
Це видання прагне сприяти органам місцевого самоврядування 
(на рівні територіальних громад) в організації роботи зі створення груп 
самодопомоги (груп «рівний-рівному») ветеранам / ветеранкам війни, 
особам, прирівняним до них, та членам їхніх сімей, членам сімей загиблих 
(померлих) захисників України (далі — «ветеранам та членам їхніх сімей»). 
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для надання кращої психосоціальної  
підтримки: рекомендації місцевим органам  
влади та лідерам громад
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Психосоціальна допомога на рівні громади — 
первинний, проте надзвичайно важливий рі-
вень, на якому може бути надана своєчасна 
допомога найбільшій кількості людей з ме-
тою недопущення загострення психологіч-
них та соціальних проблем, перетворення їх 
у хронічні форми. 

Підхід до самодопомоги «рівний-рівному» 
полягає у створенні й існуванні надалі за під-
тримки громади груп ветеранів, в яких вони 
переживають посттравматичний стресовий роз-
лад або інші проблеми, об’єднуються і під керів-
ництвом інших ветеранів, які вже мають досвід 
відновлення і ведення таких груп, регулярно 
зустрічаються і рухаються до відновлення ра-
зом. Стосунки в таких групах можуть настав-
ляти, мотивувати, підтримувати, заохочувати 
та давати можливість спільно проводити до-
звілля у спілкуванні з побратимами або посе-
страми. Переваги для ветеранів у програмах 
«рівний-рівному» виникають внаслідок того, що 
ветерани допомагають одне одному розвивати 
мережу підтримки, знаходити доступні ресурси 
та заохочувати ставити цілі та рухатися вперед. 
Постійна підтримка «рівний-рівному» будь-яко-
му ветерану, військовослужбовцю, члену сім’ї 
чи опікуну, коли у них виникають проблеми, 
дозволяє допомогти, перш ніж виклики пере-
ростуть у кризу.

Центральним елементом моделі підтримки 
ветеранів ветеранами є те, що ми визнаємо, 
що тисячі з них можуть повернутися додому 
іншими людьми. Багато хто вважає, що громада 
та служби не розуміють ветеранів чи військової 
культури. Вони повертаються висококваліфі-
кованими чоловіками та жінками з різнома-
нітними навичками та досвідом, які багато хто 
поза військовою службою не можуть отримати. 
Вони можуть повернутися в громаду без роботи, 
з низькою заробітною платою або обмеженими 

перспективами продовження кар'єри поза вій-
ськовою службою.

Відомо, що ветерани довіряють іншим вете-
ранам, часто звертаються за допомогою саме 
до них. Однак, щоб ветеранам стати справжніми 
помічниками «рівний-рівному», їм потрібна 
спеціальна підготовка. Також важливо, щоб 
вони стали активними у суспільному житті, 
а громада — прийняла їх. Тому важливо за-
лучати їх до громадських проектів, де вони 
допомагатимуть іншим людям.

Ці рекомендації розроблені у першу чергу 
для лідерів — адміністрацій громад, керівни-
цтва соціальних служб, служб охорони здоровʼя, 
керівників громадських організацій. Вони спря-
мовані на надання чітких, стислих та прозорих 
рекомендацій щодо розбудови у громадах груп 
самодопомоги для ветеранів, або груп «рів-
ний-рівному». Втім, питання функціонування 
таких груп, їхньої структури, особливостей 
роботи тут не розглядаються. Основна увага 
присвячена питанням важливості таких груп, 
технології їх розбудови у громадах, та дорож-
ній карті створення послуг «рівний-рівному» 
у конкретній громаді. 

Бажаючим глибше розібратися у питаннях ро-
боти груп «рівний-рівному», можна пореко-
мендувати посібник «Групи Самодопомоги: 
теорія і практика. Посібник для менеджерів, 
організаторів і фасилітаторів ГСД». В тому ж 
посібнику ви знайдете збірку кращих практик 
та опис досвіду розбудови таких груп в Україні. 

Мета цих рекомендацій — допомогти органам 
місцевого самоврядування та лідерам соціаль-
ної сфери, громадського руху та сфери охорони 
здоровʼя організувати на рівні територіальних 
громад кращу психосоціальну допомогу Захис-
никам та Захисницям України, а також членам 

ВСТУП
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їхніх сімей через створення груп «рівний-рів-
ному». Світовий досвід демонструє, що такі 
групи будуть цінним надбанням і ресурсом 
для громади, покликаним доповнити спектр 
послуг, розширити його і поглибити можливості 
допомоги тим, хто захищає нашу країну. 

