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Учасниця проекту "Рука допомоги" Ольга Онуляк м. Сколе).
Пілотний проект «Рука допомоги» діє у кількох регіонах України та
впроваджує прогресивні методи державної допомоги малозабезпеченим,
надаючи їм можливість навчатися основ бізнесу та надаючи безвідсоткову
поворотну фінансовому допомогу.
Детальніше про ідею проекту та перші успіхи ІА Дивись.info розповіла Інна
Шинкаренко, координатор з комунікаційної роботи проекту «Рука
допомоги».
Як сотні малозабезпечених українців стають успішними бізнесменами
(інтерв’ю)

Інна Шинкаренко, координатор з комунікаційної роботи проекту «Рука
допомоги»
Розкажіть про ідею створення проекту «Рука допомоги», у чому полягає його
місія для суспільства?
– Десятиліття виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сформували в Україні цілий клас професійних безробітних, соціально
пасивних людей, які звикли отримувати гроші від держави й нічого не хочуть
змінювати у власному житті. У розвинених країнах допомогу держави бідним
розуміють трішки інакше – держава має підтримати людину у скрутний
період і допомогти їй повернутися до активного життя, а не утримувати її
безкінечно за кошти платників податків.
Ідея створення проекту «Рука допомоги» в тому, щоб запровадити в Україні
прогресивні західні методи державної допомоги малозабезпеченим. Якщо
сформулювати її зовсім коротко, отримаємо старий вислів: «Давайте
нужденним не рибу, а вудку». І це не лише про гроші, це – про зміну
світогляду.
Наша мета – знайти серед отримувачів державної допомоги тих, хто хоче та
готовий змінити власне життя і допомогти стати на ноги. Ми допомагаємо
людям за трьома напрямами. Тим хто не зміг самостійно знайти роботу,
пропонуємо варіанти працевлаштування. Тим хто хотів би підвищити
власний добробут, але не може працювати постійно – пропонуємо участь в
оплачуваних роботах на користь громади. Нарешті, ті, хто готовий
започаткувати власний бізнес, отримують від проекту безвідсоткову
поворотну фінансову допомогу та весь необхідний консультаційний
супровід.

Наша мета – знайти серед отримувачів державної допомоги тих, хто хоче та
готовий змінити власне життя і допомогти стати на ноги
Перетворювати отримувачів соціальної допомоги на платників податків –
дуже важлива функція держави. Щоб реалізовувати цю функцію найкращим
чином Міністерство соціальної політики України за підтримки Світового
банку ініціювало пілотний проект «Рука допомоги».
Що вже вдалося зробити, які проекти профінансовані та скільки нових
бізнесменів з’явилося в Україні завдяки «Руці допомоги»?
– Ми були приємно здивовані кількістю охочих взяти участь у проекті. На
сьогодні вже понад 2,5 тисяч учасників у трьох пілотних областях –
Львівській, Полтавській та Харківській. Зокрема, у Львівській – понад 830.
Як свідчить практика, серед довготривалих безробітних та вимушених
переселенців багато людей, які прагнуть до активного життя, хочуть
працювати і заробляти.
Близько 700 учасників проекту у трьох пілотних областях вже отримали
допомогу у працевлаштуванні, понад 400 взяли участь в оплачуваних
громадських роботах. Понад 90 учасників захистили бізнес-плани і будують
власний бізнес. Зокрема, у Львівській області завдяки проекту вже 41
підприємець. Це не просто сухі цифри. За кожним учасником – історія
людини, яка ще недавно не мала роботи й не бачила перспектив, а сьогодні
вже опікується власним бізнесом, сплачує податки та робить свій вклад у
розвиток громади.
Близько 700 учасників проекту у трьох пілотних областях вже отримали
допомогу у працевлаштуванні, понад 400 взяли участь в оплачуваних
громадських роботах. Понад 90 учасників захистили бізнес-плани і будують
власний бізнес
Саме надання поворотної фінансової допомоги, тобто безвідсоткових
мікрокредитів, на закупівлю обладнання та матеріалів для започаткування
бізнесу, є найбільш новаторським. Фінансова допомога надається згідно із
бізнес-планом, у формі оплати рахунків на обладнання та матеріали,
необхідні для відкриття власної справи. Зараз вона становить близько 70 тис.
грн. Напряму гроші учасники не отримують,
що унеможливлює їх
«проїдання».
Наведіть кілька прикладів успішних проектів на Львівщині, можливо, хтось
здивував Вас ідеєю чи власною наполегливістю?
– Мене особисто вразила цілеспрямованість Ольги Онуляк, з м. Сколе, яка за
допомогою проекту «Рука допомоги» втілила давню мрію і відкрила власну
піцерію. Вона зуміла заразити своїм ентузіазмом та вірою в успіх свого
чоловіка Ігоря. І зараз вони в чотири руки будують власне майбутнє.
Наскільки я знаю, проект розвивається успішно.
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Ігор та Ольга Онуляк
Хотіла б також згадати про колишнього безробітного, батька чотирьох дітей,
який сьогодні робить бізнес, доглядаючи дерева в Карпатських лісах. Не
маю сумнівів, що його діти пишатимуться батьком-підприємцем.
Взагалі всі люди, які разом з проектом починають підприємницьку діяльність
– надзвичайно цікаві особистості. Сподіваюсь, що Львівщина буде пишатись
дизайнерами, аграріями, виробниками меблів, талановитими ветеринарами,
автослюсарями, які скористались «Рукою допомоги».
Фінансова допомога дозволяє закупити обладнання та матеріали, необхідні
для відкриття власної справи, на суму близько 70 тис. гривень
Як стати учасником проекту? Чи є особливі критерії відбору?
– Наші учасники — це безробітні члени малозабезпечених сімей, а також
переселенці з Криму та тимчасово непідконтрольних територій, які з певних
обставин не мають роботи. Але головний критерій, необхідний для того, щоб
стати учасником проекту – велике особисте бажання докорінно змінити своє
життя, стати господарем власної долі. Ми допомагаємо тим, хто хоче сам
собі допомогти. Питання досвіду, фахових знань не мають жодного значення
при відборі учасників. Всім їм надається вичерпна інформаційна та
консультаційна допомога, у тому числі для підготовки бізнес-плану, якщо
людина хоче відкрити власний бізнес.
Щоб стати учасником проекту потрібно звернутися до управління з питань
соціального захисту населення або центру зайнятості за місцем проживання.
Підприємницький хист пробуджується вже в процесі роботи. Не треба бути
гуру менеджменту, щоб відкрити власну невеличку справу
Проте не кожен має підприємницький хист…

