
Діяльність організацій-членів 
Української національної Платформи 
Форуму громадянського суспільства 

Східного Партнерства 
з початком повномасштабного 

вторгнення росії в Україну

Всеукраїнська профспілка працівників туристичної галузі, 
санаторно-курортної сфери та готельного господарства

Результати опитування членських організацій 
УНП ФГС СхП з 15 вересня по 15 листопада 2022р.



Опитування проводилось в ході реалізації проекту «Разом до перемоги»: підтримка сталості, безпеки та
добробуту членів УНП ФГС СхП, що реалізується в рамках регрантингу Форуму громадянського суспільства
Східного партнерства за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Мета: дослідження особливостей діяльності, короткострокові та довготермінові плани діяльності, потреби,
пропозиції щодо адаптації до нових реалій членських організацій Української національної платформи Форуму
громадянського суспільства Східного Партнерства під час проведення повномасштабної війни.

Результати опитування будуть корисними для самих членських організацій УНП ФГС СхП, оскільки відповіді на
поставлені питання допоможуть їм вже сьогодні розпочати змінювати власну стратегію розвитку та будувати
плани діяльності на майбутнє.

Форум громадянського суспільства Східного Партнерства зможе краще розуміти, що відбувається в
громадському секторі України, які потреби є сьогодні та які можуть виникнути згодом.

Результати опитування можуть використовуватися донорськими організаціями при підготовці актуальних
пропозицій та конкурсів, які допоможуть УНП ФГС СхП ефективно функціонувати та розвиватись після перемоги.



Результати дослідження

Метод опитування: онлайн анкетування

В опитуванні взяли участь представники

всіх робочих груп УНП ФГС СхП

6.80%

15.90%

22.70%
13.70%

40.90%

Членом якої робочої групи є Ваша організація? 

РГ1 Демократія, права людини, належне урядування 
та стабільність

РГ2 Економічна інтеграція і узгодження з політиками 
ЄС

РГ3 Довкілля, зміни клімату та енергетична безпека

РГ4 Контакти між людьми

РГ5 Соціально-трудова політика та соціальний діалог



ГЕОГРАФІЯ 
РЕСПОНДЕНТІВ Дніпропетровська область

5%

Донецька область
2%

Житомирська область
2%

Запорізька область
2%

Київська область
5%

Львівська область
12%

Полтавська область
2%

Рівненська область
2%Тернопільська область

2%

Харківська область
18%

Чернігівська область
5%

Київ
43%

В якому регіоні зареєстрована Ваша організація?

47%
53%

Чи мають організації представництва 
в інших регіонах України?

Організація має 
представництва у 
інших областях України

Організація здійснює 
діяльність в регіоні 
юридичної реєстрації

Майже половина організацій 

мають представництва в інших 

регіонах України



ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ-ЧЛЕНІВ УНП ФГС СХП

Продовжували працювати в 
звичайному режимі, 9.10%

Продовжували 
працювати частково 

весь час, 61.40% Повністю призупинили діяльність 
в перший місяць війни, а потім 

продовжили, 11.40%

Повністю призупинили 
діяльність в перші три місяці 
війни, а потім продовжили, …

До цього часу не 
відновили свою …

Продовжувати працювати, 
але змінили як режим часу 
так і пріоритети, відповідно 

до викликів часу, 2.30%
Переформатувалися на 

волонтерство, 2.30%
Інше, 2.20%

Як війна вплинула на діяльність вашої організації? Значна кількість організацій 

продовжували працювати в умовах 

війни, зокрема:

Понад 60% - продовжували працювати

частково весь час,

Майже 10% організацій –

продовжували працювати в звичному 

режимі,

Майже 20% організацій призупинили

діяльність на 1-3 місяці, а потім

продовжили працювати,

4,5% - до цього часу не відновили 

свою діяльність.



ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ-ЧЛЕНІВ УНП ФГС СХП

2.30%

13.60%

36.40%

47.70%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Всі члени організація змушені були залишити 
домівки та переїхати до іншого 

регіону/міста/країни.

Всі члени організації залишались в своєму 
регіоні/місті

Понад 10 осіб – членів організації залишили домівки 
та переїхати до іншого регіону/міста/країни

До 10 осіб – членів організації залишили домівки та 
переїхати до іншого регіону/міста/країни

Чи довелося членам вашої організації залишати постійне 
місце проживання (домівку) через війну?



ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ-ЧЛЕНІВ УНП ФГС СХП

68.20%

15.90%

15.90%

Як змінилося Ваше місцеперебування в перший тиждень 
повномасштабного вторгнення?

Залишались в своєму 
місті/селищі/селі.

Залишались в межах своєї 
області  (переїхали в межах 
області)
Залишались в межах 
України (переїхали в іншу 
область)

59.10%
11.40%

6.80%

15.90%

6.80%

Чи змінилося Ваше місцеперебування в квітні 2022 року (по 
відношенню до першого тижня повномасштабного 

вторгнення)?
Місцеперебування не змінилось

Повернулися до свого регіону

Переїхал до іншого міста/селища/села 
в межах області

Переїхали до іншої області України

Виїхали за кордоном

63.30%

22.70%

11.40%
2.00%

Як змінилося Ваше місцеперебування в червні 2022 року 
(по відношенню до квітня 2022)?

Місцеперебування не 
змінювалось

Повернулись до свого регіону

Змінили місцеперебування в 
межах України

Переїхали до іншої країни
84.60%

4.50%

2.30%

4.50%

2.30%

Як змінилося Ваше місцеперебування у вересні 2022 
року (по відношенню до червня)?

Місцеперебування не 
змінювалось

Повернулись до свого 
регіону

Змінили 
місцеперебування в 
межах області



ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ-ЧЛЕНІВ УНП ФГС СХП

15.90%

22.70%

27.30%

54.50%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

На даний момент перебувають під окупацією

Перебували весь період окупації (на даний момент 
область/місто деокуповані)

В перші дні/тижні/місяці війни, а потім виїхали

Наша організація не поширює діяльність на території, які 
перебували чи перебувають під окупацію

Чи перебували члени вашої організації в зоні тимчасової окупації? 
(дані станом на вересень 2022)

6.80%

2.30%

25%

38.60%

40.90%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Інше 

Не можемо повідомити таку інформацію на даний 
момент

Перебували в лавах ЗСУ, ТРО в перші тижні/місяці війни

Члени нашої організації не брали участь у військових діях 
в складі ЗСУ/ТРО

Перебувають в лавах ЗСУ/ТРО на даний момент

Чи є серед членів організації ті хто перебувають в лавах ЗСУ, ТРО? 
(дані станом на вересень 2022)

Так
11%

Ні
59%

На даний момент невідомо
30%

Чи є члени організаці ї ,  які  загинули через 
військові  ді ї  рф на території  України?



ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ- ЧЛЕНІВ УНП ФГС СХП

4.30%

2.30%

36.40%

40.90%

47.70%

52.30%

52.30%

59.10%

65.90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Інші форми волонтерства

Залучення допомоги від міжнародних організацій

Матеріальна допомога членам організації (харчі, одяг тощо)

Допомога із забезпеченням військових

Фінансова допомога

Інформаційне висвітлення подій

Допомога ВПО й українським біженцям(кам)

Організаційна та координаційна робота

Фізична допомога на місцях

ДО ЯКИХ ФОРМ ВОЛОНТЕРСТВА ДОЛУЧАЛАСЯ ОРГАНІЗАЦІЯ (ЧЛЕНИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ)? 



ВИКЛИКИ, ЩО ПОСТАЛИ ПЕРЕД ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ

63,6%

Пошкодження/втрата/руйнування майна 

(офісного приміщення, квартир, будинків

Невпевненість у майбутньому

Відсутність/зменшення 
фінансів

56,8% Відсутність електропостачання

36,4% Психологічний тиск

27,2% Зміна локації членів організації

20,5%

Втрата обладнання необхідного для 

діяльності організації (комп’ютери, 

планшети, тощо)

13,6%

63,6%



ВИКЛИКИ, ЩО ПОСТАЛИ ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ОРГАНІЗАЦІЙ В ПЕРШІ ТИЖНІ ВІЙНИ

Необхідність прийняти 
нову реальність і жити в 

ній

68,20%

Панічна тривога, страх за 
життя 

(своє, рідних, близьких)

