно багато, а часом навіть
усе! Але Олексій знайшов у собі сили, впевненість, бажання і прийняття змін. Разом із
дівчиною та домашнім улюбленцем хлопець переїхав до Маріуполя.
Зразу було дуже нелегко, треба було шукати житло і, звичайно, роботу. Хоч Маріуполь
і промислове місто, але досвідчений гірничий майстер тут нікому не був потрібен. Та
готовність до змін допомогла – Олексій довідався  про бізнес-курси для молодих підприємців, які проводив Карітас Маріуполь, а вже там – про те, що існують гранти на
започаткування бізнесу. За його словами, саме люди, які вели курси, викликали довіру
й бажання спробувати свої сили в отриманні грантової допомоги. Наполегливість допомогла – Олексій отримав грант на перенавчання. Він кардинально змінив профіль діяльності – став майстром фотографії, хоч раніше це його не цікавило. За грантові кошти зміг
закупити робочий інвентар і розширити коло своїх професійних послуг.
Зараз у планах Олексія вийти хоча б на стабільний робочий графік і матеріальний дохід.
Це буде нелегко, тому що на ринку фотопослуг у Маріуполі існує велика конкуренція.
Але завзятий чоловік впевнений, що він із цим упорається. Олексій радить усім, хто досі
не наважується звернутися по допомогу до благодійних організацій і не знаходить сил
змінювати своє життя на краще, бути рішучими й пам’ятати, що життя одне – боятися
просто ніколи!

С

Софія

офії Михайлівні 88 років. Все життя жінка прожила в селі Чермалик Волноваського району Донецької області. Тут вийшла заміж, разом з чоловіком побудувала
будинок, народила та виростила дітей... Але чоловік помер, діти роз’їхалися. Наслідки війни та самотності два роки тому призвели до ішемічного інсульту. В цей же час
жінка, у зв’язку зі зміною районного центру протягом 6 місяців не отримувала свою
законну пенсію…
Важко сказати як би жилося Софії Михайлівні, якби не лікарі Карітасу Маріуполь, які  
в рамках проекту «Забезпечення базових потреб в буферній зоні» надають вагому
допомогу таким людям. Вони проводять медичні обстеження, забезпечують лікарськими препаратами, медичними приладами. Так Софію Михайлівну забезпечили
необхідними ліками та автоматичним тонометром для контролю за артеріальним
тиском. А ще вона отримує допомогу продовольством та твердим паливом.
Крім такої допомоги, Софії Михайлівні і тисячам інших жителів прифронтових сіл
дуже важлива співчуття та увага співробітників Карітасу. Вона завжди чекає лікарів
та соціальних працівників. Кожен їхній приїзд вселяє оптимізм та надію, що колись
підуть в минуле ці лихі часи, як і все в нашому житті має початок та кінець. Прийдуть
кращі часи яких потрібно тільки дочекатися.

Мета: розвивати потенціал та спроможності дітей та молоді, розширювати їхні права та можливості.
Основні напрямки діяльності:
• соціально-педагогічна робота у  центрах для дітей та сімей при 19 локальних організаціях Карітас;
• молодіжна робота на вулиці у 5 містах;
• дружні простори для дітей при загальноосвітніх школах в 20 населених пунктах буферної зони;
• дошкільний заклад  у місті Львові.

Робота з дітьми та молоддю

Послуги для дітей та молоді:
• групові заняття (в тому числі ігри, фільми, квести) з отримання життєвих, соціальних і комунікативних навичок та вироблення соціально
схвалених способів поведінки, підготовки до самостійного життя;
• розвиваючі  заняття, творчі майстер-класи, арт-терапія;
• просвітницькі заходи, екскурсії в тому числі з профорієнтаційною метою;
• спортивні клуби та активне дозвілля, пригодницька педагогіка;
• молодіжні проекти у громадах, флешмоби, масові заходи, акції;
• психосоціальні сесії для розвитку  стресостійкості у дітей;
• дошкільне виховання, інтеграція у дитячому колективі, підготовка до
школи.
Послуги для батьків/опікунів:
• школа позитивного батьківства (в окремих центрах);
• батьківські групи взаємодопомоги та налагодження мереж взаємопідтримки, подолання ізоляції;
• консультації психологічного та соціального характеру;
• соціальний індивідуальний супровід (в окремих центрах) у подоланні
складних життєвих обставин, допомога в оформленні документів;
• спільні батьківсько-дитячі заходи.
Діяльність здійснюється за кошти міжнародних донорів та приватні пожертви.