– Звичайно. І таким учасникам надається допомога у працевлаштуванні. Але
іноді бракує не підприємницького хисту, а впевненості. Ми мотивуємо
учасників проекту на їх особистий успіх, зміцнюємо їх впевненість у власних
силах. Коли люди бачать, що на кожному кроці їм готові допомогти наші
консультанти, фахівці місцевих органів влади, центрівзайнятості,
громадських організацій, це дуже підвищує їх впевненість у кінцевому
результаті. Людей також дуже мотивує успішний досвід першопрохідців.
А підприємницький хист пробуджується вже в процесі роботи. Повірте, не
треба бути гуру менеджменту, щоб відкрити власну невеличку справу. Проте
варто зауважити, що саме на Львівщині дух підприємництва у людях добре
розвинений.

Львівщина — регіон, що має кордон із Польщею та постійну проблему із
контрабандою та трудовою міграцією.Чи впливає це на реалізацію проекту?
– Питання тіньової зайнятості не є виключною проблемою Львівської
області. Те саме ми бачимо у Харкові, і в Полтаві. Але, безумовно,
Львівщина — особливий регіон, де люди мають змогу заробляти
транскордонною торгівлею пристойні доходи, не декларуючи їх. Програма
дозволяє їм легалізувати ці доходи, інвестуючи їх у чесну власну справу, ще
й отримати додаткове фінансування від держави. Ми кажемо людям:
«сьогодні ти й твоя родина повністю залежите від допомоги, що оплачує
держава. Ми пропонуємо тобі шанс змінити все». Інтегрувати таких людей в
економіку країни – це додаткове завдання проекту в області.
Як нинішні результати проекту «Рука допомоги» оцінюють в міністерстві та
серед міжнародних донорів, які долучилися до організації?

-Питання оцінки моєї роботи краще задавати не мені. Але рішення уряду
щодо подовження строку реалізації проекту та його розповсюдження на три
нові регіони, на мою думку, багато про що говорять.
Читайте також: Як малозабезпечені мешканці Львівщини та переселенці
будують бізнес: три історії успіху
Які плани на наступний рік (чи роки), проект продовжить існування?
-Мета проекту «Рука допомоги» – довести дієвість нових методів повернення
людей на ринок праці та виведення зі стану бідності. За його підсумками
буде розроблений законопроект, який має розповсюдити успішний досвід на
всю Україну. І тоді «Рука допомоги» буде простягнута кожному
малозабезпеченому українцю у будь-якому регіоні країни. Запровадження
нових механізмів дозволить суттєво знизити рівень безробіття в країні,
зменшити соціальну напругу та створити нові робочі місця.
Спілкувалася Мар’яна ТКАЧЕНКО,

