
Додаток 5 

до Договору про виконання (реалізацію) 

програми (проекту, заходу) № 90 

від «28» липня 2021 р. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду соціального захисту  інвалідів від 

10.12.2020 № 111 

 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ 

про виконання договору  

Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» 

 (найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю) 

«Країна без бар’єрів для нечуючих». Протидія насильству щодо жінок з порушенням слуху» 

(назва програми (проєкту, заходу)  
 

Проєкт реалізується відповідно до наказу Фонду соціального захисту інвалідів від 16 червня 

2021 року №59. 
 

І. Загальна інформація про програму (проект, захід) 
 

1. Пріоритетне завдання, затверджене Мінсоцполітики, на реалізацію якого 

спрямовано проєкт: 

проведення заходів для забезпечення правової та психологічної допомоги жінкам та 

дівчатам з порушеним чи втраченим слухом, які стали жертвами домашнього насилля у сім’ї. 

2. Строк виконання (реалізації) проєкту: з 1 серпня 2021 року по 30 листопада 2021 

року. 

3. Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) проєкту: 

загальнодержавний 

4. Мета проєкту (одним реченням: у першій частині – заплановані досягнення 

завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій – шляхи виконання 

(реалізації): провести просвітницьку роботу серед жінок та дівчат з порушеннями слуху щодо 

того, як розрізнити види насильства, як попередити та протидіяти домашньому насильству 

через ряд заходів: під розробленим нами спеціальним логотипом та слоганом проєкту  

#Будь_Незламною здійснити ряд активностей: проведені 2 тренінги-конференції на тему 

«Алгоритм дій у випадку домашнього насильства та як його попередити» та «Домашнє 

насильство: що робити, як протидіяти та як попередити», зроблено відеозаписи, відеозвіти 

розміщені в соціальних мережах Facebook, 

Instagram та YouTube, розроблені та 

розповсюджені 4 дорожні карти (брошури) та 

презентація про насильство, виготовлені               

5 соціальних відеороликів за тематикою, 

налагоджений механізм надання допомоги (консультацій) постраждалим від домашнього 

насильства відповідними спеціалістами: психологом та адвокатом за допомогою перекладача 

жестової мови, розміщені 30 статей з відео-перекладом жестовою мовою в соціальних мережах 

Facebook, Instagram, на сайті організації та в Ютуб, проведена фотосесія #Будь_Незламною для 

жінок та дівчат з порушеним та втраченим слухом, яка розміщена в на сайті організації  та в її 

соціальних мережах. 

5. Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та 

обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Тема 

домашнього насильства як ніколи актуальна зараз у суспільстві за сучасних реалій. Свіжі 

статистичні дані свідчать, що пандемія призвела до збільшення кількості випадків сімейного 

домашнього насильства. Насправді, через відсутність систематичних досліджень та 

замовчування проблеми насильства через сором, страх чи забобони жінками, постраждалими 

від насильства, статистика не відображає їх реальну кількість. Кожна друга жінка в світі 

потерпає від одного з видів насильства. За даними Міністерства соціальної політики України 

серед звернень про домашнє насильство – 86% звернень від жінок, хоча про факти насильства 



заявляють не більше 10% постраждалих. 50% українців страждали від насильства в сім’ї 

впродовж життя, 30% з них зазнавали жорстокого поводження в дитячому віці. Насильство 

щодо жінок та дівчат є одним із найбільш поширених порушень прав людини в сучасному світі. 

З ним надзвичайно важко боротися, а наслідки його – катастрофічні. Власне, якщо для чуючих 

жінок та дівчат більш-менш зрозумілий алгоритм їхніх дій, то для жінок та дівчат з 

порушеннями слуху, які спілкуються жестовою мовою, такі дії значно складніші. Тому наш 

проєкт був покликаний провести роз’яснювальну роботу серед жінок та дівчат з порушеннями 

слуху та надати їм можливість отримати фахову юридичну та психологічну допомогу з питань, 

пов’язаних з проявами та протидією щодо різних видів насильства. 

6. Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів): 

Результати проєкту #Будь_Незламною: 2 тренінги-конференції «Алгоритм дій у випадку 

домашнього насильства та як його попередити» та «Домашнє насильство: що робити, як 

протидіяти та як попередити», відео 30 статей з перекладом жестовою мовою розміщені в 

соціальних мережах та Ютуб, створені та розповсюджені 4 дорожні карти (брошури) та 

презентація про насильство, виготовлені 5 соціальних відеороликів, психолог та адвокат 

надавали консультації постраждалим від домашнього насильства за допомогою перекладача 

жестової мови, проведена фотосесія #Будь_Незламною. 

7. Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) 

(число/пропис): 1 405 425 грн (один мільйон чотириста п’ять тисяч чотириста двадцять 

п’ять гривень) 

8. Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) (число/пропис): 1 194 611 грн 

(один мільйон сто дев’яносто чотири тисячі шістсот одинадцять гривень) 

9. Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 

власних коштів: сума співфінансування 210 814 грн (двісті десять тисяч вісімсот 

чотирнадцять гривень). У зв’язку відкриттям рахунку громадської організації в Державній 

казначейській службі України лише 25.08.2021 р. та, відповідно, надходження коштів на 

казначейський рахунок організації лише наприкінці серпня 2021 року (після спливу строку 

виплати заробітної плати співробітникам проєкту), у той самий час, як реалізація проєкту 

розпочалася з початку серпня 2021 року і співробітники приступили до роботи по проєкту з      

2 серпня 2021 року, громадська організація "Громадський рух "Соціальна єдність" сплатила 

аванс за виконання ними роботи з власних коштів організації. 

Відповідно бюджетні кошти, виділені на проєкт, не були використані в повному обсязі і 

були повернуті до бюджеті наприкінці грудня 2021 року, а сума власного внеску організації в 

проєкт збільшилася на суму оплати праці співробітників проєкту за першу половину серпня, 

тобто на 10658,13 грн (з них ЄСВ 1921,96 грн). 

Загальна сума співфінансування – 221 472, 13 грн. 

ІІ. Завдання програми (проекту, заходу) 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) 
Фактичні показники 

Завдання 

програми 

(проекту, заходу) 

Види діяльності, заходи, 

методи та способи 

виконання 

Завдання програми 

(проекту, заходу) 

Види діяльності, заходи, 

методи та способи 

виконання 

Реалізація 

проєкту: 

 

 

 

 

Розробка 

дорожньої карти з 

алгоритмом 

необхідних дій у 

разі виявлення 

ознак домашнього 

насильства, 

обговорення 

разом з 

представницями 

цільової аудиторії 

- підписання договорів із 

учасниками проєкту; 

 

 

 

 

- спільна розробка 

дорожньої карти разом з 

представницями цільової 

аудиторії, яка ляже в 

основу проведення 

тренінгу-конференції та 

відеозйомки роликів; 

 - створення сценарію 

заходу та соціальних 

відеороликів; 

- контроль за виконанням 

Командою розроблені 

спеціальний логотип та 

слоган проєкту - 

#Будь_Незламною. 

 

 

Розроблені 4 спеціальні 

дорожні карти з 

алгоритмом необхідних 

дій у разі виявлення ознак 

домашнього насильства: 

 - Домашнє насильство, 

 - Види домашнього 

насильства, 

 - Як діяти, якщо ви 

постраждали від 

домашнього насильства, 

Спеціальний логотип та 

слоган проєкту 

#Будь_Незламною 

використовуються в усіх 

інформаційних матеріалах 

та активностях проєкту. 

4 спеціальні дорожні карти 

з алгоритмом необхідних 

дій у разі виявлення ознак 

домашнього насильства 

надруковані: 

- Домашнє насильство, 

- Види домашнього 

насильства, 

- Як діяти, якщо ви 

постраждали від 

домашнього насильства, 



та прийом виконаної 

роботи. 

 - Як спілкуватися з 

кривдником та 

протидіяти насильству. 

- створений сценарію 

заходу та орієнтовні 

сценарії соціальних 

відеороликів; 

- створюються відео-

статті жестовою мовою 

на тему насильства, видів, 

особливостей тощо та 

розміщуються на сайті 

організації, в Facebook, 

Instagram та YouTube 

- Як спілкуватися з 

кривдником та 

протидіяти насильству. 

- створені сценарій заходу 

та орієнтовні сценарії 

соціальних відеороликів; 

- створюються відео-статті 

жестовою мовою на тему 

насильства, видів, 

особливостей тощо та 

розміщуються на сайті 

організації, в Facebook, 

Instagram та YouTube 

Проведення 

першої 

конференції-

тренінгу наживо 

 - анонсування 

конференції-тренінг через 

соціальні мережі з 

допомогою таргетованої 

реклами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - запрошення 5експертів та 

близько 40 учасниць на 

захід; 

 - проведення конференції-

тренінгу (до 2-х годин) 

- проведення відеозапису 

заходу 

 -анонс заходу з відео 

жестовою мовою 

розмістити на сайті 

організації та в її 

соціальних мережах. 

 - запрошення на захід з 

посиланням на форму 

реєстрації з відео 

жестовою мовою 

розмістити на сайті 

організації та в її 

соціальних мережах. 

 - детальну програму 

заходу розмістити на 

сайті організації та в її 

соціальних мережах. 

 

 

-орендувати приміщення 

для проведення 

конференції-тренінгу; 

- розробити сценарій 

заходу; 

 - розробити теми 

виступів експертів 

заходу; 

- запросити 40-45 

учасниць заходу; 

- запросити 5 експертів 

для заходу (зокрема, 

фахівців для тренінгу: 

психологи, адвокати, 

представники 

Національної поліції 

України), враховуючи 

особливості проведення 

заходу та особливості 

цільової аудиторії 

(нечуючі та слабкочуючі 

жінки). 

Провести наживо 

конференцію-тренінг  

25 вересня,  

ХАБ 4.0. м.Київ, 

Ярославський провулок, 

1/3, 

Початок об 11 годині. 

 

 

-анонс заходу з відео 

жестовою мовою 

записаний та розміщений 

на сайті організації та в її 

соціальних мережах. 

 - запрошення на захід з 

посиланням на форму 

реєстрації з відео жестовою 

мовою записане та 

розміщене на сайті 

організації та в її 

соціальних мережах. 

- детальна програма заходу 

розміщена на сайті 

організації та в її 

соціальних мережах, 

анонсується за допомогою 

таргетованої реклами. 

-орендоване приміщення 

для проведення 

конференції-тренінгу; 

- розроблений сценарій 

заходу; 

 - експерти запрошені, теми 

їх виступів обговорені та 

розроблені: 

1. Презентація проєкту. 

Алгоритм дій у випадку 

домашнього насильства,  

Макарова Юлія 

2. Як захистити свої права 

людині, яка зазнає 

домашнього насильства, 

Олександра Голуб, голова 

громадської організації 

«Ліга захисту прав жінок 

«Гармонія рівних», 

експертка, юристка 

3. Основні повноваження 

Національної поліції 

України у сфері 

запобігання та протидії 

домашньому насильству», 

Сергій Альошкін, 

начальник управління 

дільничних офіцерів 

поліції Департаменту 

превентивної діяльності 

Національної поліції 



https://www.youtube.com/

watch?v=3AKX4KRN-dc 

України 

4. ПРО НАСИЛЛЯ З 

ТОЧКИ ЗОРУ 

ПСИХОЛОГА. ЯК ДІЯТИ 

ТА ПРОТИДІЯТИ, Валерій 

Грець, представник 

громадської організації 

«УКРАЇНА БЕЗ ТОРТУР», 

та благодійної організації 

«100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ. 

ХЕРСОН», експерт, 

психолог; 

- запрошені 45 учасниць 

заходу, присутні – 25 осіб; 

- запрошені 5 експертів для 

заходу, присутні 4 особи; 

- організований супровід 

конференції-тренінгу 

перекладачами жестової 

мови. 

 - конференція-тренінг 

анонсована через 

соцмережі з допомогою 

таргетованої реклами; 

- тривала 4 години; 

- відеозапис конференції-

тренінгу проведений; 

- сюжет про конференцію 

тренінг та відеозапис 

розміщені в соціальних 

мережах організації та на 

Ютуб; 

 - учасниці отримали 60 

безкоштовних хвилин в 

Перекладачі ЖМ та 

запрошення на подальшу 

фотосесію в рамках 

реалізації проєкту. 

Налагодження 

отримання 

звернень до 

адвоката та 

психолога проєкту 

 - на конференції-тренінгу 

анонсована можливість 

отримати консультацію 

психолога чи адвоката 

(через значок «Вушко» на 

сайті організації) 

 - постійне отримання 

звернень, опрацювання їх з 

допомогою перекладача 

жестової мови та адвоката 

чи психолога. 

 - на конференції-тренінгу 

анонсовано можливість 

отримати консультацію 

психолога чи адвоката 

(через значок «Вушко» на 

сайті організації) 

 - налагоджено отримання 

звернень щодо допомоги 

до адвоката та психолога 

проєкту. 

- на конференції-тренінгу 

анонсовано можливість 

отримати консультацію 

психолога чи адвоката 

(через значок «Вушко» на 

сайті організації) 

 - налагоджено отримання 

звернень щодо допомоги 

до адвоката, опрацювання 

їх з допомогою переклада-

ча жестової мови (було 

надано 24 консультації за 

зверненнями, тривалістю 

від 30 хв до 1 години) та 

психолога, опрацювання їх 

з допомогою перекладача 

жестової мови (було нада-

но 214 консультацій за 

зверненнями щодо психо-

логічної допомоги та 

психологічної реабілітації 

тривалістю від 30 хв до 1 

години), 90% з них – жінки 

із повною втратою слуху. 

 



Проведення 

другої 

конференції-

тренінгу онлайн 

- анонсування конференції-

тренінгу через соцмережі 

за допомогою таргетованої 

реклами; 

 - запрошення 6 експертів 

та близько 40 учасниць на 

захід; 

 - проведення конференції-

тренінгу на інтернет-

платформі «Zoom» (до 2-х 

годин) 

- проведення відеозапису 

конференції- тренінгу 

 

-анонс заходу з відео 

жестовою мовою 

розмістити на сайті 

організації та в її 

соціальних мережах; 

 - створити екаунт на 

інтернет-платформі 

«Zoom» для проведення 

заходу орієнтовно на 50 

осіб; 

 - запрошення на онлайн-

захід в ЗУМ з посиланням 

на форму реєстрації з 

відео жестовою мовою 

розмістити на сайті 

організації та в її 

соціальних мережах. 

 - детальну програму 

заходу розмістити на 

сайті організації та в її 

соціальних мережах. 

 

Проведена онлайн друга 

конференція-тренінг –  

28 жовтня. 