В

Віка

іка виросла на маленькому хуторі, далеко від міста, жила звичайним життям
сільської дитини - допомога по господарству, школа. Але мала вона велику
мрію – стати художницею. Заради цієї мрії  їздила до найближчого райцентру в
художню школу, а згодом поступила в професійне художнє училище у Львові.
А потім подруги привели її у Дитячо-юнацький Соціальний Центр при Карітасі
Львів. «Я на той момент вже півроку навчалась у Львові, жила в гуртожитку, розповідає дівчина. -  Мені було важко жити з чужими людьми, нецікаво ходити
на навчання, де вчителі не розуміли студентів. Хотілось просто піти геть, але я
пам’ятала про мрію».
Спершу дівчина поводилась дуже скуто, не зразу йшла на контакт, ніби очікувала осуду чи негативної оцінки, уникала групових занять та взаємодії, займала
позицію спостерігача. Але поступово все змінилось. Віка стала активною учасницею арт-майстерні при соціальному центрі, що стало мотиватором навчатися
далі та йти до своєї мети.
Віка також долучилась до тренінгів з професійної орієнтації, під час яких навчилась встановлювати контакт з потенційними працедавцями, презентувати себе
та свої роботи, поборола свій страх спілкування з незнайомими людьми.
Сьогодні Віка - активний помічник центру, на якого можна покластися, вона легко знаходить спільну мову з відвідувачами, допомагає у виконанні різних завдань та може поділитися знаннями у малюванні чи підібрати кольори. А ще,
вона малює неймовірні картини!

Основні напрямки діяльності:
1. Протидія торгівлі людьми та сприяння соціальній і професійній інтеграції осіб, які
постраждали від торгівлі людьми.
2. Поліпшення самозабезпе-ченості та життєзабезпечення біженців, які в даний час
проживають на території України.
3. Реінтеграційна допомога українським мігрантам, які добровільно повернулися після
перебування у країнах ЄС

Соціальні проблеми міграції

Протидія торгівлі людьми
Проект «Підтримка діяльності консультативних центрів для людей, що потерпіли від
торгівлі людьми» сконцентрований на сприянні соціальній та професійній інтеграції
осіб, які постраждали від торгівлі людьми та профілактичній роботі з надання консультативних послуг для потенційних мігрантів, особливо молоді й представників груп ризику.
Проект «Соціальна допомога жертвам торгівлі людьми в регіонах України, що є в зонах
збройного конфлікту»
Послуги програми, які надаються в рамках поточних проектів:
• Діяльність восьми консультативних центрів у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській та Харківській областях.
• Виявлення постраждалих від торгівлі людьми, надання їм багатопланової допомоги
та скерування їх до інших суб’єктів Національного механізму взаємодії.
• Інформаційна та освітня робота щодо підвищення рівня обізнаності серед груп найвищого ризику.
• Робота мобільних консультативних груп у віддалених регіонах.
Підтримка та інтеграція мігрантів та біженців
Надання допомоги біженцям та шукачам притулку, що проживають на території України, шляхом розвитку навичок і компетенцій, необхідних для працевлаштування, підприємництва, соціальної та міжкультурної інтеграції. Сприяння їх активній участі в житті місцевих спільнот та на ринку праці (Київська, Харківська, Одеська та Закарпатська області).
Послуги програми, які надаються в рамках поточних проектів:
• Навчальні заходи (курси з мови, комп’ютерної грамотності, життєвих навичок, тренінги з професійної перепідготовки та персональні консультації з пошуку роботи
тощо).
• Бізнес-навчання (курси з формування бізнес-навичок).
• Гранти для підприємницької діяльності та професійного навчання.
Реінтеграційна допомога українським мігрантам
Діяльність спрямована на надання різносторонньої кваліфікованої допомоги колишнім
мігрантам, які добровільно повернулися після перебування у країнах ЄС.
Послуги програми, які надаються в рамках поточних проектів:
• Соціальна підтримка та юридичні консультації.
• Консультації щодо відкриття та ведення власної справи.
• Матеріальна допомога у вигляді обладнання, необхідного для започаткування власної справи та покращення житлово-побутових умов.
• Тимчасова оренда житла.
• Допомога у лікуванні та відновленні здоров’я.

