ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ
НАСЕЛЕННЯ
В ПРИАЗОВСЬКОМУ
РЕГІОНІ УКРАЇНИ

ЗВІТ

за результатами
оцінки потреб
бенефіціарів

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ В ПРИАЗОВСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

ПРО ПРОЄКТ
З червня 2021 по лютий 2022 року благодійний фонд «Право на захист» (ПнЗ), за підтримки уряду Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, реалізовує проєкт «Підвищення рівня самозабезпечення та працездатності
вразливих категорій населення в Приазовському регіоні України». Цей проєкт спрямований на посилення можливостей вразливих категорій на ринку праці та у самозайнятості
і має на меті покращити навички, впевненість та можливості саморозвитку бенефіціарів
проєкту. Проєкт охоплює Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Мангуш, Приморськ та
Токмак.
На ранніх етапах проєкту ПнЗ було відібрано 126 учасників та учасниць, котрі
проживають у цих населених пунктах та належать до вразливих категорій населення.
Зокрема, 113 із 126 бенефіціарів проєкту є жінками, 56 – внутрішньо переміщеними особами. 42 бенефіціарів є безробітними, а 23 доглядають дітей або дорослих. 24 належать
до категорії самотніх матерів/батьків, а 18 мають троє чи більше неповнолітніх дітей.
21 бенефіціар є людиною з інвалідністю, а 9 мають дитину з інвалідністю. 19 бенефіціарів
є особами у віці 50+, а 3 – у віці 18–23 роки. При цьому, із 126 учасників та учасниць
проєкту, 18 мають один із виділених статусів вразливості, 41 людина має два статуси,
48 – три статуси. 19 бенефіціарів мають чотири і більше вразливостей.
Для оцінки потреб бенефіціарів, які долучаться до навчання та отримають консультування в рамках проекту ПнЗ, у період 15 липня – 27 липня 2021 року, було
проведено розширене опитування. У цьому звіті представлені результати опитування
та рекомендації щодо роботи з бенефіціарами.
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БАЗОВІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бенефіціари, які пройшли розширене опитування, розподілилися за місцем проживання наступним чином:
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У розширеному опитуванні взяло участь 113 жінок та 13 чоловіків, 3 осіб у віці
18–23 роки та 19 осіб у віці 50+ років.
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СТАТУС ВРАЗЛИВОСТІ
У рамках реалізації проєкту було виділено низку вразливих статусів потенційних бенефіціарів. До таких віднесено: жінки, вік 50+, вік 18–23 роки, ВПО, самотня матір/батько,
матір/батько трьох і більше неповнолітніх дітей, матір/батько дитини з інвалідністю, людина
з інвалідністю, людина у (оформленій або неоформленій) відпустці по догляду за дитиною
чи дорослою людиною, безробітні. Кількість бенефіціарів у кожній категорії вразливості:
Жінки
ВПО
Безробітні
Самотня матір/батько
Людина у (оформленій або
неоформленій) відпустці по догляду
Людина з інвалідністю
Особа у віці 50+
Матір/батько трьох і більше
неповнолітніх дітей
Матір/батько дитини з інвалідністю
Особа у віці 18–23 роки
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18 людей мають один із виділених статусів вразливості, 41 людина має два статуси,
48 людей мають три статуси, 13 людей мають 4 статуси, 4 людини мають 5, а 2 людини –
6 з виокремлених статусів.

ПОТОЧНА ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ДОХІД
Більшість опитаних – 64 людини – мають певну зайнятість. Найбільша група, 25 людей
(20%), працює за наймом і має стабільну повну зайнятість півроку чи більше.
11 людей працюють за наймом і мають стабільну неповну зайнятість півроку чи більше.
15 людей підпрацьовують за наймом, але не мають стабільної роботи півроку чи
більше. 13 опитаних є самозайнятими – ФОПи або займаються дрібною торгівлею/
підприємництвом.
У той же час, 62 опитаних не мають на даний момент жодної зайнятості. 20 опитаних не мають жодної роботи півроку чи більше, а 5 людей не мають жодної роботи
менш як півроку. 14 людей не працюють у зв’язку з пенсійним віком або інвалідністю.
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Ще 21 людина не працює у зв’язку з постійним доглядом за дітьми чи дорослими людьми
(у т. ч. з інвалідністю). 2 опитаних не працюють у зв’язку з навчанням.
Серед 70 людей, які відповіли ствердно на питання, що вони працюють або підпрацьовують за наймом, лише 37 (53%) мають офіційний трудовий договір. У той же
час, 5 працюють за тимчасовим контрактом, а 28 – за усною домовленістю.
Серед всіх, хто відмітив, що має певний тип зайнятості (77 людей), 13 мають від неї
«чистий» щомісячний дохід до 2 500 грн. Найбільша група – 22 людей – отримує дохід
в діапазоні 2 500–5 000 грн. Дохід 20 людей становить 5 000–7 000 грн, ще 14 отримують
7 500–10 000 грн, і 8 опитаних відзначили, що отримують понад 10 000 грн «чистого»
щомісячного доходу.
Відповідаючи, який інший регулярний щомісячний дохід вони отримують,
найбільше бенефіціарів – 42 людини (33%) – відзначили адресну допомогу для ВПО.
29 опитаних отримують пенсію у зв’язку з віком чи інвалідністю, 11 – допомогу малозабезпеченим сім’ям, та стільки ж – допомогу у зв’язку з народженням дитини. Лише
3 бенефіціарів отримують допомогу на дітей одиноким матерям, а 9 – аліменти. 20 бенефіціарів отримують інші регулярні соціальні виплати. 13 бенефіціарів отримують регулярну грошову або продуктову підтримку від рідних чи друзів, 9 мають матеріальну
підтримку від присадибного господарства. 27 бенефіціарів відзначили, що не мають
жодного додаткового регулярного щомісячного доходу.
Самооцінка матеріального становища сім’ї
«Як Ви би оцінили матеріальне становище своєї сім’ї?»
11
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9
7%

 и можемо дозволити собі купувати
М
деякі дорогі речі (такі як комп’ютер або
холодильник)
 ам вистачає грошей на їжу, але купуН
вати одяг вже важко

50
40%

 ам вистачає грошей на їжу, одяг і ми
Н
можемо дещо відкладати, але цього не
вистачає, щоб купувати дорогі речі (такі
як холодильник або комп’ютер)

56
44%

Нам не вистачає грошей навіть на їжу

Самооцінка динаміки матеріального становища сім’ї за останній рік
«Як змінилося матеріальне становище Вашої сім’ї протягом останнього року?»
3
2%
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Суттєво погіршилося
Дещо погіршилося

14
11%
46
37%

Залишилося без змін
Дещо покращилося

Суттєво покращилося

44
35%
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ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ
ТА ПОШУК ЗАЙНЯТОСТІ
Перспективи покращення зайнятості

Я б хотіла/хотів знайти роботу

К-кість

Частка

І знаю, яку саме

14

11%

Але не знаю, яку саме

33

26%

Всього
Я б хотіла/хотів змінити роботу,
перекваліфікуватися

Я б хотіла/хотів знайти підробіток

37%

І знаю, на яку саме

14

11%

Але не знаю, на яку саме

29

23%

Всього

34%

І знаю, який саме

9

7%

Але не знаю, який саме

43

34%

Всього
Я б хотіла/хотів спробувати самозайнятість

Я не хочу міняти свою зайнятість,
але хочу підвищити свій дохід від неї

41%

І я знаю, у якій сфері

17

13%

Але не знаю, у якій сфері

33

26%

Всього

39%

І знаю, як це зробити

12

10%

Але не знаю, як це зробити

10

9%

Всього

19%

Я хочу змінити щось у своїй зай
нятості, але загалом не впевнена /
не впевнений, що саме

26

21%

Як видно з таблиці, найбільший запит у бенефіціарів існує щодо пошуку підробітку – його обрали 41%. Слідом іде запит на самозайнятість – 39%; а далі – загальне
бажання знайти роботу – 37%. Дещо менший запит на зміну сфери зайнятості, перекваліфікацію – 34%, і суттєво менша кількість бенефіціарів обрали варіант «Я не хочу
міняти свою зайнятість, але хочу підвищити свій дохід від неї» – 19%. Варто відзначити
високий рівень невпевненості опитаних щодо того, яку роботу вони хотіли б знайти,
у якій сфері спробувати самозайнятість, який підробіток чи перекваліфікацію спробувати.
Варіант «не знаю» майже по всіх позиціях (крім підвищення доходу) обрало у 2–5 разів
більше опитаних, ніж варіант «знаю».
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При цьому, велика частка бенефіціарів не перебуває в активному пошуку варіантів зайнятості чи покращення зайнятості. Обираючи твердження, яке найбільше
підходить їхньому досвіду за останній рік, бенефіціари розподілилися наступним чином:
К-кість