Зауважимо, що ці рекомендації розроблені 
внаслідок поєднання кращого світового та укра-
їнського досвідів впровадження груп самодопо-
моги вродовж останніх років. Тож, вони не лише 
науково-обґрунтовані, але й максимально інте-
гровані у вітчизняних контекст. Також, зверніть 
увагу, що попри те, що тут розглядається підхід 
«рівний-рівному» для підтримки ветеранів, він 
може бути корисний і для низки інших осіб, які 
потребують допомоги — медичним та педаго-
гічним працівникам, внутрішньо-переміщеним 
особам, тим, хто зазнав втрати близьких тощо. 
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ЧОМУ ГРУПИ САМОДОПОМОГИ  
ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ («РІВНИЙ-РІВНОМУ»)  
ВАЖЛИВІ?

Що таке «групи самодопомоги»,  
групи «рівний-рівному»? 

Втрата товариськості та почуття приналеж-
ності до підрозділу може позбавити ветерана 
соціальної підтримки. Це ускладнюється тим, 
що цивільне населення не розуміє проблем, 
з якими стикаються ті, хто пройшов військову 
службу. На думку суспільства про ветеранів 
впливають також ЗМІ. Ветерани часто бояться, 
що втратять роботу або не зможуть її знайти, 
якщо матимуть психічний розлад. Таким чином, 
вони не звертаються за професійною допомо-
гою, та намагаються собі зарадити, вживаючи 
алкоголь або наркотики.

Групи самодопомоги можуть побудувати ме-
режу підтримки та дати відчуття причетності, 
якого бракує в житті багатьох ветеранів.

Групи самодопомоги або групи «рівний-рівно-
му» — це підтримка, яку учасники надають один 
одному без участі фахівців. Це може бути соці-
альна, емоційна чи практична підтримки, однак, 
вона має бути взаємною, що дозволяє побрати-
мам отримувати користь від перебування в гру-
пі, незалежно від того, надають вони підтримку 
чи отримують її. Підтримка «рівний-рівному» 
у сфері психічного здоров’я базується на спіль-
ному особистому досвіді та співпереживанні, 
зосереджується на сильних сторонах людиниі 
працює на благополуччя та відновлення.

Групи самодопомоги для ветеранів можуть іс-
нувати при певних закладах, або створюватися 
незалежно. Їх спільна особливість полягає в спе-
ціальній підготовціта навчанні ведучих груп. 

Хоча ведучі груп і не є фахівцями у сферіах 
психічного здоровʼя, соціальних послуг, вони 

проходять короткий тренінг, на якому навча-
ються взаємодіяти, ділитися історіями зцілення, 
надихати та вселяти надію, навчати навичкам 
відновлення, бути рольовими моделями, на-
давати кризову допомогу, бути медіаторами 
у взаємодії ветеранів із різними службами та на-
давачами послуг. 

Чому ці групи такі важливі? 

Групи самодопомоги надзвичайно корисні й 
цінні як для ветеранів, так і для громади. Хо-
роша програма підтримки «рівний-рівному» 
може бути дуже потужним і ефективним  
інструментом, який доповнює інші послуги, які 
отримує ветеран. Бути військовослужбовцем, 
або членом сім’ї військовослужбовця — уні-
кальний досвід, оскільки мілітарна культура 
сильно відрізняється від цивільної. Саме тому 
підтримка побратимів та посестер може багато 
в чому сприяти успішному поверненню до ци-
вільного життя.

У багатьох випадках у роботі в групі ветеран 
може ефективніше налагодити стосунки з ін-
шим ветераном, і подолати деякі бар’єри, які 
можуть виникнути під час отримання доступу 
до послуг. Інформація, яку можна зібрати за до-
помогою якісної програми підтримки рівних, 
може допомогти вчасно перенаправити вете-
ранів до служб психічного здоров’ята пришвид-
шити отриманнясіншої необхідної допомоги 
для найшвидшого відновлення. 

Міжнародна практика впровадження таких груп 
свідчить, що вони дають додаткову емоційну 
підтримку, якої бракує у традиційних службах, 
допомагають ветеранам отримати низку послуг, 
є гнучкими в реагуванні на потреби ветеранів. 
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Учасники груп самодопомоги менше госпіталі-
зуються, більше залучені до діяльності громади, 
прихильніші до лікування фізичного і психічно-
го здоровʼя, мають краще соціальне функціону-
вання та менше проблем у цивільному житті. 

