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Центр зайнятості Вільних людей. Хто ми?
Наша місія
Наші цінності
Наша команда
Наші досягнення
Цільова аудиторія та напрямки роботи
Ми працюємо з цілями сталого розвитку ООН
Проекти 2019:
ü Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на
сході України та їхніх сімей (Київ, Львів, Дніпро).
ü RIZNA. Підвищення конкурентоспроможності жінок
на ринку праці.
ü Зміцнення самозабезпечення ВПО та громад,
що постраждали від конфлікту в Україні
(Запоріжжя, Краматорськ).
ü Фотопроект «Janus. Plural vision (s)» (Київ).
Проекти 2020:
ü Інформаційна кампанія з інтеграції військового
досвіду ветеранами/ками «Військовий імунітет у
цивільній професії»
ü Peacebuilding EsP Lab/Лабораторія миробудування
Східного партнерства»
ü Надання грантів на навчання перекваліфікацію
ветеранам/кам до Дня захисника України
Благодійні заходи
Навчання команди
Розвиток команди
Рух грошових коштів
Донори та партнери
Контакти

Центр зайнятості Вільних людей.
Хто ми?
Центр зайнятості Вільних людей (ЦЗВЛ) – це
громадська організація, яка об’єднує професіоналів своєї
справи з різних сфер. Ми сприяємо соціальній адаптації
переселенців, ветеранів, членів їх родин, жінок, людей з
інвалідністю, та налагодженню діалогу між ними 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 інклюзивний ринок праці є
невід’ємною складовою економічного зростання України.
А формування свідомого громадянського суспільства
починається із кожного з нас, усвідомленого вибору,
відповідальності, яку ми готові брати на себе та
створювати позитивні зміни довкола.

Наша місія
Сприяти професійній та підприємницькій реалізації
задля формування суспільства Вільних людей, які беруть
на себе відповідальність за своє життя й створюють
позитивні зміни навколо.

Наші цінності
ü Допомога. Ми надаємо якісні послуги, надихаємо,
мотивуємо та підтримуємо людей.
ü Команда. Ми підтримуємо одне одного й працюємо над
спільною метою, поважаючи право кожного на іншу
точку зору.
ü Розвиток. Пiдтримка таланту кожної людини є нашим
пріоритетом, ми відкриті до нового, будуємо зв’язки,
постійно вчимося та пропагуємо інновації у своїй
роботі.
ü 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

Ліна
МАЧУЛЬСЬКА
комунікаційна
менеджерка

Богдана
ЛЮБІВ
асистентка проектів
м. Львів

Людмила
ГОРДІЄНКО
координаторка
навчальних програм

Світлана
ФЕДІЧЕВА
координаторка
навчальних програм

Олена
РОМАШКІНА
координаторка
проектів м. Дніпро

Анастасія
ПОТАПЕНКО
комунікаційна
менеджерка

Ірина
ДУМИЧ
координаторка
проектів м. Львів

Тетяна
СИДОРЕНКО
координаторка
проектів м. Запоріжжя

Наша команда

Юлія
МАЗУРЕЦЬ
асистентка проекту
RIZNA

Катерина
ГОНЧАРОВА
координаторка
проектів м. Краматорськ

Наталія
ПОПОВИЧ
бухгалтерка

Марина
ДЕМКО
асистентка проектів
м. Краматорськ

Наталія
СОРОКІНА
бухгалтерка

Наші досягнення
Задоволені клієнти – це позитивні відгуки
людей, які з вдячністю говорили про високий
рівень послуг та позитивні зміни, які відбулись
в їхньому житті.

Уточнити, в якому ф
досягнення – тексто

Cинергія команди – це драйвер наших
перемог і результат 2019 року,
яким ми пишаємося.

Здобутки – це розширення команди, нові
люди, які розділили наші цінності та
принесли в організацію цікаві ідеї та досвід.

Креативність – це невід’ємна частина будь-якої
нашої діяльності. Ми творили, вигадували,
включали «бєзумінку». Ми намагались робити
по-іншому все, експерементували з новими
форматами та підходами.

Цільова аудиторія
•
•
•
•
•
•

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

Напрямки роботи
ü Соціальна адаптація людей, які пережили кризові
обставини, через кар’єрне консультування, навчання,
перекваліфікацію та особистісний розвиток.
ü Підтримка розвитку підприємництва через навчання,
консультування, менторство та надання міні-грантів
для започаткування власної справи.
ü Залучення представників бізнесу до вирішення
проблем соціальної адаптації ВПО, ветеранів АТО,
людей з інвалідністю, жінок.
ü Трудова інклюзія. Пропагування переваг різноманіття у
колективі через проведення інтерактивних заходів для
роботодавців.
ü Гендерна рівність.