Частка

Я активно шукала/шукав роботу або підробіток (наприклад, писала або
оновлювала резюме, шукала вакансії, розсилала резюме, ходила на
співбесіди)

22

17%

Я займалася/займався зміною або підвищенням кваліфікації (наприклад,
проходила/проходив відповідне навчання, курси)

17

14%

Я намагалася/намагався змінити неофіційне працевлаштування на офіційне

4

3%

Я знайшла/знайшов підробіток

14

11%

Я змінила/змінив сферу зайнятості

9

7%

Я змінила/змінив роботу на більш високооплачувану

3

2%

Я змінила/змінив неофіційне працевлаштування на офіційне

1

1%

Я підвищила/підвищив свій дохід від самозайнятості

6

5%

Я зареєструвала/зареєстрував ФОП

4

3%

Я перейшла/перейшов від роботи за наймом до самозайнятості

1

1%

45

36%

АКТИВНІ КРОКИ У НАПРЯМКУ ЗМІН У НАЙМІ

ЗМІНА У НАЙМІ

ЗМІНА У САМОЗАЙНЯТОСТІ

Жодне з вищезазначеного

Як видно з таблиці, 34% бенефіціарів здійснювали активні кроки у напрямку
змін у найманій праці, а 21% змогли досягти певних змін (найбільше – 11% – знайшли
підробіток). 9% бенефіціарів змогли досягти певних змін у самозайнятості. При цьому
найбільша частка (36%) не здійснювала активних кроків і не досягла змін ні у сфері
найму, ні у самозайнятості.
Описуючи негативний досвід чи втрату зайнятості за останній рік, 16 людей (12%)
повідомили, що звільнилися з роботи або пішли на пенсію, а ще 6 опитаних змусили
звільнитися чи піти на пенсію. 10 бенефіціарів втратили підробіток, у 10 зменшився дохід
від самозайнятості, 7 почали отримувати меншу зарплатню, а 1 людина повідомила, що
змінила роботу на менш оплачувану. Ще 5 опитаних повідомили про досвід моббінгу на
роботі. При цьому, переважна більшість бенефіціарів – 63% – не мали жодного з описаних
досвідів за останній рік (при цьому треба пам’ятати, що значна частина бенефіціарів не
є працевлаштованими чи самозайнятими вже тривалий час).
23% бенефіціарів під час опитування повідомили, що протягом останнього року
вони зазнали дискримінації (наприклад, через свій статус ВПО, інвалідність, вік, стать,
наявність дітей тощо) на роботі чи під час спроби знайти роботу/працевлаштуватися.
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Зокрема, бенефіціари повідомили про дискримінацію через: вік (13 людей), наявність
дітей і/або їхні особливі потреби (13), статус ВПО (7), інвалідність (7), стать (5), належність
до певної групи за національною чи етнічною ознакою (3), релігійну приналежність (1).
Серед проявів дискримінації опитані повідомляли про те, що: їх не взяли на роботу або
обмежили доступ до посади чи професії (15 людей), запропонували гірші умови праці
(7), піддали моббінгу (6), зменшили зарплату або перевели на гірші умови праці (3). Ще
по одній людині повідомили про те, що їм не дали підвищення, звільнили з роботи або
змусили звільнитися чи піти на пенсію.

ЦИФРОВІ НАВИЧКИ
Користування Інтернетом та сервісами

8 бенефіціарів відзначили, що вони не мають фактично ніякого досвіду користування комп’ютером та інтернетом. Нижче наведена оцінка досвіду та самооцінка деяких
цифрових навичок решти 118 бенефіціарів.
Як часто Ви користуєтеся Інтернетом
(читаєте новини, спілкуєтеся
у соцмережах тощо)?

11
9%

Чи користуєтеся Ви
електронною поштою?

2
2%

43
37%

4
3%

 ілька разів
К
на день

 ак, постійно
Т
користуюся

 оча б раз
Х
на день

Так, інколи

 ідше, ніж
Р
щодня

105
89%

 і, не
Н
користуюся

71
60%

Якими соціальними мережами Ви користуєтесь?
Фейсбук

88 73%

Інстаграм

Телеграм

81 67%

32 26%

Однокласники

108 90%

25 20%

Вконтакте

23 19%

Тік-ток

17 14%

Інше

4 3%

Жодною
0%

20%

40%

60%
7

80%

100%
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Якими месенджерами Ви користуєтесь?
Вайбер

94 78%

Телеграм

Фейсбук месенджер
Вотсап

0%

20%

63 52%

40%

91 75%

60%

Чи був у Вас досвід участі в онлайн-подіях
(тренінгах, воркшопах, лекціях, консультаціях тощо)?
35
30%

19
16%

118

 ак, постійно доТ
лучаюся до таких
подій

80%

100%

Чи є у Вас електронний
цифровий підпис?
42
36%

76
64%

Інколи беру
участь у подібних
подіях
26
22%

38
32%

 ав/мала такий
М
досвід раз чи два
 емає такого
Н
досвіду

Ні       

Так

Чи користуєтесь Ви послугами онлайн (відмітьте ВСІ варіанти, які підходять)?
К-кість

Частка

Користуюся онлайн-банкінгом

77

64%

Користуюся послугами застосунку «Дія»

39

33%

Користуюся електронним кабінетом платника податків

20

17%

Користуюся особистим кабінетом на Порталі електронних послуг Пенсійного фонду України

20

17%

Користуюся можливістю отримати інформацію онлайн у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань та/чи інших реєстрах

15

13%

Не користуюся нічим з вищезазначеного, АЛЕ знаю про ці можливості

24

20%

Не користуюся нічим з вищезазначеного, НЕ знаю про ці можливості

11

9%

8
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Чи користуєтеся Ви можливостями онлайн-навчання через Інтернет
(відмітьте ВСІ варіанти, які підходять)?
К-кість

Частка

Маю досвід проходження онлайн-навчання від неурядових організацій

29

24%

Маю досвід проходження онлайн-навчання на комерційній основі (платно)

16

13%

Маю досвід проходження онлайн-навчання від університетів

11

9%

Маю досвід онлайн-навчання на Інтернет-ресурсах (наприклад, Prometheus,
Coursera тощо)

10

8%

Маю досвід проходження онлайн-навчання від державних служб (наприклад, Державна служба зайнятості, центри зайнятості, Освіта.дія)

10

8%

Маю досвід використання цифрових програм для навчання (наприклад,
Duolingo)

8

7%

Знала/знав про деякі з цих можливостей, але не користувалася/ не користувався ними – не було нагоди

32

27%

Знала/знав про деякі з цих можливостей, але не користувалася/ не користувався ними через брак навичок

8

7%

Не знала/ не знав про такі можливості

23

20%

Поточний рівень цифрових навичок
Оцініть, будь ласка, свої навички роботи з комп’ютером
та комп’ютерними програмами (наприклад, програмами Microsoft World,
Інтернет-браузерами тощо) – за шаклою від 1 до 5, де 1 – навички низькі
або відсутні, а 5 – високий рівень навичок
Низький рівень
1
2

5 4%

25 21%

20 17%

28 24%

Середній рівень

Середній бал: 3,5

28 24%

3

Вище середнього

38 32%

4

65 55%

27 23%

5
0%

20%

40%

9

60%

80%

100%
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Оцініть, будь ласка, свої навички користування Інтернетом для отримання
інформації (наприклад, новин), спілкування – за шаклою від 1 до 5,
де 1 – навички низькі або відсутні, а 5 – високий рівень навичок
Низький рівень
1
2

4 3%

0 0%

4 3%

Середній бал: 4,2

17 14%

Середній рівень

17 14%

3

Вище середнього

97 83%

43 37%

4

54 46%

5
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Оцініть, будь ласка, свої навички користування Інтернетом для навчання,
пошуку роботи, продажу товарів/послуг – за шаклою від 1 до 5, де 1 – навички
низькі або відсутні, а 5 – високий рівень навичок
15 13%

Низький рівень

7 6%

1

8 7%

2

Середній рівень

33 28%

Середній бал: 3,7

33 28%

3

Вище середнього

36 30%

4

70 59%

34 29%

5
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Якщо у Вас виникає потреба встановити та налаштувати нову програму на
смартфон, планшет, комп’ютер чи ноутбук, що Ви зазвичай робите?
36
30%
16
14%

 становлюю та налаштовую програму самоВ
стійно, не маю з цим труднощів
 становлюю та налаштовую програму самоВ
стійно, хоча маю з цим деякі труднощі

22
19%

 амагаюся впоратися самостійно, але деколи
Н
звертаюся за порадою до близьких
 е маю достатньо навичок, щоб зробити це
Н
самостійно, звертаюся за допомогою до рідних, друзів чи знайомих