Початок о 16 годині. 

-анонс заходу з відео 

жестовою мовою 

записаний та розміщений 

на сайті організації та в її 

соціальних мережах; 

- створений екаунт на 

інтернет-платформі 

«Zoom» для проведення 

заходу орієнтовно на 50 

осіб; 

 - запрошення на онлайн-

захід в ЗУМ з посиланням 

на форму реєстрації з відео 

жестовою мовою записане 

та розміщене на сайті 

організації та в її 

соціальних мережах. 

- детальна програма заходу 

розміщена на сайті 

організації та в її 

соціальних мережах: 

https://se.org.ua/anonsuiemo

-onlayn-konferentsiiu-

treninh 

https://www.facebook.com/u

aunity/videos/904954150455

737/ 

https://www.instagram.com/

p/CVVlua3IHEo/ 

- присутні 6 експертів та 51 

учасниця; 

 - тривала 2,5 години; 

- захід проводився з 

перекладом жестовою 

мовою; 

- відеозапис конференції-

тренінгу проведений та 

розміщений в соціальних 

мережах організації та на 

Ютуб. 

Виготовлення 

відео-контенту -  

5 соціальних 

відеороликів 

 - внесення корективів до 

сценаріїв соціальних 

відеороликів; 

 - створення дизайну; 

 - зйомки роликів; 

 - відео-продакшн та 

переклад на жестову мову 

5 соціальних відеороликів 

виготовлені 

 - внесені корективи до 

сценаріїв соціальних 

відеороликів,  

 - створений їх дизайн; 

 - зйомки роликів 

відбулись; 

 - відео-продакшн та 

переклад на жестову мову 

зроблені. 

Розміщені в соціальних 

мережах організації та в 

Ютуб (детальніше про 

охоплення -  в розділі 

«Інформаційний 

супровід»): 

Поняття «насильство» та 

його види (2:37 хв) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=9zUIz0GNMkM 

Насильство під родинним 

дахом. Головне: не 

мовчати! (2:38 хв) 

https://www.youtube.com/wa

https://se.org.ua/anonsuiemo-onlayn-konferentsiiu-treninh
https://se.org.ua/anonsuiemo-onlayn-konferentsiiu-treninh
https://se.org.ua/anonsuiemo-onlayn-konferentsiiu-treninh
https://www.facebook.com/uaunity/videos/904954150455737/
https://www.facebook.com/uaunity/videos/904954150455737/
https://www.facebook.com/uaunity/videos/904954150455737/
https://www.instagram.com/p/CVVlua3IHEo/
https://www.instagram.com/p/CVVlua3IHEo/
https://www.youtube.com/watch?v=9zUIz0GNMkM
https://www.youtube.com/watch?v=9zUIz0GNMkM
https://www.youtube.com/watch?v=rpINaF4xOds


tch?v=rpINaF4xOds 

Психологічне 

насильство: розірвати 

порочне коло (2:47 хв) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Q1RrMRr42zo 

Попередь насильство! 

Врятуй життя!  (2:09 хв) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=w4FSR29uWS0 

Насильство в сім’ї — 

найбільша травма для 

дитини (3:16 хв) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JzULvIN6Sf8 

Просування відео-

контенту 

 - розробка стратегії 

просування відео-контенту 

у соцмережах Фейсбук, 

Інстаграм та Ютуб 

 - налаштування 

таргетованої реклами через 

рекламний кабінет 

соціальних мереж. 

 -запуск та робота реклами 

- обговорені та 

розроблені найважливіші 

та найактуальніші для 

цільової аудиторії 

питання щодо тематики 

проєкту, за результатами 

складені 30 статей, по них 

створені відео з 

перекладом жестовою 

мовою) 

 - розроблена стратегія 

просування відео-

контенту (відео на 30 

статей (тексти, озвучені 

голосом та з перекладом 

жестовою мовою) у 

соцмережах Фейсбук, 

Інстаграм та Ютуб. 

 - налаштована 

таргетована реклама 

через рекламний кабінет 

соціальних мереж. 

 -запуск та робота 

таргетованої реклами та 

контекстно-медійної 

сітки на 10 відео-статей з 

перекладом жестовою 

мовою: 

1. Як жінкам уберегти 

себе від домашнього 

насильства 

2. Алгоритм дій при 

виявленні домашнього 

насильства 

3. Що таке домашнє 

фізичне насильство та як 

себе захистити 

4. Економічне насильство 

в сім’ї: як розпізнати і 

подолати 

5. Як розпізнати 

психологічне насильство 

6. Що робити якщо стали 

жертвою сексуального 

насильства вдома 

7. Стали свідком 

насильства, що робити 

8. Куди звертатися, якщо 

30 статей (тексти, озвучені 

голосом та з перекладом 

жестовою мовою) 

розміщені у соцмережах 

організації Фейсбук, 

Інстаграм та Ютуб: 

(статистика наведена в 

розділі «Інформаційний 

супровід»): 

1. Як жінкам уберегти себе 

від домашнього насильства 

2. Як боротися з тривогою 

3. Алгоритм дій при 

виявленні домашнього 

насильства 

4. Що таке домашнє 

фізичне насильство та як 

себе захистити 

5. Економічне насильство в 

сім’ї: як розпізнати і 

подолати 

6. Як розпізнати 

психологічне насильство 

7. Що робити якщо стали 

жертвою сексуального 

насильства вдома 

8. Стали свідком 

насильства, що робити? 

9. Куди звертатися, якщо 

ви стали жертвою 

насильства 

10. Як розпізнати 

насильника (аб’юзера) на 

початку відносин 

11. Як захистити дитину 

від насильства, що робити? 

12. Психологічна травма та 

шлях до одужання 

13. Як навчитися довіряти 

чоловікам 

14. Як виховати сина без 

батька 

15. Як поводити себе 

близьким жертви 

насильства 

16. Що таке страх та як з 

ним боротися 

17. Як подолати депресію 

https://www.youtube.com/watch?v=rpINaF4xOds
https://www.youtube.com/watch?v=Q1RrMRr42zo
https://www.youtube.com/watch?v=Q1RrMRr42zo
https://www.youtube.com/watch?v=w4FSR29uWS0
https://www.youtube.com/watch?v=w4FSR29uWS0
https://www.youtube.com/watch?v=JzULvIN6Sf8
https://www.youtube.com/watch?v=JzULvIN6Sf8


ви стали жертвою 

насильства 

9. Як розпізнати 

насильника (аб’юзера) на 

початку відносин 

10. Як виховати сина без 

батька 

18. Чому людина не 

розуміє, що вона - жертва 

насильства 

19. Чому жінки (жертви 

насильства) не йдуть від 

кривдників 

20. Як жінці отримати 

психологічну допомогу 

21. Нові закони проти 

домашнього насильства 

22. Як говорити з дитиною 

про сексуальне насильство 

23. Основні ознаки 

домашнього насильства 

24. Як підвищити 

самооцінку 

25. Як навчитися говорити 

«НІ!» без почуття провини 

26. Як змінити своє життя 

на краще раз і назавжди 

27. Як знайти сили жити 

по-новому 

28. Чи варто зберігати 

шлюб заради дітей? 

29. Що таке духовний 

відчай та як його 

побороти? 

30. Як побороти відчуття 

паніки та тривоги 

  Організувати фотосесію 

для нечуючих та 

слабкочуючих жінок 

#Будь_Незламною, 

орієнтовно на 20-40 осіб 

- організована та проведена 

фотосесія 

#Будь_Незламною, 

запрошені 52 жінки, взяли 

участь 20 осіб з 

врахуванням карантинних 

заходів та обмежень; 

- розміщена в соціальних 

мережах Facebook, 

Instagram організації та на 

сайті. 

Створений відео-заклик від 

учасниць проєкту 

жестовою мовою (деталі -  

в розділі «Інформаційний 

супровід»). 

Збір статистики за 

результатами 

проведеної роботи 

та формування 

звіту 

За результатами 

повсякденної фіксації 

зібрати статистику 

звернень від жертв 

домашнього насильства. 

Зафіксувати тематику та 

кількість звернень, які взяті 

в роботу психологом та 

адвокатом.  

За результатом аналізу 

статистики сформувати 

звіт по роботі з 

жінками/дівчатами, які 

постраждали від 

насильства.  

 

 

 

Сформовані звіти про 

звернення від жінок / 

дівчат, які постраждали 

від насильства за 

результатами роботи 

психолога (214 звернень, 

90% з них –жінки із 

повною втратою слуху. 

 та адвоката (24 

звернення). 

Зафіксовані теми та 

кількість звернень, які 

були взяті в роботу 

психологом та адвокатом. 

 

 

 

 

Сформовані звіти про 

звернення від жінок / 

дівчат, які постраждали від 

насильства за результатами 

роботи психолога та 

адвоката. В них 

відображені тематика, 

кількість та тривалість 

звернень від жінок/дівчат, 

які постраждали від 

насильства, які були взяті в 

роботу психологом та 

адвокатом. 

 

 

 

 

 



Сформувати статистику 

переглядів 5 соціальних 

відеороликів. 

Сформовати статистику 

переглядів 5 соціальних 

відеороликів в соціальних 

мережах та Ютуб. 

Детальна статистика 

переглядів 5 соціальних 

відеороликів в соціальних 

мережах та Ютуб 

сформована та надана 

нижче в розділі 

«Інформаційний супровід». 

Закриття проєкту, 

складання 

фінансового та 

підсумкового 

звітів 

Складання фінансового та 

підсумкового звітів; їх 

подача на адресу Фонду 

соціального захисту осіб з 

інвалідністю 

 - проєкт закритий; 

 - фінансовий та 

підсумковий звіти 

складені та подані. 

Складені та подані на 

адресу Фонду соціального 

захисту осіб з інвалідністю 

фінансовий та підсумковий 

звіти. 

 Команді проєкту вдалося досягти всіх планових показників та покращити їх: спеціальні дорожні 

карти 4 видів з алгоритмом дій у разі виявлення ознак різних видів насильства створені та 

розповсюджені (та презентація), в двох тренінгах-конференціях (перший проведений наживо, другий – 

онлайн через карантинні обмеження), взяли участь 76 учасниць та 10 експертів. Створені 5 соціальних 

відеороликів, розміщені в соціальних мережах організації Фейсбук, Інстаграм та на Ютуб. Жінкам та 

дівчатам з порушеннями слуху були надані консультації психолога (214) та адвоката (24). 

 Також були створені спеціальний логотип та слоган проєкту #Будь_Незламною, які 

використовувались в усіх інформаційних матеріалах та активностях проєкту, розроблені 30 статей 

(тексти, озвучені голосом та з перекладом жестовою мовою), які розміщені в соціальних мережах 

організації Фейсбук, Інстаграм та на Ютуб. Організована та проведена фотосесія #Будь_Незламною, 

також розміщена в соціальних мережах організації та на сайті. 

 Також був створений відео-заклик від учасниць проєкту жестовою мовою. 

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати 

причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

ІІІ. Інформація щодо результатів виконання (реалізації)  

програми (проекту, заходу)  

Етап  

Дата та 

місце 

виконання 

(реалізації) 

програми 

(проекту, 

заходу) 

Назва та суть 

заходу для 

реалізації 

етапу 

Результати виконання (реалізації) програми 

(проекту, заходу) (показники досягнень, 

динаміка показників  

(у числовому та/або якісному вимірі) 

Практичне використання отриманих 

результатів (окремо зазначити 

інформацію щодо короткострокових 

та довгострокових результатів) 

   Планові показники 

(відповідно до опису 

програми (проекту, 

заходу) 

Фактичні показники Планові 

показники 

(відповідно до 

опису програми 

(проекту, 

заходу) 

Фактичні показники 

Підго-

товчий 

серпень,  

м. Київ 

Розробка 

дорожньої 

карти 

Розроблено 

алгоритм дій  

- підписання 

договорів із 

учасниками 

проєкту; 

 - командою 

розроблені 

спеціальний 

логотип та слоган 

проєкту - 

#Будь_Незламною. 

 -розроблені 4 

спеціальні дорожні 

карти з алгоритмом 

необхідних дій у 

разі виявлення 

ознак домашнього 

насильства: 

 - Домашнє 

насильство, 

 - Види домашнього 

насильства, 

 - Як діяти, якщо ви 

постраждали від 

домашнього 

насильства, 

Розроблено 

ключовий 

документ, 

який ляже в 

основу 

подальших 

дій та яким 

зможуть 

користува-

тись 

споживачі 

проекту. 

 - створені 

спеціальний 

логотип та слоган 

проєкту 

#Будь_Незламною

, які використову-

вались в усіх 

інформаційних 

матеріалах та 

активностях 

проєкту; 

 - створені 4 

спеціальні 

дорожні карти з 

алгоритмом 

необхідних дій 

розповсюджені та 

будуть і надалі 

розповсюджува-

тись серед 

цільової аудиторії 

проєкту 

 

 

 



 - Як спілкуватися з 

кривдником та 

протидіяти 

насильству. 

- створений 

сценарій заходу та 

орієнтовні сценарії 

соціальних 

відеороликів; 

- створюються 

відео-статті 

жестовою мовою на 

тему насильства, 

видів, особливостей 

тощо та 

розміщуються в 

Facebook, Instagram 

та YouTube 

 

 

 

 

- створені 

сценарій заходу та 

орієнтовні 

сценарії 

соціальних 

відеороликів; 

- створені відео-

статті жестовою 

мовою на тему 

насильства, видів, 

особливостей 

тощо, розміщені 

на сайті 

організації, в 

Facebook, 

Instagram та 

YouTube 

Основ-

ний 

серпень, 

м.Київ 

Організація 

тренінгу-

конференції 

Проведено 

тренінг-

конференцію 

- анонс заходу з 

відео жестовою 

мовою записаний та 

розміщений на сайті 

організації та в її 

соціальних 

мережах. 

 - запрошення на 

захід з посиланням 

на форму реєстрації 

з відео жестовою 

мовою записане та 

розміщене на сайті 

організації та в її 

соціальних 

мережах. 

- детальна програма 

заходу розміщена на 

сайті організації та в 

її соціальних 

мережах. 

