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Самодопомога як технологія соціальних змін довела свою ефективність у багатьох країнах світу. 

Якнайширше застосування технології самодопомоги в Україні дозволить суттєво розвинути 

людський потенціал громад, сприятиме соціальній згуртованості і безпечному середовищу у 

громаді. 

За останнє десятиліття в Україні сформувалася чисельна спільнота практиків самодопомоги, які 

працюють у всіх регіонах з різноманітними цільовими групами. Створення Національної мережі 

практиків самодопомоги дозволить більш ефективно: 

 Формулювати та просувати спільну позицію щодо найширшого застосування технології 

самодопомоги у різних сферах суспільного життя 

 Здійснювати обмін знаннями та кращими практиками на місцевому та національному 

рівнях 

 Популяризувати самодопомогу та залучати ресурси для створення осередків розвитку груп 

самодопомоги у громадах  

Ініціативна група пропонує приєднатися до Меморандуму і долучитися до процесу формування 

Національної мережі практиків самодопомоги. 

Від імені ініціативної групи Меморандум підписали: 

 Галина Бурковська, психолог-психотерапевт; ГО «Побратими України»; м. Вінниця 

 Людмила Ветошко, директор ГО «Платформа активност»; м. Волноваха, Донецька обл. 

 Світлана Мариніна, психолог Медичного центру «Нові Санжари» Національної гвардії 

України; м. Нові Санжари, Полтавська обл. 

 Наталія Головко, співзасновниця ГО «Заможна людина»; м. Покровськ, Донецька обл. 

 Олександр Старовойтенко, тренер-аніматор, практичний психолог Центру соціально-

психологічної реабілітації населення; м. Бородянка, Київська обл. 

 Ірина Коваленко, заступниця голови ГО «Для людей»; м. Сіверськ, Донецька обл. 

 Наталія Усенко, юрисконсульт Центру соціально-психологічної реабілітації населення; 

м. Бородянка, Київська обл. 

 Олена Хомич, завідувачка дитячим садком №2 «Бірюза»; м. Лисичанськ, Луганська обл. 

 Ганна Пивоварова, викладачка Лисичанського педагогічного коледжу ЛНУ імені Тараса 

Шевченка; м. Лисичанськ, Луганська обл. 

 Олена Сучок, староста Нижньодуванської селищної ради; смт Нижня Дуванка, Луганська 

обл. 

 Сергій Гаврилюк, ветеран, аніматор групи взаємопідтримки для ветеранів; м. Житомир 

 Наталія Копиця, голова ГО «Жінка майбутнього»; м. Бердянськ, Запорізька обл. 

 Максим Приступа, ДУ «Мелітопольська УВП (№144)»; м. Мелітополь, Запорізька обл. 

 Вікторія Савчак, т.в.о.начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Новодонецької 

селищної ради, ГО «Орланда»; м. Добропілля, Донецька обл. 

 Світлана Куценко, керівниця ГО «Мрії молоді»; м. Рубіжне, Луганська обл. 

 Оксана Левада, голова ЗОБЖО «Ми жінки»; м. Мелітополь, Запорізька обл. 

 Наталія Горбатко, БО «БФ «Все можливо»; м. Мелітополь, Запорізька обл. 



 Людмила Рубан, Територіальний центр соціального обслуговування, м. Мелітополь, 

Запорізька обл. 

 Лариса Шпак, фахівець із соціальної роботи БО «КОВ «БФ «СОС Дитяче містечко»; 

м. Бровари, Київська обл. 

 Ігор Рекун, член ГО «Асоціація ОСН»; м. Суми 

 Павло Федик, повноважний представник ГО «Фонд громад «Знання і справедливість руху 

«Спільно безпеці Луганщини» (Лисичанськ – Тернопіль) 

 Валентина Наумович, керівник ГО «Будемо жити»; с. Орловське, Сартанська ОТГ, 

Донецька обл. 

 Максим Ковеня, директор ГО «Ветеранська волонтерська спілка»; м. Київ 

 Тетяна Плескач, ГО «Українська Асоціація Матерів»; м. Чернігів 

 Ірина Сельницька, голова ГО «Міст 3.10»; м. Лисичанськ, Луганська обл. 

 Тетяна Гончарова, членкиня ГО «Агенція розвитку Сартанської громади», Донецька обл. 

Цей Меморандум є відкритим для приєднання. Практики самодопомоги, які зацікавлені у 

створені Національної мережі і готові долучитися до процесу її формування, підписують 

Меморандум у режимі електронної реєстрації. 