44
37%
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Чи користуєтеся Ви платформами для онлайн зустрічей чи заходів
(Zoom, Google Meets, Skype тощо)?
К-кість

Частка

Розвинені навички

36

30%

Так, регулярно користуюся, добре знайома/знайомий з їхніми можливостями

17

14%

Користуюся інколи, добре знайома/знайомий з їхніми можливостями

19

16%

Середні навички

69

59%

21

18%

48

41%

13

11%

13

11%

К-кість

Частка

Розвинені навички

48

41%

Так, регулярно користуюся, добре знайома/знайомий з її можливостями

34

29%

Користуюся інколи, добре знайома/знайомий з її можливостями

14

12%

Середні навички

53

45%

Так, регулярно користуюся, але не надто добре знайома/знайомий з її можливостями

15

13%

Користуюся інколи, але не надто добре знайома/знайомий з її можливостями

38

32%

Низькі навички

17

14%

17

14%

К-кість

Частка

Розвинені навички

31

26%

Так, регулярно користуюся, добре знайома/знайомий з її можливостями

16

13%

Користуюся інколи, добре знайома/знайомий з її можливостями

15

13%

Середні навички

53

45%

Так, регулярно користуюся, але не надто добре знайома/знайомий з її можливостями

14

12%

Користуюся інколи, але не надто добре знайома/знайомий з її можливостями

39

33%

Низькі навички

34

29%

34

29%

Так, регулярно користуюся, але не надто добре знайома/знайомий з їхніми
можливостями
Користуюся інколи, але не надто добре знайома/знайомий з їхніми можливостями
Низькі навички

Не користувалася / не користувався майже ніколи або ніколи, незнайома/ не
знайомий з їхніми можливостями

Чи користуєтеся Ви програмою Microsoft Word?

Не користувалася / не користувався майже ніколи або ніколи, незнайома/ не
знайомий з її можливостями

Чи користуєтеся Ви програмою Microsoft Excel?

Не користувалася / не користувався майже ніколи або ніколи, незнайома/ не
знайомий з її можливостями
11
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Чи користуєтеся Ви програмою Power Point?
К-кість

Частка

25

21%

Так, регулярно користуюся, добре знайома/знайомий з її можливостями

6

5%

Користуюся інколи, добре знайома/знайомий з її можливостями

19

16%

Середні навички

39

33%

Так, регулярно користуюся, але не надто добре знайома/знайомий з її можливостями

5

4%

Користуюся інколи, але не надто добре знайома/знайомий з її можливостями

34

29%

Низькі навички

54

46%

Не користувалася / не користувався майже ніколи або ніколи, незнайома/ не
знайомий з її можливостями

54

46%

К-кість

Частка

10

8%

Так, регулярно користуюся, добре знайома/знайомий з її можливостями

5

4%

Користуюся інколи, добре знайома/знайомий з її можливостями

5

4%

26

22%

Так, регулярно користуюся, але не надто добре знайома/знайомий з її можливостями

6

5%

Користуюся інколи, але не надто добре знайома/знайомий з її можливостями

20

17%

Низькі навички

82

70%

Не користувалася / не користувався майже ніколи або ніколи, незнайома/ не
знайомий з її можливостями

82

70%

Розвинені навички

Чи користуєтеся Ви можливостями Google Drive?

Розвинені навички

Середні навички

Цифрова безпека
Погано
поінформована/поінформований

Дещо знаю,
але потребую
більше
інформації

Добре
поінформована/поінформований

Як безпечно проводити оплату товарів чи
послуг в Інтернеті

21%

43%

36%

Як захистити комп'ютер, смартфон чи інший
пристрій від вірусів та шкідливих програм

22%

46%

32%

Як захистити дані на комп'ютері, смартфоні
чи інших пристроях (від сторонніх осіб і
від втрати даних)

23%

53%

25%
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Цифрова безпека (продовження)
Погано
поінформована/поінформований

Дещо знаю,
але потребую
більше
інформації

Добре
поінформована/поінформований

Як безпечно здійснювати покупки чи продажі в Інтернеті

25%

42%

33%

Як захистити особисті дані в Інтернеті (які
особисті дані можна публікувати чи передавати різним сайтам для різних цілей,
а які ні)

25%

47%

28%

Як вберегтися від різних видів шахрайства
в Інтернеті

33%

44%

23%

Як захистити особисті акаунти електронної
пошти, соціальних мереж, месенджерів
від злому

36%

39%

25%

Як вберегтися від кіберзалякування, кібербулінгу (цькування, травлі), фішингу

42%

35%

23%

Підсумок, запити, рекомендації щодо цифрових навичок

*Якщо не зазначене інше, частка бенефіціарів тут розраховується на основі 118 бенефіціарів – без врахування тих, хто не проходив опитування з цифрових навичок через
брак будь-якого цифрового досвіду
8 бенефіціарів не мають жодного цифрового досвіду – для успішного включення їх
у проєкт необхідно окремі заняття, щоб надати базові навички. Ймовірно – оффлайн.
Більшість бенефіціарів мають значний досвід користування Інтернетом для спілкування та пошуку загальної інформації. Серед соціальних мереж найбільш поширеними
серед бенефіціарів є Фейсбук, Інстраграм та Телеграм, а серед месенджерів – Вайбер,
Телеграм та Фейсбук Месенджер. При цьому, постійно користуються електронною
поштою 60% опитаних.
Рекомендується враховувати популярність різних каналів зв’язку при поширенні
інформації серед бенефіціарів – зокрема, про проєкт та його додаткові можливості
(наприклад, чат-бот). До занять можна включити підтему про електронну пошту
(користування реальними іменем-прізвищем, цифровий етикет під час переписки)
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Понад третина бенефіціарів (з урахуванням тих, хто не проходив опитування
з цифрових навичок через брак будь-якого цифрового досвіду) не має досвіду участі
в онлайн-подіях. Серед тих, хто проходив блок цифрових навичок, 30% мають розвинені
навички користування онлайн-платформами для зустрічей/заходів, 59% мають середні
навички, а 11% – низький рівень навичок.
Рекомендується враховувати це при впровадженні онлайн-навчання. Наприклад,
на початку навчання провести вебінар про онлайн-платформи для зустрічей, або
покрити цю тематику на оффлайн зустрічах. Рекомендується дати беенфіціарам контакт, кому вони можуть телефонувати, якщо у них технічні проблеми з підключенням
до онлайн-заходів.
Лише третина бенефіціарів має електронний цифровий підпис. Більшість опитаних
користується онлайн-банкінгом, третина – застосунком «Дія»; поза цим бенефіціари мало
користуються іншими онлайн-послугами, а 15% (з урахуванням тих, хто не проходив
опитування з цифрових навичок через брак будь-якого цифрового досвіду) не мають
інформації про такі послуги.
Рекомендується включити тему онлайн послуг та електронного підпису до занять
по цифрових навичках – для загального інформування про такі послуги та надання
навичок для користування ними. Необхідно надати інформацію про ті можливості,
які дає цифровий підпис та як його створити. Специфічні послуги, такі як електронний
кабінет платника податків, можна включити у блок по самозайнятості/ФОП.
Чверть бенефіціарів мали досвід проходження онлайн-навчання від неурядових
організацій, і лише невелика частка мали досвід інших форм онлайн-навчання. У той
же час, третина бенефіціарів (з урахуванням тих, хто не проходив опитування з цифрових навичок через брак будь-якого цифрового досвіду) або не знали про можливості
онлайн-навчання, або не мали навичок для його проходження.
Рекомендується включити у навчання інформацію про можливості онлайн-навчання
(наприклад, у формі вебінару і/або заняття). У рамках заняття можна зібрати запити
на конкретні напрямки навчання та надати бенефіціарам інформацію, де є можливості проходити навчання по конкретних напрямках, на різних рівнях підготовки.
Ймовірно, цей блок варто ставити не на початку, а після опрацювання певного рівня
цифрових навичок.
Більшість бенефіціарів (55%) оцінили свої навички користування Інтернетом та
програмами на рівні вище середнього. Під час уточнюючих питань, найвище бенефіціари оцінили свої навички користування Інтернетом для отримання загальної інформації
та спілкування (83% – вище середнього), і дещо нижче – для навчання, пошуку роботи,
продажу товарів/послуг (59% – вище середнього). 30% бенефіціарів не мають жодних
14
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труднощів при встановленні та налаштуванні програм, у той же час 56% мають деякі
труднощі або деколи потребують поради, а 14% – не можуть зробити цього самостійно.
У розрізі роботи з пакетом Microsoft Office, найвищі навички бенефіціари мають у роботі
з програмою Word, дещо нижчі – з Excel, а найнижчий рівень – робота з Power Point. Ще
менше бенефіціари знайомі з платформою Google Docs.
Високі навички