-орендоване 

приміщення для 

проведення 

конференції-

тренінгу; 

- розроблений 

сценарій заходу та 

теми виступів 

експертів: 

1. Презентація 

проєкту. Алгоритм 

дій у випадку 

домашнього 

насильства, 

Макарова Юлія 

2. Як захистити свої 

права людині, яка 

зазнає домашнього 

насильства, 

Олександра Голуб, 

голова громадської 

організації «Ліга 

захисту прав жінок 

«Гармонія рівних», 

експертка, юристка 

3. Основні 

повноваження 

Відбувся 

прямий ефір, 

який 

доступний у 

записі 

Матеріали та 

запис тренінгу-

конференцію 

розміщені на 

сайті, в соціальних 

мережах, Ютуб 

каналі організації 

та отримують 

позитивні відгуки 

та перегляди 



Національної 

поліції України у 

сфері запобігання та 

протидії 

домашньому 

насильству, Сергій 

Альошкін, 

начальник 

управління 

дільничних офіцерів 

поліції 

Департаменту 

превентивної 

діяльності 

Національної 

поліції України 

4. ПРО НАСИЛЛЯ 

З ТОЧКИ ЗОРУ 

ПСИХОЛОГА. ЯК 

ДІЯТИ ТА 

ПРОТИДІЯТИ, 

Валерій Грець, 

представник 

громадської 

організації 

«УКРАЇНА БЕЗ 

ТОРТУР», та 

благодійної 

організації «100 

ВІДСОТКІВ 

ЖИТТЯ. ХЕРСОН», 

експерт, психолог; 

- запрошені 45 

учасниць заходу, 

присутні – 25 осіб; 

- запрошені 5 

експертів для 

заходу, присутні 4 

особи; 

- тривалість – 4 

години; 

- організований 

супровід 

конференції-

тренінгу 

перекладачами 

жестової мови; 

 - конференція-

тренінг анонсована 

через соцмережі з 

допомогою 

таргетованої 

реклами; 

- відеозапис 

конференції-

тренінгу 

проведений; 

- сюжет про 

конференцію 

тренінг та весь 

відеозапис 

розміщені в 

соціальних мережах 

організації та на 

Ютуб; 

 - учасниці 

отримали 60 

безкоштовних 

хвилин в 



Перекладачі ЖМ та 

запрошення на 

подальшу 

фотосесію в рамках 

реалізації проєкту. 

- на конференції-

тренінгу 25 вересня 

анонсовано 

можливість 

отримати 

консультацію 

психолога чи 

адвоката (значок 

«Вушко» на сайті 

організації) 

Основ-

ний 

жовтень, 

м.Київ 

Проведення 

другої 

конференції

-тренінгу 

онлайн 

Проведення 

другої 

конференції-

тренінгу онлайн 

- анонс заходу з 

відео жестовою 

мовою записаний та 

розміщений на сайті 

організації та в її 

соціальних 

мережах. 

- створений екаунт 

на інтернет-

платформі «Zoom» 

для проведення 

заходу орієнтовно 

на 50 осіб; 

 - запрошення на 

онлайн-захід в ЗУМ 

з посиланням на 

форму реєстрації з 

відео жестовою 

мовою записане та 

розміщене на сайті 

організації та в її 

соціальних 

мережах. 

- детальна програма 

заходу розміщена на 

сайті організації та в 

її соціальних 

мережах; 

- присутні 6 

експертів та 51 

учасниця; 

 - тривала 2,5 

години; 

- захід проводився з 

перекладом 

жестовою мовою; 

- відеозапис 

конференції-

тренінгу 

проведений; 

 - відеозапис 

конференції-

тренінгу 

розміщений в 

соціальних мережах 

організації та на 

Ютуб. 

 Матеріали та 

запис другої 

конференції-

тренінгу 

розміщені на 

сайті, в соціальних 

мережах, Ютуб 

каналі організації 

та отримують 

позитивні відгуки 

та перегляди 

Основ-

ний 

вересень-

жовтень, 

м.Київ 

Відео-

продакшн 

Виготовлено 

соціальні ролики 

 - внесені корективи 

до сценаріїв 

соціальних 

відеороликів; 

 - створений дизайн; 

 - зйомки роликів 

відбулись; 

Ролики 

доступні для 

перегляду 

5 соціальних 

роликів з 

перекладом 

жестовою мовою 

розміщені на 

сайті, в соціальних 

мережах, Ютуб 



 - відео-продакшн та 

переклад на жестову 

мову зроблені. 

Розміщені в 

соціальних мережах 

організації та Ютуб: 

1. Поняття 

«насильство» та 

його види (2:37 хв) 

2. Насильство 

під родинним 

дахом. Головне: не 

мовчати! (2:38 хв) 

3. Психологіч

не насильство: 

розірвати порочне 

коло (2:47 хв) 

4. Попередь 

насильство! Врятуй 

життя!  (2:09 хв) 

5. Насильство 

в сім’ї — найбільша 

травма для дитини 

(3:16 хв) 

Детальна статистика 

переглядів 5 

соціальних 

відеороликів 

наведена в розділі 

«Інформаційний 

супровід». 

каналі організації 

та продовжують 

отримувати 

позитивні відгуки 

та перегляди 

Основ-

ний 

вересень-

листопад, 

м.Київ 

Реклама 

відео-

контенту 

Проведено 

рекламну 

компанію в 

соціальних 

мережах 

30 статей (тексти, 

озвучені голосом та 

з перекладом 

жестовою мовою) 

розміщені на сайті, 

в соцмережах 

організації Фейсбук, 

Інстаграм та Ютуб: 

(статистика 

наведена в розділі 

«Інформаційний 

супровід»): 

1. Як жінкам 

уберегти себе від 

домашнього 

насильства 

2. Як боротися з 

тривогою  

3. Алгоритм дій при 

виявленні 

домашнього 

насильства 

4. Що таке домашнє 

фізичне насильство 

та як себе захистити 

5. Економічне 

насильство в сім’ї: 

як розпізнати і 

подолати 

6. Як розпізнати 

психологічне 

насильство 

7. Що робити якщо 

стали жертвою 

сексуального 

насильства вдома 

8. Стали свідком 

насильства, що 

Цільова 

аудиторія 

побачила 

відеоролики, 

значно 

більше ніж 

планованих 

12 000 осіб 

Статті з 

перекладом 

жестовою мовою 

розміщені на 

сайті, в соціальних 

мережах, Ютуб 

каналі організації 

та продовжують 

отримувати 

позитивні відгуки 

та перегляди. 

Кількість 

переглядів: 

Поняття 

«насильство» та 

його види  
Більше 2500 переглядів 

Насильство під 

родинним дахом. 

Головне: не 

мовчати!  
Більше 8500 переглядів 

Психологічне 

насильство: 

розірвати порочне 

коло  
Більше 12000 

переглядів 

Попередь 

насильство! 

Врятуй життя!  
Більше 7400 переглядів 

Насильство в сім’ї 

— найбільша 

травма для 

дитини  
Більше 3500 переглядів 

Всього – більше 

33900 переглядів 



робити? 

9. Куди звертатися, 

якщо ви стали 

жертвою насильства 

10. Як розпізнати 

насильника 

(аб’юзера) на 

початку відносин 

11. Як захистити 

дитину від 

насильства, що 

робити? 

12. Психологічна 

травма та шлях до 

одужання 

13. Як навчитися 

довіряти чоловікам 

14. Як виховати 

сина без батька 

15. Як поводити 

себе близьким 

жертви насильства 

16. Що таке страх та 

як з ним боротися 

17. Як подолати 

депресію 

18. Чому людина не 

розуміє, що вона - 

жертва насильства 

19. Чому жінки 

(жертви насильства) 

не йдуть від 

кривдників 

20. Як жінці 

отримати 

психологічну 

допомогу 

21. Нові закони 

проти домашнього 

насильства 

22. Як говорити з 

дитиною про 

сексуальне 

насильство 

23. Основні ознаки 

домашнього 

насильства 

24. Як підвищити 

самооцінку 

25. Як навчитися 

говорити «НІ!» без 

почуття провини 

26. Як змінити своє 

життя на краще раз і 

назавжди 

27. Як знайти сили 

жити по-новому 

28. Чи варто 

зберігати шлюб 

заради дітей? 

29. Що таке 

духовний відчай та 

як його побороти? 

30. Як побороти 

відчуття паніки та 

тривоги 

 

Основ-

ний 

серпень-

листопад, 

м.Київ 

Отримання 

звернень від 

жертв 

Отримано заявки 

від жінок та 

дівчат з 

- на конференції-

тренінгу 25 вересня 

анонсовано 

Звернення 

передано в 

роботу 

Жінкам та 

дівчатам з 

порушеннями 



домашнього 

насильства 

порушеннями 

слуху  

можливість 

отримати 

консультацію 

психолога чи 

адвоката (через 

значок «Вушко» на 

сайті організації) 

 - налагоджено 

отримання звернень 

щодо 

консультаційної 

допомоги адвоката, 

опрацювання їх з 

допомогою перекла-

дача жестової мови 

(було надано 24 

консультації за 

зверненнями, 

тривалістю від 30 хв 

до 1 години) та 

психолога, опрацю-

вання їх з допомо-

гою перекладача 

жестової мови (було 

надано 214 кон-

сультацій за звер-

неннями щодо пси-

хологічної допо-

моги та психологіч-

ної реабілітації 

тривалістю від 30 хв 

до 1 години), 90% з 

них – жінки із пов-

ною втратою слуху. 

фахівцям та 

отримано 

результати 

від їхньої 

роботи: 

передано до 

компетент-

них органів 

тощо 

слуху були надані 

консультації 

психолога (214) та 

адвоката (24). 

В залежності від 

ситуації одразу 

передавались 

компетентним 

органам. 

    - організована та 

проведена фотосесія 

#Будь_Незламною, 

запрошені 52 жінки, 

взяли участь 20 осіб 

з врахуванням 

карантинних заходів 

та обмежень; 

- розміщена в 

соціальних мережах 

Facebook, Instagram 

організації та на 

сайті. 

Створений відео-

заклик від учасниць 

проєкту 

жестовою мовою 

(деталі -  в розділі 

«Інформаційний 

супровід»). 

 Фотосесія 

#Будь_Незламною 

отримала 

позитивні відгуки 

від дівчат та жінок 

з порушеннями 

слуху, розміщена 

в соціальних 

мережах органі-

зації та на сайті. 

 

Створений 

особливий відео-

заклик від 

учасниць проєкту 

жестовою мовою. 

Продовжуємо 

отримувати 

позитивні відгуки 

та перегляди. 

Завер-

шаль-

ний 

листопад, 

м.Київ 

Статистич-

ний звіт  

За результатами 

аналізу звернень 

сформовано 

статистичний 

звіт 

Сформовані звіти 

про звернення від 

жінок / дівчат, які 

постраждали від 

насильства за 

результатами 

роботи психолога та 

адвоката, надані 

звітами. 

В них зафіксовані 

теми, кількість та 

тривалість звернень 

від жінок/дівчат, які 

постраждали від 

насильства, які були 

Зібрана за 

результатами 

роботи 

статистика та 

сформований 

звіт стане 

основою для 

розробки 

рекомендацій 

для роботи з 

цільовими 

групами  

 

Сформовані звіти 

стали основою для 

аналізу, 

розроблені 

рекомендації для 

подальшої роботи 

з цільовою 

аудиторією 

проєкту. 



взяті в роботу 

психологом та 

адвокатом. 

Завер-

шаль-

ний 

30.11.21 

м.Київ 

Фінальна 

звітність 

Подання 

результатів 

проєкту 

Складені та подані 

на адресу Фонду 

соціального захисту 

осіб з інвалідністю 

фінансовий та 

підсумковий звіти. 

Подання 

фінальної 

звітності 

 

 

Команда проєкту змогла досягти всіх планових показників та покращити їх. Отримані результати 

діяльності проєкту підтвердили його актуальність, необхідність та важливість для цільової аудиторії – 

жінок та дівчат з порушеннями слуху. Сформовані звіти стали основою для аналізу, розроблені 

рекомендації для подальшої роботи з цільовою аудиторією проєкту, плануємо її продовжувати. 

 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, 

заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні 

показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку 

ситуацію) 
 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) цільової аудиторії 

Фактичні показники цільової аудиторії 

Представники 

(всього: з них, осіб з 

інвалідністю,  

в т.ч. жін./чол. – особи з 

інвалідністю) 

Кількість Представники 

(всього: з них, осіб з 

інвалідністю,  

в т.ч. жін./чол. – особи з 

інвалідністю) 

Кількість 

Всього: 

з них 

осіб з інвалідністю 

в т.ч. жінки з інвалідністю, 

чоловіки з інвалідністю 

 

Більше 12 тисяч переглядів 

виготовлених матеріалів 

до 100 осіб 

 

до 100 осіб 

до 90 осіб 

до 10 осіб 

106 осіб на тренінгах 

та фотосесії 

92 

83 

9 

Більше 33 900 переглядів 

відеороликів* 

 

*Детальна статистика 

переглядів статей з 

перекладом жестовою 

мовою в розділі 

«Інформаційний супровід» 

106 

 

92 

83 

9 
Більше 33 900 

переглядів 

відеороликів* 

*Детальна 

статистика переглядів 

статей з перекладом 

жестовою мовою в 

розділі «Інформаційний 

супровід» 

Більшу кількість учасниць залучити до активної взаємодії завадили карантинні обмеження, 

запроваджені восени, проте ми максимально використовували онлайн засоби зв’язку для спілкування та 

реалізації проєкту. Зворотний зв'язок від учасниць підтвердив важливість, актуальність та необхідність 

реалізації проєкту, і найбільше - отримання психологічної та юридичної допомоги за зверненнями. 

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових показників вказати причини; 

зазначити, який інструментарій використано для розрахунку кількісних показників залученої цільової 

аудиторії; як саме було залучено, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників стосовно 

задоволення їхніх потреб) 
 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) залучення 

партнерів до виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

Фактичні показники 

Найменування 

(партнерів до 

виконання 

(реалізації) 

програми (проекту, 

заходу) 

Форма участі та 

обов’язки у межах 

виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Найменування 

(партнерів до виконання 

(реалізації) програми 

(проекту, заходу) 

Форма участі та обов’язки у 

межах виконання (реалізації) 

програми (проекту, заходу) 

  ФОП Курочка І.В. Надавач послуг за договором 

  ФОП Крикун Л.В. Надавач послуг за договором 

  ФОП Андрига Д.А. Надавач послуг за договором 

  ФОП Голоуніна О. Надавач послуг за договором 

  ТОВ Креатив Студіо Надавач послуг за договором 



  ФОП Гарбаренко Є.С. Надавач послуг за договором 

  АО "Євстігнєєв, 

Сидоренко і партнери" 

Надавач послуг за договором 

  ФОП Грець В.Г. Надавач послуг за договором 

  ПОГ Центр соціального 

бізнесу 

Надавач послуг за договором 

  ТОВ "БЕРРІТОН" Надавач послуг за договором 

  ФОП Бородавка С.М. Надавач послуг за договором 

  ФОП Полонський В.О. Надавач послуг за договором 

  Міністерство 

внутрішніх справ 

України 

інформаційна підтримка 

  ВСЕУКРАЇНСЬКА 

ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

ІНВАЛІДІВ 

"ПРАВОЗАХИСНА 

СПІЛКА ІНВАЛІДІВ" 

інформаційна підтримка 

Всі партнери допомогали реалізовувати проєкт якісно і відповідно до поставлених задач та цілей. 

