
Фонд Східна Європа

З а луча ючи грома дян,
 з міцнюючи грома ди

Фонд Східна Європа в партнерстві з місцевими громадськими організаціями та 
органами влади допомагає вразливій молоді краще інтегруватися у суспіль-
ство та стати конкурентними на ринку праці. 
ФСЄ проводить навчання для тренерів з числа тих, хто працює з вразливою 
молоддю. Потім вихованці інтернатів, соціальні сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, проходять навчання за спеціально розробленою 
тренінговою програмою, яка допомагає покращити життєві навички, надає 
інформацію про існуючі можливості для продовження освіти чи працевлашту-
вання. ФСЄ долучив до проекту НДО, місцеву владу, бізнес та
профільні установи, щоб спільними зусиллями вирішувати нагальні проблеми 
у цій сфері.

Запорукою життєздатності проекту є співпраця з органами місцевої влади та 
місцевими партнерами – громадськими організаціями та бізнесом.

 

 

 

 

 

 
  

   
 

 

 
  

 
 

   
   

 
 

  
 

  
   
  

 
   

  
   

  
   

  
   

  

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ:       
           

Кожен має право на працю: партнерство 
для покращення можливостей працевлаштування 
людей з інвалідністю

Проект ставить за мету покращити якість життя людей з особливими 
потребами, допомогаючи їм з працевлаштуванням у сфері ІТ. 
ФСЄ та партнери  налагоджуватимуть співпрацю між роботодавцями з 
ІТ-компаній, громадськими організаціями та державними інституціями, що 
опікуються проблемами людей з особливими потребами, з метою створити 
ефективний механізм для навчання та подальшого працевлаштування людей 
з інвалідністю. 
Проект спрямований на подолання основних бар‘єрів, з якими зараз 
стикаються люди з інвалідністю, зокрема, брак можливостей для дистанційної 
освіти, упередження з боку роботодавців, необхідність підвищення якості та 
спектру надання послуг з працевлаштування для людей з інвалідністю серед 
організацій та державних інституцій, що опікуються людьми з особливими 
потребами.
Запорукою життєздатності проекту є співпраця з органами місцевої влади та 
місцевими партнерами – громадськими організаціями та бізнесом.

Розробити і 
протестувати в 
пілотній групі 

дистанційні курси за 
трьома 

ІТ-спеціальностями

Провести 
тренінгову 
програму з 

працевлаштування, 
ярмарки вакансій 

для людей з 
інвалідністю

Провести тренінги 
з особливостей 

працевлаштування 
людей з інвалідністю 
для HR- спеціалістів 

роботодавців та 
соціальних служб

Провести 
інформаційну 
кампанію та 
висвітлити 

проблему в ЗМІ

Координувати 
зусилля з НДО, 

місцевою владою, 
бізнесом для 
покращення 

можливості для 
працевлаштування

проект працюватиме з людьми з інвалідністю з усіх регіонів України, 
основні заходи проходитимуть у Києві, Львові та Харкові

Що буде зроблено:

Розроблено та 
протестовано пілотні 
курси з трьох 
найпоширеніших 
ІТ-спеціальностей для 
дистанційного навчання 
людей з особливими 
потребами. 

Для розробки та 
тестування курсів 
дистанційного навчання 
будуть залучені профільні 
навчальні заклади та 
компанії.

За результатами 
національного конкурсу 
буде набрано пілотну 
групу з 90 студентів з 
числа людей з 
інвалідністю. 

ФСЄ працюватиме з 
ІТ-компаніями з метою 
організації стажування та 
подальшого 
працевлаштування 
випускників курсів.

Розроблену модель буде 
презентовано  
Міністерству освіти і науки 
України та Державній 
службі зайнятості з метою 
подальшої реплікації.

Проект реалізується у 
співпраці з благодійним 
фондом розвитку 
комп‘ютерних та 
інформаційних технологій 
для інвалідів «АІК» за 
фінансової підтримки 
британської благодійної 
організації «Всесвітня 
єврейська допомога» 
(“World Jewish Relief”).