41

Середні навички

45

Низькі навички

46

45
33

29

26

22

21

14

Word

70

8
Excel

Power Point

Google Docs

Рекомендується на початку навчання включити заняття по встановленню та налаштуванню програм, пошуку вирішення проблем з гаджетами та програмним забезпеченням. Також на початкових заняттях можна включити тему пошуку інформації
загалом – на рівні вище середнього. Щодо пакету Microsoft Office, рекомендується
орієнтуватися на складність: вище середньої для Word, середньої для Excel та нижче
середньої для Power Point (або онлайн-програми для створення презентацій). При
цьому, розглянути можливість створення кількох груп з різним рівнем складності.
Після проходження цього матеріалу, рекомендується заняття по Google Docs та його
можливостей, зокрема для організації дистанційної командної роботи. Для Google
Docs ймовірно варто орієнтуватися на рівень вище середнього (зважаючи, що він
за функціоналом схожий з Microsoft Office).
У розрізі цифрової безпеки, майже по всіх пунктах бенефіціари мають середній
рівень знань (див. таблицю «Цифрова безпека»). При цьому, від 21% до 42% бенефіціарів
погано поінформовані щодо різних аспектів цифрової безпеки. Найменша частка погано
поінформованих бенефіціарів (21%-23%) припадає на питання безпечної оплати товарів
та послуг в Інтернеті, захисту даних на пристроях (від втрати та сторонніх осіб). Чверть
бенефіціарів погано поінформовані щодо безпечних покупок і продажів в Інтернеті,
захисту особистих даних в Інтернеті. Найбільша частка погано поінформованих бенефіціарів (33%-42%) щодо питань захисту від шахрайства в Інтернеті, захисту особистих
акаунтів та захисту від кіберзалякування, кібербулінгу та фішингу.
15
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Рекомендується, наприклад, вебінар щодо тих питань цифрової безпеки, з якими
бенефіціари краще знайомі, і заняття щодо тих питань, з якими вони знайомі гірше.
Або ж, відповідно, виділити на заняттях більше часу на питання, про які бенефіціари
знають менше. Тему варто підключати на пізніших етапах цифрових навичок. Також
можливо варто включити питання захисту номеру телефону, телефонного шахрайства, захист банківських карток тощо.
У розрізі запитів щодо навчання цифровим навичкам, які бенефіціари мали
можливість сформулювати під час опитування, переважна більшість з них обмежилися
загальними запитами отримання чи розвитку навичок користування гаджетами, програмами, інтернет-можливостями. Серед конкретних запитів, сформульованих бенефіціарами: щодо продажів та заробітку онлайн (11 людей), цифрової безпеки (10), а також
низка конкретних запитів щодо розвитку навичок користування програмами: Microsoft
Office (14, з них 8 з акцентом на Excel), веб-дизайн, фото-редактори та монтаж відео (6),
платформа Google (календар, google meets, google docs) (3), програми та платформи
для онлайн-навчання (3), програми та платформи для онлайн-подій та вебінарів (3),
онлайн-сервіси (2), програма 1с (2), програма для створення дизайну інтер’єру (1).
Рекомендується включити ті запити, які можливо інтегрувати в навчальну програму
(наприклад, Microsoft Office з акцентом на Excel, платформа Google, тощо). Можна
також розглянути можливість створення групи під вузькі запити, зокрема, веб-дизайн.
Або ж інтегрувати ці вузькі запити з темою онлайн-навчання, надавши інформацію
про те, де можна отримати такі знання онлайн.

НАВИЧКИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Працевлаштування: загальне
Чи є у Вас резюме?
24
19%

75
60%

8
6%

 ак, є резюме, яке я оновлювала/оновлював
Т
протягом останнього півроку

7
5%

 ак, є резюме, яке я оновлювала/оновлював
Т
рік-два тому

 ак, є резюме, яке я оновлювала/оновлював
Т
6-12 місяців тому

 ак, є резюме, яке я оновлювала/оновлював
Т
понад два роки тому

12
10%

Ні, немає
16
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Якими мовами Ви маєте резюме (виберіть ВСІ варіанти, які підходять)?
Не маю резюме

44 35%

Російською

Українською

Англійською

Іншими мовами

70 55%

35 27%

3 2%

1 1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Чи доводилося Вам писати мотиваційний лист під час спроби
влаштуватися на роботу?
68
54%

4
3%

 і, ніколи не писала / не писав мотиваційноН
го листа і не думаю, що добре справилася б/
справився б з цим

 і, ніколи не писала / не писав мотиваційного
Н
листа, АЛЕ думаю, що добре справилася/справився б з цим

12
10%

 ак, але я не думаю, що добре справилася/
Т
справився з написанням мотиваційного листа

42
33%

 ак, і я добре справилася/справився з напиТ
санням мотиваційного листа

Чи проходили Ви співбесіди з потенційними роботодавцями
протягом останніх півроку?
Ні

94 75%

32 25%

Так
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Оцініть, наскільки впевнено Ви почуваєтеся чи почувалися б на співбесіді,
де 1 – зовсім не впевнено, а 5 – дуже впевнено
19 15%

Низька впевненість

1
2

Середня впевненість

5 4%

14 11%

Середній бал оффлайн: 3,4

45 36%
45 36%

3

Вище середнього

46 36%

4

62 49%

16 13%

5
0%

20%

40%
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60%

80%

100%
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23 18%

Низька впевненість

1
2

Середня впевненість

8 6%

15 12%

42 33%

Середній бал онлайн: 3,3

42 33%

3

Вище середнього

46 37%

4

61 49%

15 12%

5
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Чи отримували Ви протягом останніх півроку групові або індивідуальні
консультації щодо профорієнтації чи кар’єри?
Ні

106 84%

20 16%

Так
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Чи зверталися Ви протягом останніх півроку до центрів зайнятості?
2
2%

99
79%

Ні, не зверталася/не звертався

 ак, але не отримав/не отримала жодної доТ
помоги

12
9%

Так, отримала/отримав там деяку допомогу

 ак, отримала/отримав там суттєву допомогу
Т
(працевлаштування, підвищення кваліфікації
чи перекваліфікація)

13
10%

Чи є у Вас досвід роботи/підробітку онлайн і(в Інтернеті)?
К-кість

Частка

Не шукала / не шукав такої можливості, оскільки мені бракує навичок для
роботи онлайн

42

34%

Не шукала / не шукав такої можливості, оскільки мені бракує інформації про
такі варіанти роботи/підробітку

24

19%

Шукала/шукав підробіток онлайн, але не знайшов / не знайшла підходящих варіантів

28

22%

Пробувала/пробував працювати або підробляти онлайн, але з роботою не склалося

13

10%

Так, маю досвід роботи або підробітку онлайн до півроку

9

7%

Так, маю досвід роботи або підробітку онлайн понад півроку

10

8%
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Чи користувалися Ви протягом останнього року онлайн ресурсами
для пошуку роботи (відмітьте ВСІ варіанти, які підходять)?
К-кість

Частка

14

11%

12

10%

Так, шукала/шукав вакансії на спеціалізованих сайтах (наприклад, Work.ua)
протягом останнього року

49

38%

Не користувався / не користувалася такими можливостями, оскільки мені бракує
інформації про такі ресурси

16

13%

27

21%

40

31%

Так, я надсилала/надсилав своє резюме потенційним роботодавцям через
спеціалізовані сайти протягом останнього року
Так, я розміщувала/розміщував своє резюме на спеціалізованих сайтах протягом останнього року

Користувалася/користувався такими можливостями, але більш як рік тому

Не користувався / не користувалася такими можливостями, оскільки мені бракує
навичок, щоб користуватися такими ресурсами

М’які навички
Оцініть, будь ласка, наскільки впевнено Ви почуваєтеся, якщо Вам треба
виступити перед публікою, презентувати ідею чи висловити свою думку щодо
певного робочого чи ділового питання? (за шкалою від 1 до 5)
Низька впевненість

15 12%

1

35 28%

20 16%

2

40 32%

Середня впевненість

Середній бал: 3,1

40 32%

3

51 40%

Вище середнього
4

14 11%

5
0%

37 29%

20%

40%

60%

80%

100%

Виберіть, будь ласка, твердження, яке підходить Вам
(комунікація в колективі)

12
10%

43
34%

 чудово почуваюся у робочому колективі,
Я
не маю жодних проблем з комунікацією

 достатньо комфортно почуваюся у робочоЯ
му колективі, не маю значних проблем у комунікації з колегами
 некомфортно почуваюся у робочому колекЯ
тиві, маю проблеми з комунікацією у колективі, мені краще працювати самій/самому

71
56%
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Виберіть, будь ласка, твердження, яке підходить Вам
(адаптація до колективу)