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не досягнуто планових показників – вказати причини; 

зазначити вплив партнерства на досягнення результативних показників) 
 

IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації)  

програми (проекту, заходу) 
№ 

з/п 

Тип 

інформаційного 

повідомлення 
(друкована 

публікація, стаття, 

блог, телесюжет, 

радіоефір, пост 

тощо) 

Назва публікації,  

рівень розповсюдження 

(міжнародний, 

всеукраїнський, 

обласний, місцевий)  

Назва 

інформаційного 

джерела 

Адреса розміщення (онлайн-

посилання, дата та номер 

публікації друкованого 

видання) 

серпень 

1 стаття  

з відео 

жестовою мовою 

Перемога в конкурсі 

ФСЗІ, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/peremoha-v-

konkursi-fondu-sotsialnoho-

zakhystu-invalidiv 

ОХОПЛЕННЯ 4800 
ВЗАЄМОДІЯ 74 

2 відео-пост 

жестовою мовою 

Раді повідомити, що 

Фонд соціального захисту 

інвалідів доручив ГО 

«Соціальна єдність» 

реалізувати 4 проєкти, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка 

го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/uaun

ity/posts/5845970848810146/ 

 

ОХОПЛЕННЯ 8483 

ВЗАЄМОДІЯ 167 

3 відео 

 жестовою 

мовою 

Перемога в конкурсі 

Фонду соціального 

захисту інвалідів,  

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/watch

?v=gd70A3rqOkQ 

ОХОПЛЕННЯ 350 

ВЗАЄМОДІЯ 36 

вересень 

1 стаття Запрошуємо на 

конференцію-тренінг, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/zaproshuiemo-

na-konferentsiiu-

treninh?fbclid=IwAR0O6pDl6atK

-

VqSIvSGvsERFoAiDfK880zyqf

KaWE9rXmEljjKGs5cqxZA 

ОХОПЛЕННЯ 242 

ВЗАЄМОДІЯ 74 

2 стаття Детальна програма 

конференції-тренінгу 

«Алгоритм дій у випадку 

домашнього насильства 

та як його попередити», 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/detalna-

prohrama-konferentsii-

treninhu 

 

ОХОПЛЕННЯ 149 

ВЗАЄМОДІЯ 87 

https://se.org.ua/peremoha-v-konkursi-fondu-sotsialnoho-zakhystu-invalidiv
https://se.org.ua/peremoha-v-konkursi-fondu-sotsialnoho-zakhystu-invalidiv
https://se.org.ua/peremoha-v-konkursi-fondu-sotsialnoho-zakhystu-invalidiv
https://www.facebook.com/uaunity/posts/5845970848810146/
https://www.facebook.com/uaunity/posts/5845970848810146/
https://www.youtube.com/watch?v=gd70A3rqOkQ
https://www.youtube.com/watch?v=gd70A3rqOkQ
https://se.org.ua/zaproshuiemo-na-konferentsiiu-treninh?fbclid=IwAR0O6pDl6atK-VqSIvSGvsERFoAiDfK880zyqfKaWE9rXmEljjKGs5cqxZA
https://se.org.ua/zaproshuiemo-na-konferentsiiu-treninh?fbclid=IwAR0O6pDl6atK-VqSIvSGvsERFoAiDfK880zyqfKaWE9rXmEljjKGs5cqxZA
https://se.org.ua/zaproshuiemo-na-konferentsiiu-treninh?fbclid=IwAR0O6pDl6atK-VqSIvSGvsERFoAiDfK880zyqfKaWE9rXmEljjKGs5cqxZA
https://se.org.ua/zaproshuiemo-na-konferentsiiu-treninh?fbclid=IwAR0O6pDl6atK-VqSIvSGvsERFoAiDfK880zyqfKaWE9rXmEljjKGs5cqxZA
https://se.org.ua/zaproshuiemo-na-konferentsiiu-treninh?fbclid=IwAR0O6pDl6atK-VqSIvSGvsERFoAiDfK880zyqfKaWE9rXmEljjKGs5cqxZA
https://se.org.ua/zaproshuiemo-na-konferentsiiu-treninh?fbclid=IwAR0O6pDl6atK-VqSIvSGvsERFoAiDfK880zyqfKaWE9rXmEljjKGs5cqxZA
https://se.org.ua/detalna-prohrama-konferentsii-treninhu
https://se.org.ua/detalna-prohrama-konferentsii-treninhu
https://se.org.ua/detalna-prohrama-konferentsii-treninhu


3 Пост з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Громадська організація 

«Громадський рух 

«Соціальна єдність» 

реалізовує програму 

«Країна без бар’єрів для 

нечуючих», 

всеукраїнський, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/ua

unity/posts/605414220132634

2 
https://fb.watch/aFySt46jYy/ 

ОХОПЛЕННЯ 2 580 

ВЗАЄМОДІЯ 444 

Реєстраційна форма за 

посиланням: 
https://docs.google.com/.../1FAIp

QLSd9kpxLlHOUwJ.../viewform 
4 стаття 

з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Що таке домашнє фізичне 

насильство та як себе 

захистити, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/shcho-take-

domashnie-fizychne-

nasylstvo-ta-iak-sebe-

zakhystyty 

ОХОПЛЕННЯ 379 

ВЗАЄМОДІЯ 116 
5 стаття 

з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Економічне насильство в 

сім’ї: як розпізнати і 

подолати, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/ekonomichne-

nasylstvo-v-sim-i-iak-

rozpiznaty-i-podolaty 

ОХОПЛЕННЯ 113 

ВЗАЄМОДІЯ 102 
6 відео 

 жестовою 

мовою 

Економічне насильство в 

сім’ї: як розпізнати 

 і подолати, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/SB-F9qos3yM 

ОХОПЛЕННЯ 37 

ВЗАЄМОДІЯ 12 

7 відео 

 жестовою 

мовою 

Як жінкам уберегти себе 

від домашнього 

насильства, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/yak-zhinkam-

uberehty-sebe-vid-domashnoho-

nasylstva 

ОХОПЛЕННЯ 78 

ВЗАЄМОДІЯ 42 

8 відео 

 жестовою 

мовою 

Як жінкам уберегти себе 

від домашнього 

насильства, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/8l5PQ2CB_SA 

ОХОПЛЕННЯ 49 

ВЗАЄМОДІЯ 11 

9 відео 

 жестовою 

мовою 

Як жінкам уберегти себе 

від домашнього 

насильства, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aN1bT3wC5G/ 

ОХОПЛЕННЯ 4 500 

ВЗАЄМОДІЯ 53 

10 відео 

 жестовою 

мовою 

Як жінкам уберегти себе 

від домашнього 

насильства, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/CU

FEfh4owht/?utm_medium=copy_

link 

ОХОПЛЕННЯ 361 

ВЗАЄМОДІЯ 42 

жовтень 

1. 1

1 

пост 

з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Як розпізнати 

психологічне насильство, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=978463576267156 

ОХОПЛЕННЯ 3 100 

ВЗАЄМОДІЯ 63 

2.  стаття 

з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Як розпізнати 

психологічне насильство, 

всеукраїнський 

сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/yak-

rozpiznaty-psykholohichne-

nasylstvo?fbclid=IwAR0kILu4

8fRlcDVDTTbXnAPJV-

00djVt-

TFiwtJjyd_u8ETM9ZdlM59x

KQc 

ОХОПЛЕННЯ 280 

ВЗАЄМОДІЯ 74 

3.  Відео з 

жестовою мовою 

Як розпізнати 

психологічне насильство, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=DRdONlJiuow&ab_cha

nnel=%D0%93%D0%9E%D0

%93%D1%80%D0%BE%D0

%BC%D0%B0%D0%B4%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0

https://www.facebook.com/uaunity/posts/6054142201326342
https://www.facebook.com/uaunity/posts/6054142201326342
https://www.facebook.com/uaunity/posts/6054142201326342
https://fb.watch/aFySt46jYy/
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd9kpxLlHOUwJ.../viewform
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd9kpxLlHOUwJ.../viewform
https://se.org.ua/shcho-take-domashnie-fizychne-nasylstvo-ta-iak-sebe-zakhystyty
https://se.org.ua/shcho-take-domashnie-fizychne-nasylstvo-ta-iak-sebe-zakhystyty
https://se.org.ua/shcho-take-domashnie-fizychne-nasylstvo-ta-iak-sebe-zakhystyty
https://se.org.ua/shcho-take-domashnie-fizychne-nasylstvo-ta-iak-sebe-zakhystyty
https://se.org.ua/ekonomichne-nasylstvo-v-sim-i-iak-rozpiznaty-i-podolaty
https://se.org.ua/ekonomichne-nasylstvo-v-sim-i-iak-rozpiznaty-i-podolaty
https://se.org.ua/ekonomichne-nasylstvo-v-sim-i-iak-rozpiznaty-i-podolaty
https://youtu.be/SB-F9qos3yM
https://se.org.ua/yak-zhinkam-uberehty-sebe-vid-domashnoho-nasylstva
https://se.org.ua/yak-zhinkam-uberehty-sebe-vid-domashnoho-nasylstva
https://se.org.ua/yak-zhinkam-uberehty-sebe-vid-domashnoho-nasylstva
https://youtu.be/8l5PQ2CB_SA
https://fb.watch/aN1bT3wC5G/
https://www.instagram.com/p/CUFEfh4owht/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUFEfh4owht/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CUFEfh4owht/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/watch/?v=978463576267156
https://www.facebook.com/watch/?v=978463576267156
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-psykholohichne-nasylstvo?fbclid=IwAR0kILu48fRlcDVDTTbXnAPJV-00djVt-TFiwtJjyd_u8ETM9ZdlM59xKQc
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-psykholohichne-nasylstvo?fbclid=IwAR0kILu48fRlcDVDTTbXnAPJV-00djVt-TFiwtJjyd_u8ETM9ZdlM59xKQc
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-psykholohichne-nasylstvo?fbclid=IwAR0kILu48fRlcDVDTTbXnAPJV-00djVt-TFiwtJjyd_u8ETM9ZdlM59xKQc
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-psykholohichne-nasylstvo?fbclid=IwAR0kILu48fRlcDVDTTbXnAPJV-00djVt-TFiwtJjyd_u8ETM9ZdlM59xKQc
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-psykholohichne-nasylstvo?fbclid=IwAR0kILu48fRlcDVDTTbXnAPJV-00djVt-TFiwtJjyd_u8ETM9ZdlM59xKQc
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-psykholohichne-nasylstvo?fbclid=IwAR0kILu48fRlcDVDTTbXnAPJV-00djVt-TFiwtJjyd_u8ETM9ZdlM59xKQc
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-psykholohichne-nasylstvo?fbclid=IwAR0kILu48fRlcDVDTTbXnAPJV-00djVt-TFiwtJjyd_u8ETM9ZdlM59xKQc
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


%B8%D0%B9%D1%80%D1

%83%D1%85%D0%A1%D0

%BE%D1%86%D1%96%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D0%B0%D1%94%D0

%B4%D0%BD%D1%96%D1

%81%D1%82%D1%8C 

ОХОПЛЕННЯ 314 
ВЗАЄМОДІЯ 18 

4.  пост 

з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Як розпізнати 

психологічне насильство, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CUpk-sYsGW6/ 

ОХОПЛЕННЯ 50  

ВЗАЄМОДІЯ 3 
5.  пост 

з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Ділимося сюжетом з 

конференції-тренінгу 

щодо протидії 

домашньому насильству 

відносно жінок з 

порушеннями слуху, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=958030238083681 

ОХОПЛЕННЯ 587 

ВЗАЄМОДІЯ 55 

6.  стаття 

з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Сюжет з конференції-

тренінгу, 

всеукраїнський 

сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/siuzhet-z-

konferentsii-

treninhu?fbclid=IwAR3t_scYJ

4MoFZF4wa4-Z9RdeT2d3x-

UjKTKM7o3ouAnqHv_aqnA

FIs6MwY 

ОХОПЛЕННЯ 136 

ВЗАЄМОДІЯ 41 

7.  відео 

 

Сюжет з конференції-

тренінгу 25 вересня, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/j0bOAoSP1R

8 

ОХОПЛЕННЯ 251 

ВЗАЄМОДІЯ 22 

8.  відео Сюжет з конференції-

тренінгу 25 вересня, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CUuQI_npRlX/ 

ОХОПЛЕННЯ 216 

ВЗАЄМОДІЯ 18 

9.  відео-пост 

жестовою мовою 

Що робити якщо стали 

жертвою сексуального 

насильства вдома, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=1709774862541161 

ОХОПЛЕННЯ 5 600 

ВЗАЄМОДІЯ 78 

10.  стаття 

з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Що робити якщо стали 

жертвою сексуального 

насильства вдома, 

всеукраїнський 

сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/shcho-robyty-

iakshcho-staly-zhertvoiu-

seksualnoho-nasylstva-

vdoma?fbclid=IwAR3gcmZch

ruzzSspxW0S-

N8fgJDTu5IrGGNBzM7y2Ij4

a_5OYJ8pVXXNe6M 

ОХОПЛЕННЯ 230 

ВЗАЄМОДІЯ 35 

11.  відео  

з жестовою 

мовою 

Що робити, якщо стали 

жертвою сексуального 

насильства вдома, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_chan

nel=%D0%93%D0%9E%D0

%93%D1%80%D0%BE%D0

%BC%D0%B0%D0%B4%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0

%B8%D0%B9%D1%80%D1

%83%D1%85%D0%A1%D0

%BE%D1%86%D1%96%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D0%B0%D1%94%D0