Ми працюємо з цілями
сталого розвитку ООН

Проекти 2019
року

Підтримка реінтеграції ветеранів
конфлікту на сході України
та їхніх сімей
(Київ, Львів, Дніпро)

Завдання:
•

сприяти реінтеграції ветеранів війни на Сході
України, що зіткнулися з проблемою
працевлаштування та потребують підвищення
кваліфікації.

• підвищити добробут ветеранів та їхніх сімей.

Результати:
•

проведено 20 дводенних тренінгів з переходу до
цивільного працевлаштування, учасниками
яких стало 578 ветеранів\нок.

•

проведено 10 одноденних сесій з
розвитку навичок soft skills, учасниками
яких стало 250 ветеранів\нок.

•

423 ветеранів\нок отримали
гранти на навчання та
перекваліфікацію.

•

надано 60 кар’єрних консультацій.

RIZNA. Підвищення
конкурентоспроможності
жінок на ринку праці

Завдання:
•підвищити конкурентоспроможність жінок вразливих

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

дискримінацію на ринку праці України через проведення
інформаційної кампанії, що зробить проблему більш
помітною та створить дискусію в суспільстві
Результати:
•
•
•
•
•

50 жінок стали учасницями проекту
надано 98 кар’єрних консультацій
надано 25 профорієнтаційних консультацій
надано 61 психологічну консультацію
надано 116 консультацій з коучингу
•

•
•

проведено 10 тренінгів з
фінансової та юридичної
грамотності, самопрезентації,
ораторської майстерності,
працевлаштування,
енергоменеджменту, тренінг з
прав людини, “Я є!
Ненасильницька комунікація”.
проведено 6 груп «Дорога до
себе»
41 матеріал в медіа про проект

Зміцнення самозабезпечення ВПО та
громад, що постраждали
від конфлікту в Україні
(Запоріжжя, Краматорськ)

Завдання:
•

покращити можливості для самозабезпечення та
самозайнятості переселенців та мешканців регіонів, які
зазнали наслідків конфлікту.

•

підвищити добробут приймаючих громад в Україні
завдяки грантам на самозайнятість та
мікропідприємництво.
Результати:

•
•
•
•
•
•
•

навчальні тренінги відвідало 147 осіб
проведено 2-денний тренінг з написання бізнеспланів
підтримано 5 бізнес-планів
надано 69 одиниць обладнання на загальну суму 485
372,49 грн.
5 бенефіціарів зареєстрували власний бізнес
відкрито 10 нових робочих місць
надано 955 консультацій з написання бізнеспланів і розвитку самозайнятості та
мікропідприємництва

Фотопроект
«Janus. Plural vision (s)»
(Київ)
Проект присвячений постаті ветерана війни та
реалізований до Дня Збройних Сил України
і Дня прав людини.

Завдання:
•
•

показати різноманіття ветеранів.
розвінчати стереотипи про ветеранів.
Результати:

•
•

14 ветеранів взяло участь у проекті
більше 120 відвідувачів фотовиставки

Проекти 2020
року

Інформаційна кампанія з інтеграції
військового досвіду ветеранами/ками
«Військовий імунітет у цивільній
кар’єрі»(Житомирська, Дніпропетровська,
Запорізька області)

Завдання:
•

підвищити обізнаність ветеранів/ок про інтеграцію
та переваги військового досвіду для цивільного
працевлаштування

•

сприяти налагодженню діалогу між ветеранами/ками
та роботодавцями у громадах Житомирської,
Дніпропетровської, Запорізької областей
Результати:

•
•
•
•

•

охоплення діджитал-кампанії – 256 912
проведено 6 online-діалогів між ветеранами та
роботодавцями, які переглянули 7307 людей
опубліковано 44 матеріали про хід реалізації проєкту
опубліковано спецпроєкт «На кар’єрній передовій» на
Інтернет-ресурсі про роботу Happy Monday, який отримав
47 820 переглядів
розроблено посібник з працевлаштування «Військовий
імунітет у цивільній кар’єрі», який отримало понад 5000
ветеранів

PEACEBUILDIND EsP «Лабораторія
миробудування Східного
партнерства»(Україна, Грузія, Білорусь,
Вірменія, Азербайджан, Молдова,
Німеччина)

Завдання:
•

•

підвищити
рівень
соціальної
інтеграції
людей,
постраждалих від збройних конфліктів, знизити рівень
їх
соціальної
ізольованості
та
підвищення
їх
включенності в життя регіону.
сприяти розбудові миру та партнерств між
організаціями країн Східного партнерства.
Результати:

•
•

•
•

охоплення інформаційної кампанії – 123 841.
проведено
3
онлайн-лабораторії
на
теми
Employment & Education for Peace, SelfEmployment, Social Entrepreneurship & Community
Building for Peace,Сreative Tools & Approaches for
Peace. Personal Well-Being Power.
21 учасників/ць проєкту.
створено онлайн-платформу для взаємодії
учасників.