 не можу адаптуватися до нових людей, ноЯ
вого робочого колективу

3
2%
73
58%

 повільно адаптуюся до нових людей, нового
Я
робочого колективу

50
40%

 швидко адаптуюся до нових людей, нового
Я
робочого колективу, не маю з цим проблем

Виберіть, будь ласка, твердження, яке підходить Вам
(адаптація до обставин і завдань)
 не можу пристосуватися до нових обставин
Я
та завдань на роботі, у мене виникають великі
труднощі з цим

1
1%
91
72%

 повільно пристосовуюся до нових обставин
Я
та завдань на роботі, у мене виникають певні
труднощі з цим

34
27%

 швидко пристосовуюся до нових обставин
Я
та завдань на роботі

Виберіть, будь ласка, твердження, яке підходить Вам
(організаторські здібності)
19
15%

30
24%

 ені подобається організовувати інших і я
М
знаю, як це добре зробити

 не люблю організовувати інших, хоча знаю,
Я
як це добре зробити
62
49%

 ені подобається організовувати інших, але
М
мені бракує для цього навичок

15
12%

 не люблю організовувати інших і мені браЯ
кує для цього навичок
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Планування роботи і баланс часу
Ніколи

Час від часу

Часто

Я не знаю, як спланувати роботу так, щоб
встигати виконувати її у робочий час

34%

58%

8%

Мені доводиться виконувати понаднормову роботу

24%

55%

21%

Мені доводиться доробляти роботу вдома
у позаробочий час

44%

46%

10%

Через роботу мені бракує часу на домашні справи, відпочинок або спілкування
з близькими людьми

32%

49%

19%

Планування роботи і тайм-менеджмент
Ніколи

Час від часу

Часто

Я маю проблеми з розподілом часу, часто
доводиться виконувати роботу/завдання
в останню хвилину або і з запізненням

38%

51%

11%

Мені важко розподілити завдання/роботу
за терміновістю (термінова, не надто термінова, не термінова)

50%

47%

3%

Мені важко розподілити завдання/роботу
за пріоритетністю (важлива/другорядна)

52%

45%

3%

Я можу розрахувати скільки часу потрібно
на виконання роботи/завдання

11%

51%

38%

Я планую роботу/завдання, роблю список
того, що необхідно зробити

13%

39%

48%

Я відчуваю стрес, коли наближається строк
виконання завдань/роботи

26%

60%

14%

Мені важко довгий час фокусуватися на
одному завданні

42%

48%

10%
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Емоційні навички
Ніколи

Час від часу

Часто

Мені важко розпізнати емоції інших людей

30%

60%

10%

Мені важко справитися з власними емоціями

28%

66%

6%

Я погано реагую на критику, вона виводить
мене з рівноваги

30%

60%

10%

Я знаю, як заспокоїтися, коли відчуваю
тривогу або роздратування

10%

50%

40%

Я намагаюся уникати конфліктів

6%

33%

61%

Я усвідомлюю свої слабкі і сильні сторони

1%

36%

63%

Я вмію уважно слухати інших людей

2%

22%

76%

Оцініть, будь ласка, свої вміння визначати цілі у кар’єрі та реалізовувати їх
(за шкалою від 1 до 5, де 1 – вміння відсутні, а 5 – високий рівень вмінь)
22 17%

Низький рівень

1 4 3%
2

Середній рівень

18 14%

51 40%

Середній бал: 3,3

51 40%

3

53 43%

Вище середнього
4

46 37%

7 6%

5
0%

20%

40%

22

60%

80%

100%

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ В ПРИАЗОВСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Підсумок, запити, рекомендації
щодо працевлаштування

У 60% бенефіціарів немає резюме, 15% мають резюме, яке не оновлювали рік і більше,
і 25% мають резюме, яке оновлювали протягом останнього року. Більшість з тих, хто має
резюме, мають його російською (35%) або українською (27%) і лише 2% бенефіціарів
мають резюме англійською.
Рекомендується вебінар і/або заняття щодо написання резюме (структура, презентабельність тощо). У випадку якщо бенефіціар володіє іноземною, рекомендується
в порядку консультації створити резюме іноземною мовою.
54% бенефіціарів не мають досвіду написання мотиваційного листа і не думають,
що справилися б добре з таким завданням. Третина не мають такого досвіду, але вважають, що добре справилися, а 10% хоч і мають таких досвід, не вважають, що добре б
справилися. Лише 3% бенефіціарів мають такий досвід і вважають, що добре справилися.
До курсу можна включити тему щодо написання мотиваційного листа. Наприклад,
вебінар із загальною інформацією і можливо заняття для просунутого рівня з практикою написання листа.
75% бенефіціарів не проходили співбесіди з потенційними роботодавцями протягом останніх півроку. При цьому, 49% мають рівень впевненості вище середнього під
час співбесіди – незалежно від її формату (онлайн/оффлайн). Однак 33% (онлайн) – 36%
(оффлайн) мають середній рівень впевненості, а 15% (оффлайн) – 18% (онлайн) – низький
рівень впевненості при проходженні співбесіди.
До курсу можна включити заняття або вебінар щодо співбесіди для розвитку і закріплення рівня впевненості. Зважаючи на досвід, ймовірність і низьку різницю між
рівнем впевненості на онлайн/оффлайн співбесіді, невелику частину часу можна
присвятити особливостям співбесіди онлайн.
84% бенефіціарів не отримували протягом останніх півроку групові або індивідуальні консультації щодо профорієнтації чи кар’єри, 79% не зверталися до центрів
зайнятості, а 10% – зверталися, але не отримали там жодної допомоги. 17% бенефіціарів
мають низький рівень вміння визначати цілі у кар’єрі та реалізовувати їх, 40% мають
середній рівень, а 43% – високий рівень таких навичок.
За можливості, у проєкт варто включити співпрацю з центрами зайнятості і адресно
перенаправляти бенефіціарів, які цього потребують. Важливо донести до бенефіціарів, яку допомогу вони можуть отримати під час групових або індивідуальних консультацій щодо профорієнтації чи кар’єри (наприклад, в рамках вебінару). Розкрити
питання FAQ під час співбесід і як на них відповідати.
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48% бенефіціарів протягом останнього року користувалися онлайн ресурсами
для пошуку роботи. 38% шукали вакансії на відповідних сайтах, а загалом 21% користувалися цими ресурсами активно (надсилали резюме потенційним роботодавцям або
розміщували резюме на сайтах). Ще 13% користувалися можливостями пошуку роботи
онлайн, але понад рік тому. 52% бенефіціарів не користувалися такими можливостями
через брак інформації та/або навичок.
Рекомендується включити тему щодо онлайн-ресурсів пошуку роботи у навчальну
програму, де, відповідно, детально розповісти про такі ресурси, особливості пасивного
(пошук вакансій) та активного (розміщення та надсилання резюме) пошуку роботи
на них. Ця частина програми має були логічно інтегрована з іншими частинами: йти
після певного рівня викладання цифрових навичок та цифрової безпеки, базових
компонентів теми працевлаштування (зокрема, після резюме).
Лише 15% бенефіціарів мають досвід онлайн роботи чи підробітку. Ще 32%
бенефіціарів пробували такі можливості, але або не знайшли їх, або з роботою не склалося. 53% бенефіціарів не шукали можливості онлайн підробітку чи роботи через брак
навичок або інформації про такі варіанти. Серед тих бенефіціарів, які мають відповідний
досвід, найчастіше онлайн робота або підробіток були пов’язані з копірайтом чи перекладами (11 людей), продажами і нерухомістю (11 людей), консультуванням (4 людей).
Рекомендується великим компонентом навчальної програми взяти тему роботи/
підробітку онлайн/віддаленої роботи, яка включатиме інформацію про такі можливості, де їх можна знайти і як ними скористатися. Ця частина програми має були
логічно інтегрована з іншими частинами: йти після певного рівня викладання цифрових навичок та цифрової безпеки, базових компонентів теми працевлаштування
(зокрема, після резюме та ресурсів пошуку роботи онлайн).
34% бенефіціарів високо оцінили свій комфорт і навички комунікації у робочому
колективі, 56% – середньо, а 10% мають суттєві проблеми з комфортом і комунікацією.
58% швидко адаптуються до нових людей і колективу, однак 40% мають певні проблеми з такою адаптацією, і лише 2% мають суттєві проблеми. 72% швидко адаптуються до нових обставин і завдань на роботі, 27% мають з цим певні труднощі, і лише
1 людина має суттєві труднощі. 40% бенефіціарів мають впевненість вище середнього
рівня у публічних виступах і висловлюваннях. 32% мають середній рівень впевненості,
а 28% – низький рівень. 36% бенефіціарів високо оцінили свої організаторські навички
(хоча третина з них не любить організовувати), а 64% відчувають брак таких навичок.
Рекомендується включити у програму навчання щодо відповідних м’яких навичок
за таким орієнтовним списком пріоритетності (відповідно до потреб бенефіціарів):
комунікація у робочому колективі, організаторські навички, публічні виступи та висловлювання, адаптація до людей у колективі, адаптація до нових обставин та завдань.
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Значна кількість бенефіціарів мають певні труднощі з балансом між роботою і позаробочим часом. 58% час від часу мають труднощі з плануванням роботи таким чином,
щоб встигати її виконувати у робочий час, а 8% мають такі труднощі часто. 55% доводиться
виконувати понаднормову роботу час від часу, а 21% доводиться робити це часто. Дещо
менші труднощі виникають із браком позаробочого часу через робочий час (49% час від
часу і 19% часто) та необхідністю доробляти роботу вдома (46% час від часу, 10% часто).
Рекомендується включити тему щодо планування роботи, однак тут треба мати на
увазі, що на проблеми з балансом робочого та позаробочого часу можуть впливати
і обставини, незалежні від бенефіціарів.
Щодо тайм-менеджменту і планування, то 60% бенефіціарів час від часу відчувають
стрес від наближення дедлайнів, а 14% стикаються з цим часто. 51% час від часу мають проблеми з розподілом часу і змушені виконувати роботу в останній момент чи з запізненням;
стільки ж час від часу не можуть розрахувати скільки часу потрібно на виконання завдання;
11% бенефіціарів часто стикаються з обома проблемами. 48% час від часу мають проблеми з тривалим фокусуванням, а 10% мають цю проблему часто. 47% час від часу мають
проблеми з розподілом завдань за терміновістю а 45% – за пріоритетністю. По обох пунктах 3% бенефіціарів мають такі проблеми часто. 48% бенефіціарів часто планують роботу/
завдання, роблять списки необхідної роботи, 39% роблять це час від часу, а 13% – ніколи.
Зважаючи на вищесказане і попередню рекомендацію, рекомендується включити
тему тайм-менеджменту та планування роботи/завдань як вагому складову навчання
м’яким навичкам. У відповідну тему важливо також включити питання стресостійкості
і, за можливості, концентрації – наприклад, у форматі вебінару.
У розрізі емоційних навичок, найбільше проблем у людей виникає з вмінням
розпізнавати емоції інших людей (60% – час від часу), справлятися з власними емоціями
(66% – час від часу), реакцією на критику (60% час від часу погано реагують, критика
виводить з рівноваги). Менше проблем з вмінням заспокоїтися у разі тривоги і роздратування (40% можуть це часто, 50% – час від часу, а 10% ніколи не можуть). Також
61% часто намагаються уникати конфліктів, 33% – час від часу, і 6% – ніколи. Найменше
проблем у бенефіціарів виникає з усвідомленням власних слабких і сильних сторін (63%
можуть зробити це часто) і вмінням слухати інших людей (76% – часто).
Якщо у програму навчання м’яких навичок включати емоційні навички, то рекомендується зробити першочергові акценти на темі розпізнавання і керування емоціями
(у т. ч., власними), методики відновлення емоційної рівноваги. Другий наголос можна
зробити щодо конфліктів і критики: як себе поводити у ситуаціях конфлікту і критики,
як перевести ситуації у конструктивне русло, що можна винести чи отримати з таких
ситуацій тощо. Теми саморефлексії та вміння слухати – опційні (їх теоретично можна
побіжно інтегрувати у блок щодо конфліктів і критики.
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Щодо конкретних запитів у розрізі працевлаштування та кар’єри, то 37 людей
вдавалися до загальних формулювань: все, профорієнтація, можливості кар’єрного
розвитку тощо. Запити 19 людей стосувалися бізнесу та підприємництва: організація
бізнесу, просування бізнесу, менеджмент, організація віддаленої співпраці між людьми,
бізнес онлайн (його організація і просування). Запит 18 людей стосувався роботи онлайн
чи віддаленої роботи. Ще 12 людей сформулювало запити у розрізі освіти: можливості
онлайн освіти, розвиток окремих навичок (цифрова і фінансова грамотність), конкретні
вміння (резюме, співбесіда).
Рекомендується зважати на ці запити при формуванні програми навчання та консультацій.