%B4%D0%BD%D1%96%D1

%81%D1%82%D1%8C 

https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=DRdONlJiuow&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.instagram.com/p/CUpk-sYsGW6/
https://www.instagram.com/p/CUpk-sYsGW6/
https://www.facebook.com/watch/?v=958030238083681
https://www.facebook.com/watch/?v=958030238083681
https://se.org.ua/siuzhet-z-konferentsii-treninhu?fbclid=IwAR3t_scYJ4MoFZF4wa4-Z9RdeT2d3x-UjKTKM7o3ouAnqHv_aqnAFIs6MwY
https://se.org.ua/siuzhet-z-konferentsii-treninhu?fbclid=IwAR3t_scYJ4MoFZF4wa4-Z9RdeT2d3x-UjKTKM7o3ouAnqHv_aqnAFIs6MwY
https://se.org.ua/siuzhet-z-konferentsii-treninhu?fbclid=IwAR3t_scYJ4MoFZF4wa4-Z9RdeT2d3x-UjKTKM7o3ouAnqHv_aqnAFIs6MwY
https://se.org.ua/siuzhet-z-konferentsii-treninhu?fbclid=IwAR3t_scYJ4MoFZF4wa4-Z9RdeT2d3x-UjKTKM7o3ouAnqHv_aqnAFIs6MwY
https://se.org.ua/siuzhet-z-konferentsii-treninhu?fbclid=IwAR3t_scYJ4MoFZF4wa4-Z9RdeT2d3x-UjKTKM7o3ouAnqHv_aqnAFIs6MwY
https://se.org.ua/siuzhet-z-konferentsii-treninhu?fbclid=IwAR3t_scYJ4MoFZF4wa4-Z9RdeT2d3x-UjKTKM7o3ouAnqHv_aqnAFIs6MwY
https://youtu.be/j0bOAoSP1R8
https://youtu.be/j0bOAoSP1R8
https://www.instagram.com/p/CUuQI_npRlX/
https://www.instagram.com/p/CUuQI_npRlX/
https://www.facebook.com/watch/?v=1709774862541161
https://www.facebook.com/watch/?v=1709774862541161
https://se.org.ua/shcho-robyty-iakshcho-staly-zhertvoiu-seksualnoho-nasylstva-vdoma?fbclid=IwAR3gcmZchruzzSspxW0S-N8fgJDTu5IrGGNBzM7y2Ij4a_5OYJ8pVXXNe6M
https://se.org.ua/shcho-robyty-iakshcho-staly-zhertvoiu-seksualnoho-nasylstva-vdoma?fbclid=IwAR3gcmZchruzzSspxW0S-N8fgJDTu5IrGGNBzM7y2Ij4a_5OYJ8pVXXNe6M
https://se.org.ua/shcho-robyty-iakshcho-staly-zhertvoiu-seksualnoho-nasylstva-vdoma?fbclid=IwAR3gcmZchruzzSspxW0S-N8fgJDTu5IrGGNBzM7y2Ij4a_5OYJ8pVXXNe6M
https://se.org.ua/shcho-robyty-iakshcho-staly-zhertvoiu-seksualnoho-nasylstva-vdoma?fbclid=IwAR3gcmZchruzzSspxW0S-N8fgJDTu5IrGGNBzM7y2Ij4a_5OYJ8pVXXNe6M
https://se.org.ua/shcho-robyty-iakshcho-staly-zhertvoiu-seksualnoho-nasylstva-vdoma?fbclid=IwAR3gcmZchruzzSspxW0S-N8fgJDTu5IrGGNBzM7y2Ij4a_5OYJ8pVXXNe6M
https://se.org.ua/shcho-robyty-iakshcho-staly-zhertvoiu-seksualnoho-nasylstva-vdoma?fbclid=IwAR3gcmZchruzzSspxW0S-N8fgJDTu5IrGGNBzM7y2Ij4a_5OYJ8pVXXNe6M
https://se.org.ua/shcho-robyty-iakshcho-staly-zhertvoiu-seksualnoho-nasylstva-vdoma?fbclid=IwAR3gcmZchruzzSspxW0S-N8fgJDTu5IrGGNBzM7y2Ij4a_5OYJ8pVXXNe6M
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=7fq1_e8P7Ho&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


ОХОПЛЕННЯ 460 

ВЗАЄМОДІЯ 19 

12.  відео-пост 

жестовою мовою 

Що робити, якщо стали 

жертвою сексуального 

насильства вдома, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CVDUyA7M2jz/ 

ОХОПЛЕННЯ 27 

ВЗАЄМОДІЯ 3 

13.  відео-пост 

жестовою мовою 

Як боротися з тривогою, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=1043799306373285 

ОХОПЛЕННЯ 6 200 

ВЗАЄМОДІЯ 118 

14.  стаття 

з відео-

перекладом 

жестовою мовою 

Як боротися з тривогою, 

всеукраїнський 

сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/yak-

borotysia-z-

tryvohoiu?_thumbnail_id=181

5&fbclid=IwAR0Bp5I8A6LxF

uHf-FAlr0f-

VmMB_TSEwqL2nkXd5KgP

yaw9Fv1JztS2bY4 

ОХОПЛЕННЯ 127 

ВЗАЄМОДІЯ 38 

15.  відео  

з жестовою 

мовою 

Як боротися з тривогою, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=-

yte5Tx1U2M&ab_channel=%

D0%93%D0%9E%D0%93%D

1%80%D0%BE%D0%BC%D

0%B0%D0%B4%D1%81%D1

%8C%D0%BA%D0%B8%D0

%B9%D1%80%D1%83%D1

%85%D0%A1%D0%BE%D1

%86%D1%96%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D

0%B0%D1%94%D0%B4%D0

%BD%D1%96%D1%81%D1

%82%D1%8C 

ОХОПЛЕННЯ 200 

ВЗАЄМОДІЯ 10 

16.  відео-пост 

жестовою мовою 

Як боротися з тривогою, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CVM6F_WDLUz/ 

ОХОПЛЕННЯ 23 

ВЗАЄМОДІЯ 2 

17.  відео-пост 

жестовою мовою 

Алгоритм дій при 

виявленні домашнього 

насильства, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=4564443813594870 

ОХОПЛЕННЯ 4 300 

ВЗАЄМОДІЯ 53 

18.  Стаття 

з відео  

жестовою мовою 

Алгоритм дій при 

виявленні домашнього 

насильства, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/alhorytm-diy-

pry-vyiavlenni-domashnoho-

nasylstva?fbclid=IwAR2PhSX

Fe9Fzk-

oyO9jreBXywNDNEtHsKDL

sdf8LN8bTZL71jluZBrZnbrA 

ОХОПЛЕННЯ 62 

ВЗАЄМОДІЯ 14 

19.  відео  

з жестовою 

мовою 

Алгоритм дій при 

виявленні домашнього 

насильства, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=v0cZ0zmomWw&ab_ch

annel=%D0%93%D0%9E%D

0%93%D1%80%D0%BE%D0

%BC%D0%B0%D0%B4%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0

%B8%D0%B9%D1%80%D1

%83%D1%85%D0%A1%D0

%BE%D1%86%D1%96%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0

https://www.instagram.com/p/CVDUyA7M2jz/
https://www.instagram.com/p/CVDUyA7M2jz/
https://www.facebook.com/watch/?v=1043799306373285
https://www.facebook.com/watch/?v=1043799306373285
https://se.org.ua/yak-borotysia-z-tryvohoiu?_thumbnail_id=1815&fbclid=IwAR0Bp5I8A6LxFuHf-FAlr0f-VmMB_TSEwqL2nkXd5KgPyaw9Fv1JztS2bY4
https://se.org.ua/yak-borotysia-z-tryvohoiu?_thumbnail_id=1815&fbclid=IwAR0Bp5I8A6LxFuHf-FAlr0f-VmMB_TSEwqL2nkXd5KgPyaw9Fv1JztS2bY4
https://se.org.ua/yak-borotysia-z-tryvohoiu?_thumbnail_id=1815&fbclid=IwAR0Bp5I8A6LxFuHf-FAlr0f-VmMB_TSEwqL2nkXd5KgPyaw9Fv1JztS2bY4
https://se.org.ua/yak-borotysia-z-tryvohoiu?_thumbnail_id=1815&fbclid=IwAR0Bp5I8A6LxFuHf-FAlr0f-VmMB_TSEwqL2nkXd5KgPyaw9Fv1JztS2bY4
https://se.org.ua/yak-borotysia-z-tryvohoiu?_thumbnail_id=1815&fbclid=IwAR0Bp5I8A6LxFuHf-FAlr0f-VmMB_TSEwqL2nkXd5KgPyaw9Fv1JztS2bY4
https://se.org.ua/yak-borotysia-z-tryvohoiu?_thumbnail_id=1815&fbclid=IwAR0Bp5I8A6LxFuHf-FAlr0f-VmMB_TSEwqL2nkXd5KgPyaw9Fv1JztS2bY4
https://se.org.ua/yak-borotysia-z-tryvohoiu?_thumbnail_id=1815&fbclid=IwAR0Bp5I8A6LxFuHf-FAlr0f-VmMB_TSEwqL2nkXd5KgPyaw9Fv1JztS2bY4
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=-yte5Tx1U2M&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.instagram.com/p/CVM6F_WDLUz/
https://www.instagram.com/p/CVM6F_WDLUz/
https://www.facebook.com/watch/?v=4564443813594870
https://www.facebook.com/watch/?v=4564443813594870
https://se.org.ua/alhorytm-diy-pry-vyiavlenni-domashnoho-nasylstva?fbclid=IwAR2PhSXFe9Fzk-oyO9jreBXywNDNEtHsKDLsdf8LN8bTZL71jluZBrZnbrA
https://se.org.ua/alhorytm-diy-pry-vyiavlenni-domashnoho-nasylstva?fbclid=IwAR2PhSXFe9Fzk-oyO9jreBXywNDNEtHsKDLsdf8LN8bTZL71jluZBrZnbrA
https://se.org.ua/alhorytm-diy-pry-vyiavlenni-domashnoho-nasylstva?fbclid=IwAR2PhSXFe9Fzk-oyO9jreBXywNDNEtHsKDLsdf8LN8bTZL71jluZBrZnbrA
https://se.org.ua/alhorytm-diy-pry-vyiavlenni-domashnoho-nasylstva?fbclid=IwAR2PhSXFe9Fzk-oyO9jreBXywNDNEtHsKDLsdf8LN8bTZL71jluZBrZnbrA
https://se.org.ua/alhorytm-diy-pry-vyiavlenni-domashnoho-nasylstva?fbclid=IwAR2PhSXFe9Fzk-oyO9jreBXywNDNEtHsKDLsdf8LN8bTZL71jluZBrZnbrA
https://se.org.ua/alhorytm-diy-pry-vyiavlenni-domashnoho-nasylstva?fbclid=IwAR2PhSXFe9Fzk-oyO9jreBXywNDNEtHsKDLsdf8LN8bTZL71jluZBrZnbrA
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


%BD%D0%B0%D1%94%D0

%B4%D0%BD%D1%96%D1

%81%D1%82%D1%8C 

ОХОПЛЕННЯ 329 

ВЗАЄМОДІЯ 49 

20.  відео-пост 

жестовою мовою 

Алгоритм дій при 

виявленні домашнього 

насильства, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CVSF9kwDMFB/ 

ОХОПЛЕННЯ 28 

ВЗАЄМОДІЯ 1 

21.  відео-пост 

жестовою мовою 

Громадська організація 

«Громадський рух 

«Соціальна єдність» 

продовжує вести 

роз’яснювальну роботу в 

рамках проєкту «Країна 

без бар’єрів для 

нечуючих». Протидія 

насильству щодо жінок з 

порушенням слуху», 

анонс конференції 

тренінгу 28 жовтня 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/uaunit

y/videos/904954150455737/ 

ОХОПЛЕННЯ 921 

ВЗАЄМОДІЯ 45 

 

 

 

 

Реєстраційна форма за 

посиланням: 

https://forms.gle/ebBGEKC8v

yjHRBHRA 

22.  Стаття 

з відео  

жестовою мовою 

Анонсуємо онлайн 

конференцію-тренінг  

28 жовтня, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/anonsuiemo-

onlayn-konferentsiiu-treninh 

ОХОПЛЕННЯ 123 

ВЗАЄМОДІЯ 31 

23.  Відео-анонс 

з жестовою 

мовою 

Онлайн конференція-

тренінг «План дій у 

випадку домашнього 

насильства та як його 

попередити», 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=4D4snWjA8M0&ab_ch

annel=%D0%93%D0%9E%D

0%93%D1%80%D0%BE%D

0%BC%D0%B0%D0%B4%D

1%81%D1%8C%D0%BA%D

0%B8%D0%B9%D1%80%D

1%83%D1%85%D0%A1%D0

%BE%D1%86%D1%96%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D0%B0%D1%94%D0

%B4%D0%BD%D1%96%D1

%81%D1%82%D1%8C 

ОХОПЛЕННЯ 219 

ВЗАЄМОДІЯ 11 

24.  відео-пост 

жестовою мовою 

Анонсуємо онлайн 

конференцію-тренінг  

28 жовтня, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CVVlua3IHEo/ 

ОХОПЛЕННЯ 34 

ВЗАЄМОДІЯ 2 

25.  відео-пост 

жестовою мовою 

Стали свідком 

насильства, що робити? 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=376126527532279 

ОХОПЛЕННЯ 4 100 

ВЗАЄМОДІЯ 21 

26.  стаття 

з відео  

жестовою мовою 

Стали свідком 

насильства, що робити? 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/staly-

svidkom-nasylstva-shcho-

robyty?fbclid=IwAR205_s-

5IoPeR823rzx5nsWE0ZwbeK

JiJqronGof8RaqXnP1wCwIsj6

DjQ 

ОХОПЛЕННЯ 34 

ВЗАЄМОДІЯ 2 

27.  відео  

з жестовою 

мовою 

Стали свідком 

насильства, що робити? 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_ch

annel=%D0%93%D0%9E%D

0%93%D1%80%D0%BE%D

https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=v0cZ0zmomWw&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.instagram.com/p/CVSF9kwDMFB/
https://www.instagram.com/p/CVSF9kwDMFB/
https://www.facebook.com/uaunity/videos/904954150455737/
https://www.facebook.com/uaunity/videos/904954150455737/
https://forms.gle/ebBGEKC8vyjHRBHRA
https://forms.gle/ebBGEKC8vyjHRBHRA
https://se.org.ua/anonsuiemo-onlayn-konferentsiiu-treninh
https://se.org.ua/anonsuiemo-onlayn-konferentsiiu-treninh
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=4D4snWjA8M0&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.instagram.com/p/CVVlua3IHEo/
https://www.instagram.com/p/CVVlua3IHEo/
https://www.facebook.com/watch/?v=376126527532279
https://www.facebook.com/watch/?v=376126527532279
https://se.org.ua/staly-svidkom-nasylstva-shcho-robyty?fbclid=IwAR205_s-5IoPeR823rzx5nsWE0ZwbeKJiJqronGof8RaqXnP1wCwIsj6DjQ
https://se.org.ua/staly-svidkom-nasylstva-shcho-robyty?fbclid=IwAR205_s-5IoPeR823rzx5nsWE0ZwbeKJiJqronGof8RaqXnP1wCwIsj6DjQ
https://se.org.ua/staly-svidkom-nasylstva-shcho-robyty?fbclid=IwAR205_s-5IoPeR823rzx5nsWE0ZwbeKJiJqronGof8RaqXnP1wCwIsj6DjQ
https://se.org.ua/staly-svidkom-nasylstva-shcho-robyty?fbclid=IwAR205_s-5IoPeR823rzx5nsWE0ZwbeKJiJqronGof8RaqXnP1wCwIsj6DjQ
https://se.org.ua/staly-svidkom-nasylstva-shcho-robyty?fbclid=IwAR205_s-5IoPeR823rzx5nsWE0ZwbeKJiJqronGof8RaqXnP1wCwIsj6DjQ
https://se.org.ua/staly-svidkom-nasylstva-shcho-robyty?fbclid=IwAR205_s-5IoPeR823rzx5nsWE0ZwbeKJiJqronGof8RaqXnP1wCwIsj6DjQ
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


0%BC%D0%B0%D0%B4%D

1%81%D1%8C%D0%BA%D

0%B8%D0%B9%D1%80%D

1%83%D1%85%D0%A1%D0

%BE%D1%86%D1%96%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D0%B0%D1%94%D0

%B4%D0%BD%D1%96%D1

%81%D1%82%D1%8C 

ОХОПЛЕННЯ 315 

ВЗАЄМОДІЯ 11 

28.  відео-пост 

жестовою мовою 

Стали свідком 

насильства. Що робити? 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CVfBBqugP4B/ 

ОХОПЛЕННЯ 32 

ВЗАЄМОДІЯ 2 

29.  відео-пост 

жестовою мовою 

Запрошуємо на 

конференцію-тренінг на 

тему «Домашнє 

насильство: що робити, 

як протидіяти та як 

попередити». 