В таких групах учасники розбудовують соціаль-
ну мережу, навчаються озвучувати свої потреби 
і взаємодіяти з надавачами різних послуг, здо-
бувають навички подолання стресів та пошуку 
допомоги.

Хороша програма підтримки «рівний-рівному» 
може допомогти ветеранам:

 → зменшити відчуття ізоляції;

 → підвищити свою самооцінку та впевненість;

 → підвищити рівень мотивації;

 → розвиватися та ділитися навичками  
з іншими однодумцями;

 → розуміти власну поведінку  
та її вплив на оточуючих;

 → брати участь у практичній та терапевтичній 
діяльності з іншими людьми зі схожими 
та спільними інтересами;

 → обмінюватися стратегіями відновлення;

 → створювати нові соціальні мережі  
та/або відновлювати існуючі;

 → брати на себе відповідальність за власне 
благополуччя та дії, розуміти їх наслідки;

 → зменшити стигму та дискримінацію, що дає 
змогу сприймати їх не як осіб із психічними 
розладами;

 → отрмати можливості, про які ветеран міг 
і не здогадуватися;

 → передавати та отримувати знання 
та навички ;

 → поліпшити психічне здоров'я, емоційну 
стійкість та добробут;

 → ознайомитися з досвідом інших ветеранів;

 → отримати доступ до інших послуг 
(наприклад, пов’язаних із психічним 
здоров'ям або соціальним добробутом).

 

Звісно, такі групи покликані не замінити со-
ціальні чи послуги з психічного або фізично-
го здоров’я, реабілітацію, а стати основоюдля 
ветеранів, яка дозволить їм отримувати більш 
якісні спеціалізовані послуги у громаді. 

Де можуть існувати такі групи? 

Групи самодопомоги можуть створюватися 
при будь-яких закладах чи організаціях. Це мо-
жуть бути групи при Центрі первинної меди-
ко-санітарної допомоги, стаціонарному закладі 
охорони здоровʼя або поліклініках, закладах 
освіти тощо. Також групи можуть існувати 
при закладах із надання соціальних чи адміні-
стративних послуг, адміністрації ОТГ тощо. Їх 
можуть створювати місцеві громадські орга-
нізації, ветеранські простори самостійно або 
у співпраці з місцевими органами влади. Де б 
вони не створювалися, важливо, щоб інформа-
ція про їх існування була доступна для ветера-
нів, а самі групи — мати вільний доступ. 

До чого тут громада  
і місцеві органи влади? 

Будь-яка важлива і корисна, але нова справа 
для стабільного існування потребує лідерства 
з боку місцевих органів влади. Хто як не ОТГ 
найкраще знає своїх ветеранів, має ресурси 
для забезпечення груп місцем для проведення, 
може поширювати інформацію про них? Крім 
того, лідерство керівництва громади у підтрим-
ці груп стимулюватиме розширення їх мережі. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  
ВЕТЕРАНСЬКИХ ГРУП САМОДОПОМОГИ 
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Рекомендація 1. 

Розбудовуйте групи самодопомоги при різних 
організаціях. Геть недоброю є ситуація, при якій 
такі групи у громаді відсутні. Так само недо-
статньо мати лише одну таку групу в ОТГ. Вона 
не зможе охопити всі потреби і залучити всіх 
тих, хто потребує підтримки. Тому важливо, щоб 
такі групи функціонували також при закладах 
охорони здоров’я, первинці, стаціонарах та ам-
булаторіях будь-якого профілю, адже ветерани 
є і будуть частими відвідувачами таких закладів. 
Групи мають бути і при надавачах соціальних, 
адміністративних послуг, центрах зайнятості, 
міських радах,закладах освіти тощо. Повинні 
існувати і групи при громадських організаціях, 
ветеранських просторах тощо. 

Рекомендація 2.

Підтримайте навчання ведучих груп самодопо-
моги. Попри те, що в групах самодопомоги ро-
бота відбувається за принципом «рівний-рівно-
му», вона є структурованою та організовується 
спеціально навченим ветераном (ветеранкою) 
чи кимось із членів родини. Важливо подбати, 
щоб ведучі таких груп пройшли відповідне 
навчання і здійснювали роботу професійно. 

Рекомендація 3.