ФІНАНСОВІ НАВИЧКИ ТА
САМОЗАЙНЯТІСТЬ
Самозайнятість, ФОП, продажі
Статус самозайнятості
К-кість

Частка

Я самозайнята/самозайнятий (у т.ч. у дрібній торгівлі), зареєстрована/зареєстрований як ФОП

13

10%

Я самозайнятий/самозайнята (у т.ч. у дрібній торгівлі), але ФОПу чи іншої
офіційної реєстрації не маю

9

7%

Я активно шукаю можливості самозайнятості (у т.ч. у дрібній торгівлі)

15

12%

Я розглядаю для себе можливості самозайнятості (у т.ч. у дрібній торгівлі),
але мені бракує навичок

41

33%

Я розглядаю для себе можливості самозайнятості (у т.ч. у дрібній торгівлі), але
поки не шукала/ не шукав таких можливостей

22

17%

Я не розглядаю для себе варіанти самозайнятості (у т.ч. у дрібній торгівлі)

26

21%
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Оцініть, будь ласка, свої знання щодо процедури реєстрації ФОП чи інших форм
підприємницької діяльності (за шкалою від 1 до 5)
Низький рівень знань
1

28 22%

2

45 36%

73 58%

19 15%

Середній рівень знань

Середній бал: 2,4

19 15%

3

34 27%

Вище середнього

23 18%

4

11 9%

5
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100%

Оцініть, будь ласка, свої знання щодо особливостей ведення підприємницької
діяльності, у тому числі, ФОПами (податкові зобов’язання, робота
з документами, фінансова звітність) (за шкалою від 1 до 5)
Низький рівень знань
1

20 16%

2

29 23%

Середній рівень знань

25 20%

Вище середнього
5

Середній бал: 2,3

29 23%

3
4

52 41%

72 57%

19 15%

6 5%
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Чи користуєтесь Ви можливостями онлайн-продажів товарів, послуг,
вживаних речей? (відмітьте ВСІ варіанти, які підходять)
К-кість

Частка

Так, маю досвід створення та просування окремої сторінки для продажів товарів/послуг у соціальних мережах (наприклад, Facebook) чи окремого сайту

7

6%

Так, маю досвід створення окремої сторінки для продажів товарів/послуг у
соціальних мережах (наприклад, Facebook) чи на окремому сайті

20

16%

Так, маю досвід розміщення оголошень на спеціалізованих сайтах (наприклад, OLX)

59

46%

Так, маю досвід розміщення оголошень у спільнотах соціальних мереж (наприклад, Facebook), які спеціалізуються на продажах товарів або послуг

30

24%

Не маю досвіду продажів онлайн, оскільки мені бракує навичок для цього

33

26%

Не маю досвіду продажів онлайн, оскільки не маю у цьому потреби

28

22%
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Фінансові навички
Оцініть, будь ласка, свої фінансові навички (наприклад, вміння планувати
бюджет, витрати, орієнтування у кредитних можливостях і ризиках тощо)
(за шкалою від 1 до 5):
Низький рівень

9 7%

1

25 20%

16 13%

2

Середній рівень

40 32%
40 32%

3

Вище середнього
4

0%

61 48%

52 41%

9 7%

5

Середній бал: 3,3

20%

40%

60%

80%

100%

Чи плануєте Ви свої місячні витрати і доходи?
9
7%

6
5%

20
16%

19
15%

32
25%

40
32%

 ак, регулярно планую, роблю записи (склаТ
даю бюджет)

Так, регулярно планую, але не роблю записів
 амагаюся планувати, але роблю це нерегуН
лярно

 амагаюся планувати, але мені для цього браН
кує навичок
 е планую, оскільки мені для цього бракує
Н
навичок
Не планую, оскільки не маю такої потреби

Чи знайомі Ви з можливостями планування бюджету,
які забезпечують програми (наприклад, Excel, MoneFy тощо)?

99
79%

7
5%

Так, знайомий/знайома, користуюся ними

20
16%

Ні, не знайома/ не знайомий

 ак, знайомий/знайома, але не користуюся
Т
ними
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Чи користуєтеся Ви кредитними картками, банківськими або споживчими
кредитами (купівля товарів у розстрочку), кредитами від небанківських
фінансових установ чи послугами ломбардів?