28 жовтня о 16:00, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/wa

tch/?v=2032807506878213 

ОХОПЛЕННЯ 438 

ВЗАЄМОДІЯ 16 
Захід проводиться онлайн, на 

платформі ZOOM, за посиланням –

 https://us02web.zoom.us/j/82578227

013... 

Просимо вас зареєструватися за 

посиланням: https://forms.gle/ebBG

EKC8vyjHRBHRA 

30.  стаття Детальна програма 

онлайн-конференції  

28 жовтня (з посиланнями 

для реєстрації, 

 Зум-посиланням  

та програмою), 

всеукраїнський 

сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/detalna-

prohrama-onlayn-

konferentsii?fbclid=IwAR0Qb

uaH2Cm3TzjfF9OTF5wairdlL

E9GJTtkCCtdqKzYfe5skTzI2

CcgeeQ 

ОХОПЛЕННЯ 125 

ВЗАЄМОДІЯ 48 

31 відео  

з жестовою 

мовою 

Детальна програма 

онлайн-конференції  

28 жовтня, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=kdr8LRCqZNk 

ОХОПЛЕННЯ 189 

ВЗАЄМОДІЯ 11 

32 відео  

з жестовою 

мовою 

Куди звертатися, якщо ви 

стали жертвою 

насильства,  

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=8BOFII3uwaE&ab_chan

nel=%D0%93%D0%9E%D0

%93%D1%80%D0%BE%D0

%BC%D0%B0%D0%B4%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0

%B8%D0%B9%D1%80%D1

%83%D1%85%D0%A1%D0

%BE%D1%86%D1%96%D0

%B0%D0%BB%D1%8C%D0

%BD%D0%B0%D1%94%D0

%B4%D0%BD%D1%96%D1

%81%D1%82%D1%8C 

ОХОПЛЕННЯ 410 

ВЗАЄМОДІЯ 123 

33 відео-пост 

жестовою мовою 

Долучайтесь до онлайн 

конференції-тренінгу, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CVkqdOoMh9z/ 

ОХОПЛЕННЯ 43 

ВЗАЄМОДІЯ 2 

34 відео-пост 

жестовою мовою 

Долучайтесь до онлайн 

конференції-тренінгу, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/uaunit

y/videos/413880380219614/ 

ОХОПЛЕННЯ 3 200 

ВЗАЄМОДІЯ 21 

35 відео-пост 

жестовою мовою 

Починаємо через 10 хв, 

долучайтесь за 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

https://www.facebook.com/uaunit

y/posts/6235027436571150 

https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=hCCVJ7zFUY8&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.instagram.com/p/CVfBBqugP4B/
https://www.instagram.com/p/CVfBBqugP4B/
https://www.facebook.com/watch/?v=2032807506878213
https://www.facebook.com/watch/?v=2032807506878213
https://us02web.zoom.us/j/82578227013?fbclid=IwAR1BokMSyMY1hfWntjbMM6SoBjwK3hq-PfOAPP9_A4tQnEl-6NJsh5MT44c
https://us02web.zoom.us/j/82578227013?fbclid=IwAR1BokMSyMY1hfWntjbMM6SoBjwK3hq-PfOAPP9_A4tQnEl-6NJsh5MT44c
https://forms.gle/ebBGEKC8vyjHRBHRA?fbclid=IwAR3NSxKfKm4eP8X0ZKouWOsWE7U8PX6xnSbU1siAdJGkgDmZjmQdlLo60_c
https://forms.gle/ebBGEKC8vyjHRBHRA?fbclid=IwAR3NSxKfKm4eP8X0ZKouWOsWE7U8PX6xnSbU1siAdJGkgDmZjmQdlLo60_c
https://se.org.ua/detalna-prohrama-onlayn-konferentsii?fbclid=IwAR0QbuaH2Cm3TzjfF9OTF5wairdlLE9GJTtkCCtdqKzYfe5skTzI2CcgeeQ
https://se.org.ua/detalna-prohrama-onlayn-konferentsii?fbclid=IwAR0QbuaH2Cm3TzjfF9OTF5wairdlLE9GJTtkCCtdqKzYfe5skTzI2CcgeeQ
https://se.org.ua/detalna-prohrama-onlayn-konferentsii?fbclid=IwAR0QbuaH2Cm3TzjfF9OTF5wairdlLE9GJTtkCCtdqKzYfe5skTzI2CcgeeQ
https://se.org.ua/detalna-prohrama-onlayn-konferentsii?fbclid=IwAR0QbuaH2Cm3TzjfF9OTF5wairdlLE9GJTtkCCtdqKzYfe5skTzI2CcgeeQ
https://se.org.ua/detalna-prohrama-onlayn-konferentsii?fbclid=IwAR0QbuaH2Cm3TzjfF9OTF5wairdlLE9GJTtkCCtdqKzYfe5skTzI2CcgeeQ
https://se.org.ua/detalna-prohrama-onlayn-konferentsii?fbclid=IwAR0QbuaH2Cm3TzjfF9OTF5wairdlLE9GJTtkCCtdqKzYfe5skTzI2CcgeeQ
https://www.youtube.com/watch?v=kdr8LRCqZNk
https://www.youtube.com/watch?v=kdr8LRCqZNk
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=8BOFII3uwaE&ab_channel=%D0%93%D0%9E%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%85%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%94%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://www.instagram.com/p/CVkqdOoMh9z/
https://www.instagram.com/p/CVkqdOoMh9z/
https://www.facebook.com/uaunity/videos/413880380219614/
https://www.facebook.com/uaunity/videos/413880380219614/
https://www.facebook.com/uaunity/posts/6235027436571150
https://www.facebook.com/uaunity/posts/6235027436571150


посиланням до зум-

конференції 

міжнародний 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

ОХОПЛЕННЯ 360 

ВЗАЄМОДІЯ 10 

листопад 

1  пост з відео Підсумки онлайн-

конференції, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFvlqkTVm7/  

ОХОПЛЕННЯ 271 

ВЗАЄМОДІЯ 16 

2  стаття 

з відео 

Підсумки онлайн-

конференції28 жовтня, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/aocmd 

https://se.org.ua/pidsumky-

onlayn-konferentsii 

Матеріали конференції; 

Домашнє насильство: що 

робити, як протидіяти та 

як попередити: 

https://drive.google.com/drive/

folders/1IeqRzItUw6NCvG8s

PGffOz6L_koOSbaa 

ОХОПЛЕННЯ 134 

ВЗАЄМОДІЯ 46 

3  відео-пост Підсумки онлайн-

конференції 28 жовтня, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CVvNT3uMlvB/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 31 

ВЗАЄМОДІЯ 2 

4  Відео 

 

Підсумки онлайн-

конференції28 жовтня, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/e6USlNdGggg  

ОХОПЛЕННЯ 324 

ВЗАЄМОДІЯ 20 

5  відео-пост 

жестовою мовою 

Як розпізнати насильника 

(аб’юзера) на початку 

відносин, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/9ArmpdEpKM/ 

ОХОПЛЕННЯ 6 104 

ВЗАЄМОДІЯ 1 061 

6  стаття Як розпізнати насильника 

(аб’юзера) на початку 

відносин, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/aohgs 

https://se.org.ua/yak-

rozpiznaty-nasylnyka-ab-

iuzera-na-pochatku-vidnosyn 

ОХОПЛЕННЯ 69  

ВЗАЄМОДІЯ 38 

7  відео-пост 

жестовою мовою 

Як розпізнати насильника 

(аб’юзера) на початку 

відносин, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CVxcedgs3Wv/?utm_source=i

g_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 38  

ВЗАЄМОДІЯ 4 

8  відео-пост 

жестовою мовою 

Як розпізнати насильника 

(аб’юзера) на початку 

відносин, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/x4Pt5XesxDY 

ОХОПЛЕННЯ 327  

ВЗАЄМОДІЯ 31 

9  відео-пост 

жестовою мовою 

Психологічна травма та 

шлях до одужання, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFw9amZdXl/ 

ОХОПЛЕННЯ 498 

ВЗАЄМОДІЯ  75 

10  стаття Психологічна травма та 

шлях до одужання, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/aqmop 

https://se.org.ua/psykholohich

na-travma-ta-shliakh-do-

oduzhannia 
ОХОПЛЕННЯ 126 

ВЗАЄМОДІЯ  34 

11  відео-пост 

жестовою мовою 

Психологічна травма та 

шлях до одужання, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CWIP3HDDu_H/?utm_sourc

e=ig_web_copy_link 

https://fb.watch/aFvlqkTVm7/
http://surl.li/aocmd?fbclid=IwAR0K6f0ny50nW1URhRsIyMHsrhS93zV1S5jnG-vVmLqy95egSYMNth3ZEsc
https://se.org.ua/pidsumky-onlayn-konferentsii
https://se.org.ua/pidsumky-onlayn-konferentsii
https://drive.google.com/drive/folders/1IeqRzItUw6NCvG8sPGffOz6L_koOSbaa
https://drive.google.com/drive/folders/1IeqRzItUw6NCvG8sPGffOz6L_koOSbaa
https://drive.google.com/drive/folders/1IeqRzItUw6NCvG8sPGffOz6L_koOSbaa
https://www.instagram.com/p/CVvNT3uMlvB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVvNT3uMlvB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVvNT3uMlvB/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/e6USlNdGggg
https://fb.watch/9ArmpdEpKM/
http://surl.li/aohgs?fbclid=IwAR38G1fgyjSoKcajZCDtm7ShOsFjtNGtyBlZXY16mnR3kUJ7pZS7JN8sp-Q
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-nasylnyka-ab-iuzera-na-pochatku-vidnosyn
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-nasylnyka-ab-iuzera-na-pochatku-vidnosyn
https://se.org.ua/yak-rozpiznaty-nasylnyka-ab-iuzera-na-pochatku-vidnosyn
https://www.instagram.com/p/CVxcedgs3Wv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVxcedgs3Wv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CVxcedgs3Wv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/x4Pt5XesxDY
https://fb.watch/aFw9amZdXl/
http://surl.li/aqmop?fbclid=IwAR1r2kMeoCxOytul8Z7Z2q3M-xcOwSLrxR6v1KM6Sl6h-cNPNQxBFTHXWoY
https://se.org.ua/psykholohichna-travma-ta-shliakh-do-oduzhannia
https://se.org.ua/psykholohichna-travma-ta-shliakh-do-oduzhannia
https://se.org.ua/psykholohichna-travma-ta-shliakh-do-oduzhannia
https://www.instagram.com/tv/CWIP3HDDu_H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWIP3HDDu_H/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWIP3HDDu_H/?utm_source=ig_web_copy_link


ОХОПЛЕННЯ 39 

ВЗАЄМОДІЯ 4 

12  відео-пост 

жестовою мовою 

Психологічна травма та 

шлях до одужання, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/5d1R9krK_-A 

ОХОПЛЕННЯ 200 

ВЗАЄМОДІЯ  15 

13  відео-пост 

жестовою мовою 

На розвиток дитини 

безпосередній вплив 

мають батьки. Як 

виховати сина без батька, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFwoPs3zyq/  

ОХОПЛЕННЯ 424 

ВЗАЄМОДІЯ  57 

14  Стаття з  

відео 

жестовою мовою 

Як виховати сина без 

батька, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/armar 

https://se.org.ua/yak-

vykhovaty-syna-bez-batka 

ОХОПЛЕННЯ 131 

ВЗАЄМОДІЯ  43 

15  відео-пост 

жестовою мовою 

Як виховати сина без 

батька, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CWTBFjHPhuG/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 49 

ВЗАЄМОДІЯ  5 

16  відео-пост 

жестовою мовою 

Як виховати сина без 

батька, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/1aF0FSKsZB0 

ОХОПЛЕННЯ 297 

ВЗАЄМОДІЯ  37 

17  відео-пост 

жестовою мовою 

Як навчитися довіряти 

чоловікам, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFwA2qiaGn/ 

ОХОПЛЕННЯ 731 

ВЗАЄМОДІЯ  139 

18  стаття Як навчитися довіряти 

чоловікам, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/artpb 

ОХОПЛЕННЯ 113 

ВЗАЄМОДІЯ  49 

19  відео-пост 

жестовою мовою 

Як навчитися довіряти 

чоловікам, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CWVwyxSjb8v/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 236 

ВЗАЄМОДІЯ  19 

20  відео-пост 

жестовою мовою 

Як навчитися довіряти 

чоловікам, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/r3H_pJhUpfk 

ОХОПЛЕННЯ 317 

ВЗАЄМОДІЯ  15 

21  відео-пост 

жестовою мовою 

Як подолати депресію, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/9ArVftgDv1/ 

ОХОПЛЕННЯ 2 017 

ВЗАЄМОДІЯ  69 

22  стаття Як подолати депресію, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/asbmq 

https://se.org.ua/yak-podolaty-

depresiiu 

ОХОПЛЕННЯ 224 

ВЗАЄМОДІЯ  83 

23  відео-пост 

жестовою мовою 

Як подолати депресію, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CWY8BpONlur/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 81  