Враховуйте те, що ветерани — це неоднорідна 
категорія, це дуже різні люди. Серед ветеранів 
є чоловіки і жінки, є люди з різними інтересами 
і життєвими цілями, є члени родин як ветеранів, 
так і діючих військових, є ветерани різних родів 
військ (артилерія, піхота тощо). Це означає, 
що, можливо, потрібно буде підтримати групу 

самодомоги для ветеранок або для родин ді-
ючих військових, або для наречених і дружин 
ветеранів, або для чоловіків ветеранок тощо. 
Не сприймайте ветеранів як однорідну групу, 
і не припускайте, що у всіх них однакові потре-
би, досвід і бажання. Поважайте це і відповідно 
реагуйте на ці різні потреби. Вивчайте потре-
би ветеранів, відверто і відкрито розмовляйте 
з ними. Розуміння потреб дасть вам змогу ви-
значити, які пріоритетні групи самодопомоги 
слід розвивати у громаді. 

Рекомендація 4.

Інформуйте, інформуйте і ще раз інформу-
йте ветеранів про наявні групи самодопомо-
ги. Не думайте, що закладка «самодопомога» 
на веб-сайті громади привабить багатьох людей 
у такі групи. Будьте активними у поширенні 
інформації про наявні групи самодопомоги — 
задіюйте соціальні мережі, друковані видання, 
розміщуйте інформацію у максимально види-
мих місцях. Інформуйте про групи системно 
і регулярно. Гарно працює інформування через 
надавачів різних послуг (охорони здоровʼя, соці-
альної сфери, зайнятості тощо). Першочергово 
варто забезпечити їх роздатковими матері-
алами та проінструктувати щодо роздачі їх 
особисто ветеранам, які приходять на прийом. 
Часто інформація про групи самодопомоги 
поширюється між самими учасниками та їх 
знайомими. Підтримайте їх у цій роботі, допо-
можіть із розробкою та поширенням матеріалів, 
тощо. Звісно, не забувайте про військкомати, 
які мають інформацію про ветеранів. Ви може-
те налагодити співпрацю з ними у поширенні 
інформації про групи рівних, або домовитися 
про місце проведення груп, тощо. 
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Рекомендація 5.

Розвивайте співпрацю із громадським та ін-
шими секторами. Ветеранські та волонтерські 
організації можуть часто зробити більше і бути 
гнучкішими й активнішими, ніж органи влади. 
Використайте цей ресурс і розвивайте співп-
рацю з ними. Інколи вони потребують небага-
то: вільне приміщення, допомога в поширенні 
інформації на ресурсах громади або закладу. 
Натомість ви отримаєте діючу групу самодопо-
моги і зможете спільними зусиллями розвивати 
й розширювати її. Також корисною може бути 
співпраця із релігійними організаціями, а також 
із іншими секторами — приватним, безпеки 
і оборони, культури тощо. 

Рекомендація 6.

Спрощуйте доступ до груп самодопомоги. Дуже 
багато ветеранів не отримують низки послуг 
через ускладнений доступ до них — забагато 
документації, анкет, кроків треба зробити, щоб 
отримати бажане. Врахуйте це при створенні 
груп самодопомоги та зменшуйте кількість 
кроків, які треба зробити, та документів, які 
треба підготувати. 

Рекомендація 7.

Розгляньте впровадження альтернативних спо-
собів підтримки «рівний-рівному». Активно по-
пуляризуйте ідею, що групи самодопомоги — це 
не лише зустрічі групи ветеранів у приміщенні 
раз на тиждень. Підтримка «рівний-рівному» 
може надаватися і через телефон, електронну 
переписку, здійснюватися один-на-один або 
у форматі «особа-родина», або навіть «роди-
на-родина». Це може бути підтримка ветеранів 
вдома або на робочому місці. 

Рекомендація 8.

Памʼятайте про конфіденційність та права лю-
дини. Не забувайте, що персональна інфор-
мація(у тому числі про статус особи, її стан 
здоровʼя) є конфіденційною, з якою слід пово-
дитися у відповідності до законодаства Украї-
ни. Зосередившись на створенні можливостей 
і залученні ветеранів до участі у групах рівних, 
памʼятайте, що участь у них — особисте рішен-
ня кожної людини, яке за жодних обставин 
не може бути примусовим (якщо інше не ре-
гулюється законодавством). 

Рекомендація 9.