37
29%

37
29%

21
17%

4
3%

3
3%

24
19%

 ак, постійно користуюся і регулярно виплаТ
чую кредит

 ак, постійно користуюся, маю проблеми з виТ
платами кредитних коштів
 ористуюся час від часу (наприклад, для велиК
ких покупок), вчасно сплачую

 ористуюся час від часу (наприклад, для велиК
ких покупок), маю проблеми з вчасною сплатою
 аю кредитні картки, але не користуюся креМ
дитними коштами
Ні, не користуюся

Оберіть той варіант, який відповідає Вашій ситуації (кредитна грамотність):
К-кість

Частка

Я завжди прораховую реальні строки виплати кредиту і суму виплат, знаю
як це зробити

39

31%

Не користуюся кредитами, але знаю як прорахувати реальні строки виплати
кредиту і суму виплат

19

15%

Я намагаюся прораховувати реальні строки виплати кредиту і суму виплат, але
мені бракує знань, як це зробити

24

19%

Я не прораховую реальні строки виплати кредитів і суму виплат, розраховую,
що якось само складеться

3

3%

Не користуюся кредитами, не знаю як прорахувати реальні строки виплати кредиту і суму виплат

31

24%

Я не прораховую реальні строки виплати кредитів і суму виплат, оскільки мої
доходи надто нестабільні

10

8%

Зазначте, будь ласка, які Ваші навички роботи з такими фінансовими
документами (наприклад, рахунок-фактура, акт, накладна):
43
34%

23
18%

41
33%

19
15%

 ені знайомі ці документи, я можу самостійно
М
їх створити за потреби
 ені знайомі ці документи, я можу самостійно
М
створити деякі із цих видів документів
 маю уявлення про призначення цих докуЯ
ментів, але не маю навичок, щоб самостійно
створити їх

 погано знайома/знайомий з цими докуменЯ
тами і їхнім призначенням
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Виберіть, будь ласка, твердження, яке відповідає Вашому досвіду
і навичкам складання бюджету (як для робочих, так і для особистих потреб,
наприклад, ремонту):
25
20%

15
12%

43
34%

43
34%

 маю достатній досвід складання бюджету,
Я
можу виокремити його складові і прорахувати
їхню вартість, а також обгрунтувати витрати
 маю деякий досвід складання бюджету,
Я
думаю, що можу виокремити його складові
і прорахувати їхню вартість, а також обгрунтувати витрати самостійно

 маю загальне уявлення, як складати бюджет,
Я
виокремлювати його складові прораховувати їхню вартість, але не маю такого досвіду
і можливо мені бракує деяких навичок
 мене немає навичок, щоб скласти бюджет,
У
я не зможу зробити це самостійно

Оцініть, будь ласка, наскільки Ви знайомі з тим, як працюють
різні системи оподаткування та окремі податки:
Достатньо
знайома/
знайомий

Дещо знаю

Не знайома/
не знайомий

ПДФО та військовий збір

17%

35%

48%

Єдиний соціальний внесок

20%

38%

42%

Загальна система оподаткування для юридичних осіб

7%

32%

61%

Загальна система оподаткування для ФОП

8%

33%

59%

Спрощена система оподаткування для
юридичних осіб

4%

30%

66%

Спрощена система оподаткування для ФОП

10%

30%

60%

Підсумок, запити, рекомендації по фінансових навичках
та самозайнятості

17% бенефіціарів є самозайнятими (у т. ч., у дрібній торгівлі), у тому числі 10% є зареєстрованими як ФОП чи мають іншу форму офіційної реєстрації, ще 12% активно шукають можливості самозайнятості. Половина бенефіціарів розглядає для себе можливості
самозайнятості, але 33% бракує потрібних навичок, а ще 17% поки активно не шукали
такі можливості. Лише 21% бенефіціарів не розглядає для себе самозайнятість як варіант.
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Рекомендується побудувати частину навчальної програми, яка стосується самозайнятості та фінансової грамотності таким чином, щоб люди мали дві альтернативи:
1) ознайомитися з можливостями самозайнятості + отримати загальні фінансові
навички (загальні знання про податкові системи, планування бюджету для різних потреб, загальна інформація про продажі онлайн, кредитна грамотність); 2) можливості
самозайнятості + загальні фінансові навички + поглиблені навички для самозайнятості (реєстрація і ведення ФОП, системи оподаткування, бюджет дрібного бізнесу,
просування бізнесу онлайн, кредитна грамотність для бізнесу).
Переважна більшість бенефіціарів – 58% – має низький рівень знань щодо процедури реєстрації ФОП чи інших форм підприємницької діяльності. 15% мають середній
рівень знань, а 27% – рівень вище середнього. Також переважна більшість бенефіціарів – 57% – має низький рівень знань щодо особливостей ведення підприємницької діяльності, у тому числі, ФОПами (податкові зобов’язання, робота з документами,
фінансова звітність). 23% мають середній рівень таких знань, а 20% – вище середнього.
Рекомендується зважати на загалом низький рівень таких знань бенефіціарів. Відповідно, необхідно включити таку інформацію у загальну програму, починаючи
з базового рівня і пропонуючи поглиблені варіанти для тих, кому це потрібно.
Лише 6% бенефіціарів мають досвід створення та просування окремої сторінки
онлайн для продажів товарів/послуг у соціальних мережах чи на окремому сайті. 16%
мають досвід створення такої сторінки. 46% мають досвід розміщення оголошень на
спеціалізованих сайтах, а 24% – у спеціалізованих спільнотах соціальних мереж. 26% не
мають жодного досвіду продажів онлайн через брак навичок, а 22% – через відсутність
такої потреби.
Зважаючи на доволі високий запит щодо онлайн-заробітку і онлайн-продажів (див.
підсумки попереднього розділу), має сенс включити цю тему. Можливо, її варто
розбити також на два рівні: базовий (можливості продажів онлайн, де це можна
зробити і базові навички) та поглиблений (створення, оформлення, просування
сторінки онлайн-продажів).
Більшість бенефіціарів (48%) оцінили свої фінансові навички (наприклад, вміння
планувати бюджет, витрати, орієнтування у кредитних можливостях і ризиках тощо) вище
середнього. Третина зупинилася на середньому рівні, а 20% низько оцінили такі навички. 47% опитаних регулярно планують свої місячні витрати і доходи (але лише 15%
роблять записи, 32% – ні), ще чверть намагається планувати, але робить це нерегулярно.
16% намагаються планувати, але відчувають брак відповідних навичок, ще 7% не планують через брак навичок. 5% не планують у зв’язку з відсутністю такої потреби. Лише 5%
знайомі з програмними можливостями планування бюджету і користується ними,
16% – знають про ці можливості, але не використовує їх, а 79% бенефіціарів не знають
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про такі можливості. 12% бенефіціарів мають достатній досвід і навички складання
бюджету (як для робочих, так і для особистих потреб, наприклад, ремонту) і можуть
зробити це самостійно. 34% мають деякий досвід і вважають, що можуть справитися
з таким завданням. Ще 34% мають загальне уявлення про складання бюджету, але не
мають такого досвіду і можливо – достатніх навичок. 20% опитаних не мають таких навичок і не можуть скласти бюджет самостійно.
Рекомендується включити в навчальну програму тему планування доходів та витрат, складання бюджету – починаючи з загальних навичок, які можна використати
у широкому спектрі життєвих сфер, і закінчуючи більш конкретними (наприклад,
з практичними завданнями скласти бюджет для особистого чи бізнесового проєкту,
залежно від потреб бенефіціарів).
48% бенефіціарів користуються різними кредитними можливостями (29% постійно і 19% – час від часу) і регулярно сплачують кредит. 6% бенефіціарів користуються
кредитами і мають проблеми з виплатами коштів. Ще 17% мають кредитні картки, але
не користуються кредитними коштами, а 29% в принципі не користуються кредитами.
Щодо рівня кредитних навичок і грамотності, то 31% бенефіціарів завжди прораховують реальні строки виплат і суми виплат та знають, як це зробити. Ще 15% мають такі
знання, хоч і не користуються кредитами. 19% намагаються прорахувати строки і суми,
але відчувають брак навичок. 3% не прораховують виплати і суми, а 24% не користуються кредитами і не мають відповідних навичок. Ще 8% не прораховують строки і суми,
оскільки мають надто нестабільний дохід.
Рекомендується включити у навчальну програму загальну інформацію про кредитні
можливості, ризики та навички – на середньому рівні. За можливості, диференціювати
окремо питання бізнесових кредитів на більш поглибленому рівні – для тих, у кого
є така потреба.
18% бенефіціарів мають розвинені навички роботи з фінансовими документами (наприклад, рахунок-фактура, акт, накладна) і можуть створити їх самостійно,
ще 15% мають деякі навички і можуть створити деякі з цих документів самостійно.
33% бенефіціарів мають уявлення про призначення таких документів, але не мають
навичок, щоб самостійно з ними працювати, а 34% погано знайомі і не мають відповідних навичок.
Рекомендується включити у навчальну програму загальну інформацію про фінансову документацію. За можливості, диференціювати окремо на більш поглибленому
рівні – для тих, у кого є така потреба.
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У розрізі знань про різні системи оподаткування та окремі подати, варто відзначити загалом низький рівень обізнаності бенефіціарів. Найкраще бенефіціари знайомі
з тим, як працює єдиний соціальний внесок (17% достатньо знайомі, 35% дещо знають,
42% – не знайомі), ПДФО та військовий збір (17% достатньо, 35% дещо, 48% – не знайомі). Якщо говорити про більш специфічні податкові системи, то найкраще бенефіціари
знайомі зі спрощеною системою оподаткування для ФОП (10% достатньо, 30% дещо,
60% – не знайомі). З іншими системами оподаткування – такими, як загальна система для
ФОП, загальна система для юридичних осіб, спрощена система для юридичних осіб – бенефіціари знайомі найменше (4%-8% достатньо, 30%-33% дещо, 59%-66% – не знайомі).
Рекомендується включити відповідну тему у навчання, орієнтуючись на середній
рівень знань щодо окремих податків загального користування (ЄСВ, ПДФО тощо) та
низький рівень знань щодо специфічних систем оподаткування. Зважаючи на реалістичність, пропонується орієнтуватися на системи для ФОП. Можна також розглянути факультативні рішення для тих, хто вже має достатній рівень знань і потребує
вирішення вузьких проблем чи додаткової поглибленої інформації.
У розрізі запитів щодо самозайнятості та фінансової грамотності, більшість
сформульованих запитів мали загальний характер – 27 людей висловили цікавість щодо
всіх питань цього блоку. 29 людей висловили цікавість щодо питань складання бюджету,
відповідного програмного забезпечення, раціонального використання наявних ресурсів,
збільшення доходу, заощаджень, кредитної грамотності. Ще 7 людей висловили загальну
зацікавленість питаннями оподаткування, ще 2 – законодавством у податковій сфері.
8 людей висловили зацікавленість бухгалтерським обліком та фінансовою документацією,
2 людини – програмою 1С. Низка людей цікавилася конкретно питаннями щодо ФОП:
бюджет (2), податки (5), звітність. 4 людей цікавилися бізнес-плануванням і комплексними
питаннями, які стосуються ведення бізнесу, ще 3 – інвестуванням та продажами. Також
було кілька вузьких специфічних запитів: «Выплата зарплаты», «ведення юр.осіб з пдв»,
«складання податкових декларацій, ведення обліку балансового майна», «спрощена
система оподаткування для юридичних осіб», «Якщо є така можливість, консультація
про звіти до податкової для юр. осіб (неприбуткове підприємство)».
Відповідно до запитів бенефіціарів, рекомендується інтегрувати у навчальну програму:
загальні навички складання бюджету, зведення бюджету, раціональне використання
ресурсів, заощадження, кредитні можливості (все це – особливо в умовах низьких
доходів та високої вразливості). Оподаткування, бухгалтерський облік та документація, ведення ФОП та бізнес-планування рекомендується давати з можливою диференціацією на загальну інформацію та окреме поглиблене вивчення. Також варто
розглянути можливість факультативних консультацій щодо вузьких питань.