ВЗАЄМОДІЯ  24 

24  відео  

з жестовою 

мовою 

Як подолати депресію, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/cBcpa0z-BoA 

ОХОПЛЕННЯ 246 

ВЗАЄМОДІЯ  35 

https://youtu.be/5d1R9krK_-A
https://fb.watch/aFwoPs3zyq/
http://surl.li/armar?fbclid=IwAR3nT8JKydY0Ip5Nmv0fGcHyoM_BBIGfVAn3exeRQlJwOSS5lSVO3J9ABmE
https://se.org.ua/yak-vykhovaty-syna-bez-batka
https://se.org.ua/yak-vykhovaty-syna-bez-batka
https://www.instagram.com/tv/CWTBFjHPhuG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWTBFjHPhuG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWTBFjHPhuG/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/1aF0FSKsZB0
https://fb.watch/aFwA2qiaGn/
http://surl.li/artpb?fbclid=IwAR3457NRAvS0FDm3BGeDzrZB2WymwzHaSKp0F7OXUcScDEWGNTIDJ9QdFSI
https://www.instagram.com/tv/CWVwyxSjb8v/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWVwyxSjb8v/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWVwyxSjb8v/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/r3H_pJhUpfk
https://fb.watch/9ArVftgDv1/
http://surl.li/asbmq?fbclid=IwAR0tFZKka2THJJgyX262sdMqKsKayFCgSMJAMMj_5OwWqhA39PbC2SO3XTs
https://se.org.ua/yak-podolaty-depresiiu
https://se.org.ua/yak-podolaty-depresiiu
https://www.instagram.com/tv/CWY8BpONlur/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWY8BpONlur/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWY8BpONlur/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/cBcpa0z-BoA


25  відео-пост 

жестовою мовою 

Як навчитися говорити 

«НІ!» без почуття 

провини, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFwWxD8_Qs/ 

ОХОПЛЕННЯ 507 

ВЗАЄМОДІЯ  85 

26  стаття Як навчитися говорити 

«НІ!» без почуття 

провини, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/asnzj 

https://se.org.ua/hovoryty-ni-

bez-pochuttia-provyny 
ОХОПЛЕННЯ 87 

ВЗАЄМОДІЯ  43 

27  відео-пост 

жестовою мовою 

Як навчитися говорити 

«НІ!» без почуття 

провини, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CWily48KH4w/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 45 

ВЗАЄМОДІЯ  6 

28  відео  

з жестовою 

мовою 

Як навчитися говорити 

«НІ!» без почуття 

провини, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/GTMxwU3w

XBE 

ОХОПЛЕННЯ 210 

ВЗАЄМОДІЯ 37 

29  відео-пост 

жестовою мовою 

Як говорити з дитиною 

про сексуальне 

насильство, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFx5TpQWJN/ 

ОХОПЛЕННЯ 440 

ВЗАЄМОДІЯ 44 

30  стаття Як говорити про 

сексуальне насильство, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/astlb 

https://se.org.ua/yak-hovoryty-

z-dytynoiu-pro-seksualne-

nasylstvo 

ОХОПЛЕННЯ 89 

ВЗАЄМОДІЯ 56 

31  відео-пост 

жестовою мовою 

Як говорити з дитиною 

про сексуальне 

насильство, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CWinXW1qSJe/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 43 

ВЗАЄМОДІЯ 4 

32  відео  

з жестовою 

мовою 

Як говорити з дитиною 

про сексуальне 

насильство, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/HvE5KDdouCw 

ОХОПЛЕННЯ 441 

ВЗАЄМОДІЯ 12 

33  відео-пост 

жестовою мовою 

Як змінити своє життя на 

краще раз і назавжди, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFxeC8FGPD/ 

ОХОПЛЕННЯ 1 258 

ВЗАЄМОДІЯ 165 

34  стаття Як змінити своє життя на 

краще раз і назавжди, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/atfdi 

https://se.org.ua/yak-zminyty-

svoie-zhyttia-na-krashche 

ОХОПЛЕННЯ 67 

ВЗАЄМОДІЯ 29 

35  відео-пост 

жестовою мовою 

Як змінити своє життя на 

краще раз і назавжди, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CWlM4FoqaTw/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 45 

ВЗАЄМОДІЯ 5 

36  відео  

з жестовою 

мовою 

Як змінити своє життя на 

краще раз і назавжди, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/MF1qAbUow14 

ОХОПЛЕННЯ 267 

ВЗАЄМОДІЯ 12 

37  відео-пост 

жестовою мовою 

Що таке страх та як з ним 

боротися, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/9AsbH9lzx9/ 

ОХОПЛЕННЯ 903 

ВЗАЄМОДІЯ 124 

38  стаття Що таке страх та як з ним 

боротися, 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

http://surl.li/atjtc 

https://se.org.ua/shcho-take-

https://fb.watch/aFwWxD8_Qs/
http://surl.li/asnzj?fbclid=IwAR2xLHArWsKJS6ViZYgEUelPEM6nh8UCT_bgFoyUmePCLFhH67wunHurBHY
https://se.org.ua/hovoryty-ni-bez-pochuttia-provyny
https://se.org.ua/hovoryty-ni-bez-pochuttia-provyny
https://www.instagram.com/tv/CWily48KH4w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWily48KH4w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWily48KH4w/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/GTMxwU3wXBE
https://youtu.be/GTMxwU3wXBE
https://fb.watch/aFx5TpQWJN/
http://surl.li/astlb?fbclid=IwAR3cu5e11hXmIDk6f2iplHfyMtnBgW3x3Vkf1CyJ732n1ZQ7MUFh87ip1co
https://se.org.ua/yak-hovoryty-z-dytynoiu-pro-seksualne-nasylstvo
https://se.org.ua/yak-hovoryty-z-dytynoiu-pro-seksualne-nasylstvo
https://se.org.ua/yak-hovoryty-z-dytynoiu-pro-seksualne-nasylstvo
https://www.instagram.com/tv/CWinXW1qSJe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWinXW1qSJe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWinXW1qSJe/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/HvE5KDdouCw
https://fb.watch/aFxeC8FGPD/
http://surl.li/atfdi?fbclid=IwAR38G1fgyjSoKcajZCDtm7ShOsFjtNGtyBlZXY16mnR3kUJ7pZS7JN8sp-Q
https://se.org.ua/yak-zminyty-svoie-zhyttia-na-krashche
https://se.org.ua/yak-zminyty-svoie-zhyttia-na-krashche
https://www.instagram.com/tv/CWlM4FoqaTw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWlM4FoqaTw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWlM4FoqaTw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/MF1qAbUow14
https://fb.watch/9AsbH9lzx9/
http://surl.li/atjtc?fbclid=IwAR3ElTcX9Du5Kb6YfKNMwpSH2eqDfEsdQa5Li95Y9LXfONKHorqFPWKGKGY
https://se.org.ua/shcho-take-strakh-ta-iak-z-nym-borotysia


всеукраїнський РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

strakh-ta-iak-z-nym-borotysia 

ОХОПЛЕННЯ 91 

ВЗАЄМОДІЯ 34 

39  відео-пост 

жестовою мовою 

Що таке страх та як з ним 

боротися, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv/

CWnMP8ojV0M/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 40 

ВЗАЄМОДІЯ 5 

40  відео  

з жестовою 

мовою 

Що таке страх та як з ним 

боротися, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/2N2HnkHVAJg 

ОХОПЛЕННЯ 171 

ВЗАЄМОДІЯ 5 

41  відео-пост 

жестовою мовою 

Чому жінки не йдуть від 

кривдників, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFxxboUSym/ 

ОХОПЛЕННЯ 595 

ВЗАЄМОДІЯ 48 

42  стаття Чому жінки не йдуть від 

кривдників, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/atqxq 

https://se.org.ua/chomu-

zhinky-ne-y-dut-vid-

kryvdnykiv 

ОХОПЛЕННЯ 79 

ВЗАЄМОДІЯ 36 

43  відео-пост 

жестовою мовою 

Чому жертви насильства 

не йдуть від кривдників, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv/

CWpz_bbNp24/?utm_source=

ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 42 

ВЗАЄМОДІЯ 5 

44  відео  

з жестовою 

мовою 

Чому жертви насильства 

не йдуть від кривдників, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/SpxMYe_b40A 

ОХОПЛЕННЯ 188 

ВЗАЄМОДІЯ 5 

45  відео-пост 

жестовою мовою 

Закони проти 

домашнього насильства, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFxFY36j5H/ 

ОХОПЛЕННЯ 400 

ВЗАЄМОДІЯ 42 

46  стаття Закони проти 

домашнього насильства, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/atxvn 

https://se.org.ua/zakony-proty-

domashnoho-nasylstva 

ОХОПЛЕННЯ 60 

ВЗАЄМОДІЯ 32 

47  відео-пост 

жестовою мовою 

Нові закони проти 

домашнього насильства, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv/

CWsTmHWr0s5/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 45 

ВЗАЄМОДІЯ 4 

48  відео  

з жестовою 

мовою 

Нові закони проти 

домашнього насильства, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/lMNSnPwi7ns 

ОХОПЛЕННЯ 477 

ВЗАЄМОДІЯ 27 

49  відео-пост 

жестовою мовою 

Як побороти відчуття 

паніки та тривоги, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFxPMuTaiK/ 

ОХОПЛЕННЯ 668 

ВЗАЄМОДІЯ 100 

50  Стаття 

з відео 

жестовою мовою 

Як побороти відчуття 

паніки та тривоги, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/aufah 

https://se.org.ua/yak-poboroty-

vidchuttia-paniky-ta-tryvohy 

ОХОПЛЕННЯ 77 

ВЗАЄМОДІЯ 41 

51  відео-пост 

жестовою мовою 

Як побороти відчуття 

паніки та тривоги, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

https://www.instagram.com/tv

/CWsTmHWr0s5/?utm_source

=ig_web_copy_link 

https://se.org.ua/shcho-take-strakh-ta-iak-z-nym-borotysia
https://www.instagram.com/tv/CWnMP8ojV0M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWnMP8ojV0M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWnMP8ojV0M/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/2N2HnkHVAJg
https://fb.watch/aFxxboUSym/
http://surl.li/atqxq?fbclid=IwAR3ElTcX9Du5Kb6YfKNMwpSH2eqDfEsdQa5Li95Y9LXfONKHorqFPWKGKGY
https://se.org.ua/chomu-zhinky-ne-y-dut-vid-kryvdnykiv
https://se.org.ua/chomu-zhinky-ne-y-dut-vid-kryvdnykiv
https://se.org.ua/chomu-zhinky-ne-y-dut-vid-kryvdnykiv
https://www.instagram.com/tv/CWpz_bbNp24/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWpz_bbNp24/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWpz_bbNp24/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/SpxMYe_b40A
https://fb.watch/aFxFY36j5H/
http://surl.li/atxvn?fbclid=IwAR3j35vhiNts2LBBEi-iQz_mIwPWf7j3Ak2gO5Xz48pNLTCgOHIDpGfkKQg
https://se.org.ua/zakony-proty-domashnoho-nasylstva
https://se.org.ua/zakony-proty-domashnoho-nasylstva
https://www.instagram.com/tv/CWsTmHWr0s5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWsTmHWr0s5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWsTmHWr0s5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/lMNSnPwi7ns
http://surl.li/aufah?fbclid=IwAR38G1fgyjSoKcajZCDtm7ShOsFjtNGtyBlZXY16mnR3kUJ7pZS7JN8sp-Q
https://se.org.ua/yak-poboroty-vidchuttia-paniky-ta-tryvohy
https://se.org.ua/yak-poboroty-vidchuttia-paniky-ta-tryvohy
https://www.instagram.com/tv/CWsTmHWr0s5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWsTmHWr0s5/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWsTmHWr0s5/?utm_source=ig_web_copy_link


ЄДНІСТЬ» ОХОПЛЕННЯ 51 

ВЗАЄМОДІЯ 4 

52  відео  

з жестовою 

мовою 

Як побороти відчуття 

паніки та тривоги, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/AfyDF-

Uce0U 

ОХОПЛЕННЯ 229 

ВЗАЄМОДІЯ 10 

53  відео-пост 

жестовою мовою 

Як підвищити 

самооцінку, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/9Asths_KSU/ 

ОХОПЛЕННЯ 291 

ВЗАЄМОДІЯ 29 

54  стаття Як підвищити 

самооцінку, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/yak-

pidvyshchyty-samootsinku 

ОХОПЛЕННЯ 201 

ВЗАЄМОДІЯ 33 

55  відео-пост 

жестовою мовою 

Як підвищити 

самооцінку, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CWxtxfNpXNv/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 47 

ВЗАЄМОДІЯ 4 

56  відео  

з жестовою 

мовою 

Як підвищити 

самооцінку, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/kYrylohmGX4 

ОХОПЛЕННЯ 182 

ВЗАЄМОДІЯ 3 

57  відео-пост 

жестовою мовою 

Чому людина не розуміє, 

що вона – жертва 

насильства, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/9AswP0SsVW/ 

ОХОПЛЕННЯ 360 

ВЗАЄМОДІЯ 47 

58  стаття Чому людина не розуміє, 

що вона – жертва 

насильства, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/aupye 

https://se.org.ua/chomu-

liudyna-ne-rozumiie-shcho-

vona-zhertva-nasylstva 
ОХОПЛЕННЯ 117 

ВЗАЄМОДІЯ 27 

59  відео-пост 

жестовою мовою 

Чому людина не розуміє, 

що вона – жертва 

насильства, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CW0NY4fMZTt/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 52 