І

Інна

нну до Карітасу Дрогобич привів небайдужий перехожий, який не зміг дивитися, як її
нещадно била жінка ромської національності. Вже там вона розповіла – кругла сирота,
виховувалася у дитячому будинку, потім ПТУ, рано вийшла заміж, має сина. З чоловіком часто сварилися, той випивав, розпускав руки, пропадав з дому. Коли вже стало
неможливо жити, Інна з сином подалися до родичів, але і там були алкоголь, наркотики,
насилля. Так Інна залишилася на вулиці. Жінка сиділа з дитиною на автостанції, як до неї
підійшла жінка ромської національності, запропонувала піти до них переночувати –  а
через якийсь час роми скористалися тим, що Інні не було куди діватись і сказали – пора
заробляти.
Два роки Інна жебракувала біля храмів Львова, Самбора, Стрия, Дрогобича, дитину мусила залишати, так контролювалось, щоб вона поверталася і приносила виручку. Коли
приносила мало, то часто били. Були випадки, коли господар чіплявся до неї, пропонував сексуальні стосунки…
Невідомо скільки б продовжувалося таке життя, якби вона не потрапила до Карітасу. До
вирішення її проблем пробували залучити поліцію, що не дало результату, але завдяки
місцевому священнику вдалося забрати дитину і документи.
Інна і її син Ігор були ідентифіковані як жертви торгівлі людьми, яких використовували у
жебрацтві, жорстоко били та знущалися.
Зараз Інна з сином тимчасово проживає у спільноті «Наша хата» при Карітасі Дрогобич.
Хоча хлопчику вже чотири роки, він погано розмовляє, не має елементарних навичок  
догляду за собою, є проблеми з психологічним розвитком. Але дитину влаштувати в
садок, зараз хлопчик оживає.
Інна теж отримує психологічну підтримку, має проблеми з соціальною адаптацією, позитивний ВІЛ-статус, не вміє нічого робити по дому, вона теж вчиться жити по новому.
Зараз молода жінка допомагає на кухні у спільноті «Наша хата», шукає роботу, завдяки
допомозі Карітасу стала на облік у Центрі СНІДу та отримує лікування.

Основні напрямки діяльності:
Допомога людям (в першу чергу молоді) з інтелектуальною недостатністю та
іншими важкими формами інвалідності (ДЦП, синдром Дауна тощо) в Мережі
соціальних центрів Карітасу України.
Метою роботи центрів є надання психосоціальної підтримки та допомоги в
подоланні соціальної ізоляції, адаптації до життя в громадах, покращення само-впевненості та самостійності підопічних, розвиток творчої та освітньої самоактуалізації, отримання нових життєво необхідних навичок.

Допомога людям з інвалідністю

Послуги програми, які надаються в рамках поточних проектів:
• Покращення рівня життя молоді з інвалідністю через їхню участь в діяльності
соціальних центрів.
• Надання психосоціальної підтримки та допомоги в подоланні соціальної ізоляції та адаптації до життя в громадах.
• Розвиток творчої та освітньої самоактуалізації підопічних для отримання нових життєво необхідних навичок та соціальної інтеграції.
• Мобілізація громад та підтримка ініціативних груп батьків.
Програма допомоги людям з інвалідністю сьогодні це:
• 8 спеціалізованих соціальних центрів для молоді з інвалідністю у Львівській,
Івано-Франківській та Тернопільській областях.
• Кількість людей, що отримали послуги за останні десять років, зросла із 43
до 280.
• Залучення в програмну діяльність вихованців державних спеціалізованих закладів для осіб з інвалідністю.
• Активна співпраця з місцевими освітніми вищими навчальними закладами,
внаслідок чого студенти отримали практичні навички роботи з людьми з інтелектуальною недостатністю.
Наші переваги:
• В центрі діяльності знаходиться людина – її потреби та культурні цінності.
• Ми надаємо послуги незалежно від релігії, національності або соціального
статусу особи.
• Залучення самих людей з інвалідністю до впровадження соціальних проектів
(свічки для благодійної акції «Різдвяна свічка» традиційно декорує і пакує
молодь з інвалідністю, якою опікується Карітас Львів).
• Гнучкий підхід до впровадження програм – запровадження нових компонентів, в залежності від потреб регіону, гуманітарної ситуації в країні, демографічної та соціальної специфіки цільової групи.

Ю

Юрій

рій почав відвідувати центр «Дивовижні долоні» у Карітасі Дрогобич одним із перших, ще в далекому 2008 році. До цього він навчався у Бориславській спеціалізованій школі-інтернаті, що негативно вплинуло на формуванні
психологічної особистості Юрія. Без належного естетичного виховання, любові
та розуміння, усвідомлюючи власні фізичні вади, він відгородився від суспільства стіною грубості та неуцтва. Відвідування центру змінило його на краще.
З часом з’ясувалося, що за маскою грубості ховається надзвичайно добра та
товариська молода людина, готова завжди допомогти та підтримати добрим
словом. Він навчився бачити в людях позитив, дякувати їм та самому приймати компліменти. Незважаючи на важку форму інвалідності, Юрко щодня долає
довгий шлях від дому до Карітасу, із задоволенням виконує творчу роботу (вишиває складні картини бісером), бере участь у навчальному курсі «Самообслуговування», в групі самоадвокатування та різноманітних заходах. Проживаючи
без батька, з мамою інвалідом першої групи, Юра взяв на свої плечі чимало
домашніх обов’язків, усвідомлюючи, що він зараз - єдиний чоловік у сім’ї. Його
мрія – професійно навчатися співу. І ми віримо, що вона збудеться.