52,30%

Невпевненість у 
майбутньому

52,30%

Відсутність зв’язку з 
рідними, колегами, 

друзями

20,50%

Адаптуватися до нового 
місця проживання

18,20%

Не було необхідних 
речей для 

життєдіяльності та 
побуту

15,90%

Відчували заціпеніння й 
апатію

15,90%

Складнощі з пошуком 
житла

13,60%

Не вистачало особистого 
простору

6,80%



ВИКЛИКИ, ЩО ПОСТАЛИ ПЕРЕД ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ЇХНІМИ ЧЛЕНАМИ ЧЕРЕЗ ВІЙНУ

Більше ніж у 30% опитаних 
офісні приміщення/обладнання 
зазнали пошкодження 

59.10%

34.10%

6.80%
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

ЗАЛИШИЛОСЬ 
НЕУШКОДЖЕНИМ

ЗАЗНАЛИ 
ЧАСТКОВОГО 

ПОШКОДЖЕННЯ

НА ДАНИЙ 
МОМЕНТ 

НЕВІДОМО

Чи зазнали пошкодження офіс/обладнання 
організації за період війни?

Залишилось неушкодженим

Зазнали часткового 
пошкодження

На даний момент невідомо

75%

22.70%

2.30%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ЗАЛИШИЛОСЬ 
НЕУШКОДЖЕНИМ

ЗАЗНАЛИ ЧАСТКОВОГО 
ПОШКОДЖЕННЯ

НА ДАНИЙ МОМЕНТ НЕ 
ВІДОМО

Чи зазнало пошкодження Ваша квартира/будинок?

Залишилось неушкодженим

Зазнали часткового 
пошкодження

На даний момент не відомо

Понад 20% опитаних 
повідомили про пошкодження 
квартир та будинків



ПІДТРИМКА ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УНП ФГС СХП

ЧИ ВІДЧУВАЛИ ПІДТРИМКУ 
ФОРУМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА?

48,80%

34,90%

30,20%

4,70%

2,30%

Робочих груп ФГС СхП

Секретаріату ФГС СхП

Національних платформ ФГС СхП

Окремих організацій-членів ФГС СхП

Ні

Ми нещодавно стали членами 
Платформи

30,20%

ЯКІ САМЕ ФОРМИ ПІДТРИМКИ ОТРИМАЛА/ВІДЧУЛА ВАША 

ОРГАНІЗАЦІЯ В РАМКАХ ФГС СХП

 Інформація про можливості підтримки ГО

 Запрошення до консультацій яким чином краще допомогти 

Україні

 Заохочення брати участь у схемах регрантингу

 Тимчасове розміщення під час вимушеного переміщення 

 Залучення експертів організації до проектів партнерів, що 

реалізуються у регіонах переміщення

 Інформаційна підтримка

 Пропозиція прихистку у містах партнерів за проектами

 Психологічна підтримка

 Участь в конференціях, семінарах присвячених вирішенню 

питань сучасного стану України та ролі громадянського 

суспільства в цих процесах.



ПІДТРИМКА ЧЛЕНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УНП ФГС СХП

81.80%

9.10%

9.10%

Чи потребує ваша організація 
підтримки для здійснення 

діяльності?

Так

Ні

ЯКА САМЕ ПІДТРИМКА НЕОБХІДНА ВАШІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ?

Тренінги:
 З питань комунікацій та соціальних медіа
 Отримання грантів на підтримку діяльності організації
 Написання грантів
 Пошук фінансової підтримки для діяльності організації
 Надання первинної медичної допомоги як фактор

психологічної впевненості

Генератори

Пошук партнерів для реалізації спільних ініціатив

Гуманітарна допомога членам, які 
перебувають в районах бойових дій

Матеріально-технічна допомога

Ресурси для подолання наслідків війни

Фінансова підтримка для забезпечення діяльності організації

Інтернет

Пауербанки

Ноутбуки

 Програма психологічного відновлення
 "Виживання" та новий формат діяльності ОГС в умовах війни
 Психологічна реабілітація
 Як пристосуватися до роботи та життя на новому місці
 Організація роботи в умовах відсутності світла, інтернету та

психологічного тиску
 Особистісного та професійного відновлення



Презентацію підготовлено в рамках проекту

«Разом до перемоги»:

підтримка сталості, безпеки та добробуту членів УНП ФГС СхП

Проект реалізується в рамках регрантингу Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за 

фінансової підтримки Європейського Союзу.

Зміст відеоролика є виключною відповідальністю

Всеукраїнської профспілки працівників туристичної галузі, санаторно-курортної сфери та готельного 

господарства та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Київ, Україна 2023