ВЗАЄМОДІЯ 5 

60  відео  

з жестовою 

мовою 

Чому людина не розуміє, 

що вона – жертва 

насильства, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/dcI6SvYd7WQ 

ОХОПЛЕННЯ 288 

ВЗАЄМОДІЯ 11 

61  відео-пост 

жестовою мовою 

Як поводити себе 

близьким жертви 

насилля, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/aFydlXXgT4/ 

ОХОПЛЕННЯ 252 

ВЗАЄМОДІЯ 41 

62  стаття Поведінка близьких 

жертви насилля, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

http://surl.li/auwjd 

https://se.org.ua/povedinka-

blyzkykh-zhertvy-nasyllia 

ОХОПЛЕННЯ 46 

ВЗАЄМОДІЯ 19 

63  відео  

з жестовою 

мовою 

Як поводити себе 

близьким жертвам 

насилля, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/P3ilnX6Gwho 

ОХОПЛЕННЯ 240 

ВЗАЄМОДІЯ 4 

64  відео-пост 

жестовою мовою 

Як поводити себе 

близьким жертвам 

насилля, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv

/CW2xH83LjSD/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 59 

ВЗАЄМОДІЯ 5 

https://youtu.be/AfyDF-Uce0U
https://youtu.be/AfyDF-Uce0U
https://fb.watch/9Asths_KSU/
https://www.instagram.com/tv/CWxtxfNpXNv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWxtxfNpXNv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CWxtxfNpXNv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/kYrylohmGX4
https://fb.watch/9AswP0SsVW/
http://surl.li/aupye?fbclid=IwAR0C94PC2Ni9ymxE875XBrlH0P50HeYZcdXxgJe0KTH9bYx8IpeqXOg9-9k
https://se.org.ua/chomu-liudyna-ne-rozumiie-shcho-vona-zhertva-nasylstva
https://se.org.ua/chomu-liudyna-ne-rozumiie-shcho-vona-zhertva-nasylstva
https://se.org.ua/chomu-liudyna-ne-rozumiie-shcho-vona-zhertva-nasylstva
https://www.instagram.com/tv/CW0NY4fMZTt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CW0NY4fMZTt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CW0NY4fMZTt/?utm_source=ig_web_copy_link
https://youtu.be/dcI6SvYd7WQ
https://fb.watch/aFydlXXgT4/
http://surl.li/auwjd?fbclid=IwAR2ZgH8cdXlCAnCP4KHYRm2vIYpgp32Lq3HF_5a7z3ZYGJb_LMfVX0gsfao
https://se.org.ua/povedinka-blyzkykh-zhertvy-nasyllia
https://se.org.ua/povedinka-blyzkykh-zhertvy-nasyllia
https://youtu.be/P3ilnX6Gwho
https://www.instagram.com/tv/CW2xH83LjSD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CW2xH83LjSD/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CW2xH83LjSD/?utm_source=ig_web_copy_link


65  відео-пост 

жестовою мовою 

Як жінці отримати 

психологічну допомогу, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/9BXAXUkc4f/ 

ОХОПЛЕННЯ 798 

ВЗАЄМОДІЯ 88 

66  стаття Як жінці отримати 

психологічну допомогу, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/yak-otrymaty-

psykholohichnu-dopomohu 
ОХОПЛЕННЯ 84 

ВЗАЄМОДІЯ 41 

67  відео  

з жестовою 

мовою 

Як отримати 

психологічну допомогу, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://youtu.be/OJ7Q7syVtus 

ОХОПЛЕННЯ 297 

ВЗАЄМОДІЯ 5 

68  відео-пост 

жестовою мовою 

Як отримати 

психологічну допомогу, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv/

CW50fMrPlWU/?utm_source

=ig_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 74 

ВЗАЄМОДІЯ 8 

69  відео-пост 

жестовою мовою 

#БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ. 

Добігає кінця робота 

громадської організації 

«Громадський рух 

«Соціальна єдність» в 

рамках проєкту, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/arXFmqqa75/ 

ОХОПЛЕННЯ 1000 

ВЗАЄМОДІЯ 220 

70  Стаття  

з відео-закликом 

від учасниць 

проєкту 

жестовою мовою 

#БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ. 

Добігає кінця робота 

громадської організації 

«Громадський рух 

«Соціальна єдність» в 

рамках проєкту, 

всеукраїнський 

Сайт го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/bud-

nezlamnoyu 

ОХОПЛЕННЯ 78 

ВЗАЄМОДІЯ 33 

71  відео-пост 

жестовою мовою 

#БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ. 

Добігає кінця робота 

громадської організації 

«Громадський рух 

«Соціальна єдність» в 

рамках проєкту, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv/

CW6F94ZJICJ/?utm_source=i

g_web_copy_link 

ОХОПЛЕННЯ 275 

ВЗАЄМОДІЯ 42 

72  Відео-заклик від 

учасниць 

проєкту 

жестовою мовою 

#Будь НЕЗЛАМНОЮ, 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oIijlBhW038 

ОХОПЛЕННЯ 340 

ВЗАЄМОДІЯ 41 

грудень 

1 пост Фотосесія 

#БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ, 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.facebook.com/me

dia/set/?vanity=uaunity&set=a.

6495281850545706 

2 пост Фотосесія 

#БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ, 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/p/

CXdYEcvK8fY/?utm_source=

ig_web_copy_link 

3 стаття Фотосесія 

#БУДЬ НЕЗЛАМНОЮ, 

всеукраїнський 

Сайт 

го «ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://se.org.ua/fotosesiia-

bud-nezlamnoyu  

4 Соціальний 

відеоролик №3 

Попередь насильство! 

Врятуй життя!  

(2,09 хв) 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/as1gmwd0Fy/ 

Охоплення 6817 

Взаємодія 101 

Репости 27 
5 Соціальний 

відеоролик №3 

Попередь насильство! 

Врятуй життя!  

(2,09 хв) 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

https://www.instagram.com/tv/

CX6GPLUoBuQ/?utm_source

=ig_web_copy_link 

https://fb.watch/9BXAXUkc4f/
https://se.org.ua/yak-otrymaty-psykholohichnu-dopomohu
https://se.org.ua/yak-otrymaty-psykholohichnu-dopomohu
https://youtu.be/OJ7Q7syVtus
https://www.instagram.com/tv/CW50fMrPlWU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CW50fMrPlWU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CW50fMrPlWU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://fb.watch/arXFmqqa75/
https://se.org.ua/bud-nezlamnoyu
https://se.org.ua/bud-nezlamnoyu
https://www.instagram.com/tv/CW6F94ZJICJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CW6F94ZJICJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CW6F94ZJICJ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=oIijlBhW038
https://www.youtube.com/watch?v=oIijlBhW038
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=uaunity&set=a.6495281850545706
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=uaunity&set=a.6495281850545706
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=uaunity&set=a.6495281850545706
https://www.instagram.com/p/CXdYEcvK8fY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXdYEcvK8fY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CXdYEcvK8fY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://se.org.ua/fotosesiia-bud-nezlamnoyu
https://se.org.ua/fotosesiia-bud-nezlamnoyu
https://fb.watch/as1gmwd0Fy/
https://www.instagram.com/tv/CX6GPLUoBuQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CX6GPLUoBuQ/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CX6GPLUoBuQ/?utm_source=ig_web_copy_link


міжнародний ЄДНІСТЬ» Охоплення 629 

Взаємодія 49 

Репости 26 

6 Соціальний 

відеоролик №3 

Попередь насильство! 

Врятуй життя!  

(2,09 хв) 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=w4FSR29uWS0 

Переглядів на Youtube 7 

7 Соціальний 

відеоролик №2 

Психологічне насильство: 

розірвати порочне коло, 

(2,47 хв) 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/as1mmvsbm3/ 

Охоплення 4902 

Взаємодія 90 

Репости 31 

8 Соціальний 

відеоролик №2 

Психологічне насильство: 

розірвати порочне коло, 

(2,47 хв) 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv/

CX-

6X_eonUY/?utm_source=ig_

web_copy_link 

Покази 7156 

Взаємодія 516 

Репости 298 

 

9 Соціальний 

відеоролик №2 

Психологічне насильство: 

розірвати порочне коло, 

(2,47 хв) 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Q1RrMRr42zo 

Переглядів на Youtube 11 

10 Соціальний 

відеоролик №1 

Насильство під родинним 

дахом.  

Головне: не мовчати! 

(2,38 хв) 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/as1xRGnDDJ/ 

Охоплення 8709 

Взаємодія 126 

(Вподобання, коментарі, 

переходи за посиланням) 

Репости 54 

11 Соціальний 

відеоролик №1 

Насильство під родинним 

дахом.  

Головне: не мовчати! 

(2,38 хв) 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv/

CYBk-

xMIx27/?utm_source=ig_web

_copy_link 

Покази 263 

Взаємодія 32 

12 Соціальний 

відеоролик №1 

Насильство під родинним 

дахом.  

Головне: не мовчати! 

(2,38 хв) 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=rpINaF4xOds 

Переглядів на Youtube 11 

13 Соціальний 

відеоролик №4 

Насильство в сім’ї — 

найбільша травма для 

дитини 

(3,16 хв) 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/as1Dzbpq5L/ 

Охоплення 3527 

Взаємодія 45 

Репости 14 

14 Соціальний 

відеоролик №4 

Насильство в сім’ї — 

найбільша травма для 

дитини 

(3,16 хв) 

міжнародний 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.instagram.com/tv/

CYGghhlocfH/?utm_source=i

g_web_copy_link 

Охоплення 70 

Взаємодія 9 

Репости 2 

15 Соціальний 

відеоролик №4 

Насильство в сім’ї — 

найбільша травма для 

дитини 

(3,16 хв) 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=JzULvIN6Sf8 

Переглядів на Youtube 9 

16 Соціальний 

відеоролик №5 

Поняття «насильство» та 

його види 

(2,37 хв) 

міжнародний 

Фейсбук-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://fb.watch/as1H-cYMxJ/ 

Охоплення 2434 

Взаємодія 334 

Репости 24 

17 Соціальний 

відеоролик №5 

Поняття «насильство» та 

його види 

Інстаграм-сторінка го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

https://www.instagram.com/tv/

CYGq9cYo3mb/?utm_source=

https://www.youtube.com/watch?v=w4FSR29uWS0
https://www.youtube.com/watch?v=w4FSR29uWS0
https://fb.watch/as1mmvsbm3/
https://www.instagram.com/tv/CX-6X_eonUY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CX-6X_eonUY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CX-6X_eonUY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CX-6X_eonUY/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=Q1RrMRr42zo
https://www.youtube.com/watch?v=Q1RrMRr42zo
https://fb.watch/as1xRGnDDJ/
https://www.instagram.com/tv/CYBk-xMIx27/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CYBk-xMIx27/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CYBk-xMIx27/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CYBk-xMIx27/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=rpINaF4xOds
https://www.youtube.com/watch?v=rpINaF4xOds
https://fb.watch/as1Dzbpq5L/
https://www.instagram.com/tv/CYGghhlocfH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CYGghhlocfH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CYGghhlocfH/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=JzULvIN6Sf8
https://www.youtube.com/watch?v=JzULvIN6Sf8
https://fb.watch/as1H-cYMxJ/
https://www.instagram.com/tv/CYGq9cYo3mb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/tv/CYGq9cYo3mb/?utm_source=ig_web_copy_link


(2,37 хв) 

міжнародний 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

ig_web_copy_link 

Охоплення 59 

Взаємодія 7 

Репости 3 

18 Соціальний 

відеоролик №5 

Поняття «насильство» та 

його види 

(2,37 хв) 

міжнародний 

Канал го 

«ГРОМАДСЬКИЙ 

РУХ «СОЦІАЛЬНА 

ЄДНІСТЬ» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=9zUIz0GNMkM  

Переглядів на Youtube 8 

 

Команда проєкту використовувала всі наявні канали та способи поширення інформації: сайт організації, 

соціальні мережі Facebook, Instagram та канал YouTube, результатом чого стало максимальне охоплення 

цільової аудиторії жінок та дівчат з порушеннями слуху. 

5 соціальних відеороликів переглянули більше 33 900 разів, а статистика переглядів 30 відеостатей з 

перекладом жестовою мовою також вражає (детально – в розділі «Інформаційний супровід»). 

Фактичні показники значно перевершили планові, що підтверджує актуальність та важливість тематики 

проєкту. 
(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) 

використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, 

заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа 

використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося 

досягти планових показників – вказати причини, що спричинили таку ситуацію) 
 

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду 

фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) 

Фактичні показники 

Продовження подальшої просвітницької та 

консультаційної роботи щодо проблеми 

домашнього насильства для жінок та дівчат, 

що не чують або мають порушення слуху. 

Сформовані звіти, проведений аналіз роботи, 

звернень, розроблені рекомендації для подальшої 

роботи з цільовою аудиторією проєкту, плануємо її 

продовжувати надалі. 
 

Результати реалізації проєкту, інтерес до нього, участь жінок та дівчат з порушеннями слуху у заходах 

та активностях проєкту свідчать про актуальність тематики проєкту та необхідність його подальшого 

продовження: багато дівчат та жінок з порушеннями слуху часто стикаються з різними проявами 

насильства та не завжди знають чи розуміють, як протидіяти. Консультації адвоката, психолога – 

важливі складові у наданні допомоги постраждалим від проявів насильства, що підтвердилось у ході 

реалізації проєкту. Проєкт охопив учасниць з Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, 

Запорізької, Полтавської, Львівської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Черкаської, Сумської, 

Донецької областей, а завдяки інформації про діяльність проєкту, його реалізацію в соціальних мережах, 

широке охоплення та відгуки жінок та дівчат з порушеннями слуху став не просто всеукраїнським, а 

міжнародним. І довів, що тематика проєкту – актуальна і надзвичайно важлива, адже дуже велика 

кількість жінок страждає від різноманітних проявів насильства, і чи не найбільше – від домашнього 

насильства. Бо ніяке насильство не проходить безслідно. І щоб викорінити це явище з життя жінок 

потрібні всеосяжні дії, що матимуть суспільний характер та будуть врегульовані на законодавчому рівні. 
(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати причини, що 

спричинили таку ситуацію) 
 

Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, 

заходу) 

Планові показники (відповідно до опису 

програми (проекту, заходу) 

Фактичні показники 

Офіційний веб-сайт громадської організації 

se.org.ua 

Офіційний веб-сайт громадської організації 

se.org.ua, соціальні мережі Facebook, Instagram та 

канал YouTube 
 

 Завдяки використанню всіх наявних каналів та способів поширення інформації: сайт організації, 

соціальні мережі Facebook, Instagram та канал YouTube була максимально охоплена цільова аудиторія - 

жінки та дівчата з порушеннями слуху. Всі матеріали проєкту і зараз активно переглядаються по всіх 

каналах, де розміщена інформація. 

 Рівень реалізації проєкту – всеукраїнський та, фактично, став міжнародним з огляду на 

охоплення в соціальних мережах. 

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників – вказати 

причини, що спричинили таку ситуацію) 

 

https://www.instagram.com/tv/CYGq9cYo3mb/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=9zUIz0GNMkM
https://www.youtube.com/watch?v=9zUIz0GNMkM


Перелік додаткових матеріалів (за наявності) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Керівник громадського об’єднання         ____________                      Є.В. Охріменко 

                                (підпис)         (ініціали, прізвище) 

9 січня 2022 року 

 

 

Затверджений підсумковий  звіт прийнято: 

     

(посадова особа структурного підрозділу 

Фонду соціального захисту інвалідів, 

відповідального за співпрацю з 

громадськими об’єднаннями) 

 (підпис)  (ініціали, прізвище) 

___  ____________ 2022 року 

 