Основні напрямки діяльності:
1. Програма домашньої опіки самотніх осіб та людей у складних життєвих
обставинах.
2. Забезпечення невідкладних базових потреб внутрішньо переміщених осіб
та жителів буферної зони в медикаментах та психологічній підтримці.
3. Догляд та підтримка ВІЛ-інфікованих осіб.

Охорона здоров’я

Домашня опіка та паліативна допомога (http://homecare.org.ua)
Програма домашньої опіки – єдина в Україні програма якісної комплексної допомоги вдома для потребуючих і найдавніша соціальна програма Карітасу, яка
безперервно впроваджується  з 1998 року.
Домашня опіка сьогодні це:
• Понад 1500 бенефіціарів у 14 містах України, включаючи буферну зону.
• Понад 150 соціальних працівників та психологів, які пройшли спеціалізоване навчання.
• Фахівці проекту надають послуги згідно з Державним стандартом догляду
вдома.
• Три центри паліативної допомоги.
• Інформаційні послуги для членів родин.
Послуги програми, які надаються в рамках поточних проектів:
• Гігієнічні та парамедичні процедури.
• Ведення домашнього господарства
• Вирішення юридичних та соціальних питань.
• Консультування профільними спеціалістами (при потребі).
• Духовна підтримка (при потребі).
• Оренда реабілітаційного обладнання.
Медична і психологічна допомога особам постраждалим від конфлікту
В рамках компоненту надається допомога внутрішньо переміщеним особам та
жителям буферної зони.
Послуги програми, які надаються в рамках поточних проектів:
• Надання грошової допомоги на отримання медичних послуг та ваучерів,
для обміну на медикаменти в аптеках. За першу половину 2018 року послугами скористалось, відповідно, 780 і 78 осіб.
• Робота мобільних бригад у віддалених районах, що надають медичну та
психологічну допомогу.
• Залучення місцевих активістів до пошуку та надання допомоги найбільш
уразливим верствам населення з найвищими потребами.
Профілактика, догляд та підтримка у зв’язку з ВІЛ/СНІДом
• Діяльність провадиться на базі Карітасу Одеса.
• У 2017 році Благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ» визнано переможцем
конкурсу соціальних проектів у номінації «Профілактика СНІДу, ВІЛ-інфекції
та наркоманії у м. Одесі».
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Ольга

льга Василівна вже понад двадцять років має інвалідність, але після смерті матері 65-річна жінка залишилась сама – чоловік давно загинув, єдиний син живе
за кордоном і практично не приїжджає, нечисленні родичі живуть на окупованій
території. Син, коли може, допомагає матері, але така змога є не завжди – у нього
свої проблеми. Свого часу активна та успішна жінка – кандидат наук, працювала на
керівних посадах – зараз практично замкнута в чотирьох стінах маленької квартири на київській околиці. Тепер її головний зв’язок зі світом – соціальна працівниця  
Благодійного фонду Карітас Київ.
- Я ж практично не ходжу, - розповідає жінка. – Хвороб повно, а ще після аварії вся
переламана. Ходжу за рахунок власного ентузіазму. А от з Карітасом ми вже третій
рік. Я ожила. Тепер і поговорити з ким є. Рая мені як донька – це мої руки, мої ноги,
моя голова. Це просто Божий дар. Для мене це все в житті, я б інакше не вижила.
Вона приходить усміхається, як сонце ясне - я ж розумію, що у неї своя сім’я, свої
проблеми, але зі мною завжди привітна, все робить. Чекаєш її як Бога…
Соцпрацівниця допомагає Ользі Василівні в усьому – прибирає в квартирі, купує
продукти, ліки, міряє тиск. Завдяки Карітасу жінка отримує гуманітарну допомогу, а
ще ходунки, завдяки яким хоч якось може пересуватись квартирою.
- Страшно бути самотньою, – продовжує вона. - Це найстрашніше в житті. Це проблеми, яких не розумієш, поки ходиш. Якби не Рая, я б не вижила після смерті матері. Я все життя мріяла про доньку, а тепер її маю – двері відчиняю, як сонце сходить.
Я просто ожила. Це моя рятівна соломинка у житті…

