
12.Сприяння  захисту  навколишнього  середовища,  захисту  тварин  та  природного  ландшафту  від
негативного впливу людини, забруднення, сприяння популяризації зеленого туризму.
13.Сприяння розвитку сільського господарства і створення привабливих умов проживання в сільській
місцевості України.

2.3.Досвід організації.
 Проект «Твій голос вирішить все!» за сприянням Посольства США в Україні, лютий 2019- листопад
2019 рік;
 Організація виступала ініціатором створення Громадської спілки «Сильніші разом», яка поєднала 20
організацій,  які  засновані  ВПО або ВПО/АТО,  керівниця Організація  Вірьовкіна Л.В.  була  обрана
головою спілки. Направлення діяльності – консолідація зусиль організацій ВПО в захисті прав ВПО та
інтеграції в місцеві громади;
 Проведення  спільно  з  Нацполіцією  України  проекту  в  м.  Івано  –Франківську,  направленому
дискримінації,  агресії  між  нацменшинами,  іноземцями  та  місцевими  –  PoliceLab (2018  рік),  за
підтримки Agriteam Canada Consulting Ltd (Проект МТД “Проект підтримки підготовки поліцейських
(PTAP)”).
 Проект «Омбудсмани прав жінок» за сприянням Українського жіночого фонду (2018 рік);
 Проведення спільно з Червоним хрестом  у м. Бердянську збору іграшок, речей та передача в дитячі
дома/інтернати м. Бердянська;
 Проведення декількох екозаходів в  м.  Дніпрі  та  м.  Бердянську (донор – міжнародна організація
350.org) – діяльність спільно з ВПО/ветеранами АТО та місцевими;
 Проведення безоплатного дня відвідання зоопарку для дітей ВПО – м. Бердянськ;
 Проведення безоплатних днів  відвідання цирку для дітей ВПО – м. Бердянськ (декілька разів було
проведено);
 Проведення Eco friendly café в м.Дніпро (в процесі реалізації);
 Проведення   спільно  з Червоним хрестом   у  м.  Бердянську  серії  безоплатних  мастер  класів  по
миловарінню;
 Проведення спільно з БФ «Дарим Радість» заходів щодо підвищення знання молоді випускників
інтернатів стосовно роботи міжнародних організацій,  можливостей,  пов’язаних з цим тощо (ігрова
форма, молодь - молоді);
 Проведення спільно з  центром "Академія ремесел" безоплатного заходу мастер кластеру створення
писанок для молоді у м. Бердянську;
 Проведення  спільно з клубом «Талісман»  у м. Дніпро серії безоплатних уроків східного танцю для
жінок ВПО та дружин ветеранів АТО;
 Проведення разом з молод. організацією  FLEX у м.Дніпро безоплатних заходів щодо підвищення
обізнаності молоді про можливості навчання за кордоном;
 Проведення  спільно з  Міжнародний комітет  ДНУ імені  Олеся  Гончара  «Акустичний вечір»  для
молоді різних категорій;
 Участь у Марафоні написання листів (Amnesty International Ukraine) з  метою захисту прав людей
різних категорій;
 Проведення заходів  в м.  Дніпро спільно з ФРІ щодо захисту екології  «Сміливе екомислення» з
скайп участю гостей- експертів з різних країн;
 Проведення  безоплатних  заходів  з  метою підвищення  знань  анг.  мови  для  незахищених  верств
населення спільно з  American Corner Dnipro (спікен клаби, курси);
 Проведення  спільно  з  Aiesec обміну  студентів  та  заходів  на  базі  шкіл  та  вузів  м.  Дніпра  з
екологічною тематикою Ekomind:
 Проведення серії адвокаційних заходів  у м. Дніпрі щодо сприяння переведення гуртожитків , які
були відремонтовані за міжнародні кошти для проживання ВПО, з нежитлового фонду в житловий
фонд. Позитивний результат: на даний момент щодо одного гуртожитку проведені відповідні дії та
ВПО  були  заселенні.  По  іншим  –  ремонт  був  проведений  не  в  повному  обсязі  та  без  залучення
додаткових коштів гуртожитки не можуть бути переведені в житловий фонд, передані під ВПО. 
 Проведення спільно з ГО "Кольорові відра" екозаходів по сортування сміття в м.Дніпро Проведення
безоплатно серії  заходів  у  м.  Дніпро для молоді  в галузі  підвищення обізнаності  в  медицині  для
молоді різних категорії;
 Постійна участь в систематичній патронатній роботі організації над сім’ями, де виховуються діти-
інваліди,  націленій  на  покращення  їх  психоемоційного  стану  (організація  виїзних  розважальних
заходів,  у  тому  числі  проведення  майстер-класів  різного  напряму  на   дому  з  залученням  дітей-
переселенців-«норма», м. Бердянськ);
 Постійна  участь  в  проведенні  для  дітей-переселенців   та  місцевих  мешканців   м.  Бердянська
неформальних  спільних  зустрічей,  спрямованих  на  інтеграцію  ВПО  у  громаду  міста,  проведення
майстер-класів з рукоділля різного напряму.
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