Фінансування груп самодопомоги. Групи само-
допомоги, звісно, тривалий час можуть існувати 
без залучення коштів місцевого бюджету. Адже 
для їхньої роботи необхідно мати навчених ве-
дучих, приміщення та мінімальні кошти на чай/
печиво/каву. Якщо роботу проводить громад-
ський сектор, він може залучати грантові кошти, 
які підуть на краще навчання ведучих, їх зарп-
лати, оплату приміщення або кави. Втім, обидва 
варіанти не є стабільними — волонтери часто 
емоційно вигорають, а гранти мають тенденцію 
завершуватися без продовження. Тому варто 
розглянути створення механізмів фінансування 
таких груп з місцевого бюджету. Це може бути, 
наприклад, працевлаштування ведучих груп 
при певних надавачах послуг, виділення окре-
мих бюджетних напрямків у місцевих бюджет-
них програмах, спрямованих на психосоціальну 
підтримку ветеранів. 
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ДОРОЖНЯ КАРТА РОЗБУДОВИ  
ВЕТЕРАНСЬКИХ ГРУП  
САМОДОПОМОГИ У ГРОМАДАХ 

Крок 1.  
Підготовка та огляд ресурсів. 

Зберіть робочу групу, яка включала би пред-
ставників усіх секторів (здоров`я, соціальних 
служб тощо) та ветеранів. Це може бути під-
група (або підзадача) широкої робочої групи 
із психосоціальної підтримки ветеранів, або 
і всього населення, якщо у вас вже така існує. 

Розгляньте наведені тут рекомендації. У разі 
потреби, запросіть консультацію зовнішніх 
експертів із створення груп «рівний-рівному» 
та розвитку психосоціальних послуг для вете-
ранів у громадах. 

Проаналізуйте ситуацію у громаді щодо ветера-
нів, їхні потреби. У разі відсутності інформації, 
організуйте її збір через комунікацію з ветера-
нами та тими, хто може її мати. 

Проаналізуйте наявні ресурси: чи існують уже 
в громаді групи самодопомоги, де вони є, яка 
підтримка їм потрібна? Запросіть їх організа-
торів до своєї робочої групи. 

Визначте, які ще організації можуть долучитися 
до створення груп самодопомоги. Обговоріть 
із ними, яка підтримка їм потрібна для цього. 

Розгляньте карту своєї громади, визначте, чи 
існують місцевості, які потребують створен-
ня в них окремих груп самодопомоги.Зважте 
на відстані до таких груп. 

Оцініть ситуацію з точки зору окремих груп 
ветеранів, які не охоплені підтримкою, і роз-
гляньте можливість створення послуг «рів-
ний-рівному» для них. 

Крок 2.  
Планування

Зробіть календарний план створення груп само-
допомоги у вашій громаді. Визначте, які і де їх 
слід запустити в першу чергу, які групи будуть 
створені наступними. 

Оцініть ресурси громади (приміщення, фінанси 
тощо), які можна виділити на розвиток груп 
самодопомоги. 

Визначте можливості навчання ведучих груп 
та залучення ветеранів до груп самодопомоги. 

Створіть план інформаційної кампанії. 

Визначте відповідальних за окремі сектори 
роботи. 

Крок 3.  
Впровадження

Почніть впровадження груп самодопомоги 
та інформаційної кампанії. 

Регулярно збирайтеся робочою групою, щоб 
оцінити хід виконання плану, відкоригувати 
його тощо. 

Спілкуйтеся із ветеранами-учасниками груп 
самодопомоги, щоб дізнатися про їхній досвід 
та потреби впровадження нових груп. 

Крок 4.  
Вивчені уроки  
та перспективне планування 

Орієнтовно через 6-9 місяців після початку 
роботи оцініть прогрес. 

Розгляньте, чого вдалося досягти, чого ні й чому. 

Створіть план на наступний рік із врахуванням 
нових потреб, досягнень та помилок. 

Рухайтеся далі, до кращої підтримки нашим 
захисникам, захисницям і їхнім родинам. 
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Цей посібник створено в межах співпраці 
із проєктом Психічне здоров’я для України 
(MH4U) який працює за підтримки Швейцарії, 
що надається через Швейцарську агенцію 
розвитку та співробітництва, та впроваджу-
ється за сприяння Міністерства охорони 
здоров’я України, та ГС «Національна психо-
логічна асоціація України» 

Психічне здоров’я  
для України (MH4U) 
heiko.koenigstein@mh4u.in.ua  
www.mh4u.in.ua  
www.edu.mh4u.in.ua 
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