Надання грантів на навчання та
перекваліфікацію ветеранам/кам до
Дня захисника України
(всі регіони України)
Завдання:
•

сприяти реінтеграції ветеранів війни на Сході України, що
зіткнулися з проблемою працевлаштування та потребують
підвищення кваліфікації.

•

підвищити добробут ветеранів та їхніх сімей

•

Результати:

•

надано 4 стипендії на навчання для ветеранів за
такими напрямками, як Інтернет-маркетинг, курси
Photoshop,
курси
тракториста-комбайнера,
3Dмоделювання.

Благодійні заходи

RIZNA
Career & Motivational Talk

Режим ВКЛ
усвідомленості смаку життя

RIZNA light –
лагідна дорога до себе

Приборкати чи відпустити.
Що робити зі своїми емоціями?

Курс навчання CBP HR School
Basic

Під час благодійних заходів
було залучено 13 970 грн.

Навчання команди

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

«Англійська для НДО та громадянського суспільства» від NGO
Resource Center та Посольства США в Україні.
Тренінг «Соціальні мережі: куди йти і що робити?» від Pro Bono
Ukraine.
Інтенсив з проєктного менеджменту від LABA.
Тренінги «Трудові відносини та кадрове законодавство в НПО»,
«Податковий облік в НПО», «Звітність в НПО» від Аудиторськоконсалтингової групу «Компас».
Вебінари
«Особовий»
облік
працівників:
розрізняємо
документи», «Перевірки держпраці по-новому», «Неприбуткова
звітність-2018», «Великий бухгалтерський семінар» від компанії
«7eminar.com».
Лекції «Здаємо звітність за ІІІ квартал з ЄСВ, ПДФО та єдиного
податку», «Як досягати успіху в тендерах в умовах нових вимог
Закону про закупівлі» від Спілки автоматизаторів України.
Курс «Підготовки кар'єрного консультанта», Dnipro Career hub.
Курс «Проєктний менеджмент», LABA.
Тренінг «Фонди ЄС: Написання проєктів».
Курс «Організаційний дизайн», CBP.
Тренінг «Фасилітація. Сучасні методи групової роботи».

Розвиток команди

Стратегічна сесія

Всеукраїнський молодіжний
Форум "Career Talks"

HR Marathon
HeForShe congress

Книжковий Арсенал

PROFORUM 2019

VIII Форум організаційного
розвитку громадянського
суспільства

Рух грошових коштів
ДОНОР

ПРОЕКТ

Реалізовано
у 2019р. (грн.)

Посольство
Королівства Нідерландів
в Україні

833 137, 90
RIZNA – Сприяння
конкурентоспроможності вразливих груп
жінок на ринку праці у Києві та Київській
області.

Міжнародна організація
з міграції
за підтримки Уряду

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

Федеративної республіки
Німеччина

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

912 271, 50

399 954, 85

Міжнародна організація
з міграції
за фінансової підтримки
Європейського Союзу
Благодійна допомога
статутну діяльність

на

ЗАГАЛОМ

2 836 548, 43
Життя після конфлікту: підтримка
реінтеграції ветеранів конфлікту на сході
України та їхніх сімей.
20 929, 69

5 002 842, 37

Реалізовано
у 2020 р. (грн.)
Життя після конфлікту: підтримка
1 128 050, 54
Міжнародна організація з
реінтеграції ветеранів конфлікту на сході
міграгії за фінансової
України та їхніх сімей.
підтримки Європейського
Союзу
• Інформаційна кампанія з
Програма розвитку ООН
361 770, 00
інтегрціївійськового досвіду ветеранами
(ПРООН)
«Військовий імунітет у цивільній
кар’єрі».
Фонд Конрада Аденауера •

Благодійна допомога
статутну діяльність
ЗАГАЛОМ

на

Peacebuilding EsP «Лабораторія
202 100, 00
миробудування Східного партнерства».
21 400, 00

1 713 320,54

Донори та партнери
ДОНОРИ

ПАРТНЕРИ

02068, м. Київ,
вул. Урлівська, 20
http://czvl.org.ua/
czsl.staff@gmail.com
https://www.facebook.com/czvl.staff/