33

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ В ПРИАЗОВСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

ПРАВА ТА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
Знання про трудове законодавство
Оцініть, будь ласка, наскільки Ви знайомі з законами
щодо найманої праці (за шкалою від 1 до 5)
Низький рівень знань

60 48%

30 24%

1

30 24%

2

37 29%

Середній рівень знань

Середній бал: 2,6

37 29%

3

29 23%

Рівень вище середнього
4

9 7%

5
0%

20 16%
20%

40%

60%

80%

100%

Оцініть, будь ласка, наскільки ви поінформовані
щодо деяких законів:
Погано
поінформована/поінформований

Дещо знаю,
але потребую
більше
інформації

Добре
поінформована/поінформований

Щодо оплати праці (як нараховується, порядок виплати тощо)

36%

46%

18%

Щодо звільнення

37%

45%

18%

Щодо укладення трудового договору

34%

52%

14%

Щодо матеріальної відповідальності працівника та утримання з зарплати

41%

44%

15%

Щодо додаткових гарантій для певних категорій працівників

48%

40%

12%
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Потреба у правовій допомозі
Чи потребуєте Ви наразі правової допомоги
(виберіть ВСІ варіанти, які Вас стосуються)?
К-кість

Частка

Ні, не потребую

42

33%

Так, потребую у сфері роботи і працевлаштування

30

24%

Так, потребую у особистій сфері (наприклад, розлучення, аліменти, право власності тощо)

29

23%

Так, потребую у сфері соціальних виплат

28

22%

Так, потребую у сфері самозайнятості, дрібного бізнесу чи торгівлі

24

19%

Потребувала/потребував раніше і отримала/отримав таку допомогу

11

9%

Потребувала/потребував раніше, але не отримала / не отримав допомоги

6

5%

Чи потребуєте Ви правової допомоги у вирішенні питань
працевлаштування/ захисту трудових прав/ започаткування власної справи
(виберіть ВСІ варіанти, які Вам підходять)?
К-кість

Частка

Ні, не стикалася/ не стикався такими проблемами

65

51%

Можливо потребую, але не впевнена/ не впевнений, чи мої права порушувалися (мені бракує інформації про мої права).

30

24%

Так, потребую

21

25%

Потребував/потребувала раніше, але справилася/справився самотужки

6

5%

Потребувала/потребував раніше, але питання залишилось невирішеним

4

4%

Потребувала/потребував раніше, і отримала/отримав таку допомогу

1

1%
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Захист трудових прав
Якщо у Вас був досвід, коли роботодавець порушував Ваші права (наприклад,
не надавав оплачувану відпустку або затримував зарплату), що Ви робили
у тому випадку (Ви можете обрати декілька варіантів)?
К-кість

Частка

Не мала/не мав такого досвіду

71

56%

Ні до кого не зверталася/не звертався, шукала/шукав іншу роботу

19

15%

Ні до кого не зверталася/не звертався, працювала/працював далі

18

14%

Самотужки вимагала/вимагав у роботодавця вирішити проблему

15

12%

Звернулася/звернувся до центрів / бюро безоплатної правової допомоги

7

6%

Звернувся/звернулася до інспекції з питань праці

4

3%

Звернулася/звернувся по підтримку до колег по роботі

4

3%

Звернулася до приватного юриста / адвоката

3

2%

Звернулася/звернувся до профспілки

2

1%

ЯКБИ роботодавець порушив Ваші права (наприклад, не надавав
оплачувану відпустку або затримував зарплату), що б Ви робили
(відмітьте ВСІ варіанти, які Вам підходять)?
К-кість

Частка

Самотужки вимагала/вимагав у роботодавця вирішити проблему

49

39%

Звернулася/звернувся до центрів / бюро безоплатної правової допомоги

37

29%

Звернувся/звернулася до інспекції з питань праці

29

33%

Ні до кого не зверталася/не звертався, шукала/шукав іншу роботу

26

20%

Звернулася до приватного юриста / адвоката

17

13%

Ні до кого не зверталася/не звертався, працювала/працював далі

13

10%

Звернулася/звернувся по підтримку до колег по роботі

13

10%

Звернулася/звернувся до профспілки

12

9%
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Оцініть, будь ласка, наскільки Вам достатньо знань про свої права на робочому
місці та про те, які механізми їх захисту передбачені законодавством
(за шкалою від 1 до 5)
Низький рівень знань

42 33%

15 12%

1

27 21%

2

Середній рівень знань

48 38%

Середній бал: 2,9

48 38%

3

36 29%

Рівень вище середнього

22 18%

4

14 11%
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Оцініть, будь ласка, наскільки Ви готові відстоювати свої права на робочому
місці, наприклад, вимагати у роботодавця дотримуватися законодавства,
скаржитися у відповідальні інстанції, йти до суду (за шкалою від 1 до 5)
Низький рівень готовності

9 7%

1

27 21%

18 14%

2

32 26%

Середній рівень готовносі

Середній бал: 3,5

32 26%

3

Рівень вище середнього

67 53%

38 30%

4

29 23%
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Оцініть, будь ласка, наскільки Ви готові відстоювати свої права у разі,
якщо роботодавець відмовляється оформляти Вас на роботу офіційно
(за шкалою від 1 до 5)
Низький рівень готовності

13 10%

1

30 24%

17 14%

2

Середній рівень готовносі

37 29%
37 29%

3

Рівень вище середнього

30 24%

4

Середній бал: 3,4
59 47%

29 23%
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Оцініть, будь ласка, наскільки Ви готові відстоювати свої права у разі, якщо
роботодавець безпідставно звільняє Вас: (за шкалою від 1 до 5)
20 16%

Низький рівень готовності

11 9%

1

9 7%

2

Середній рівень готовносі

34 27%

Середній бал: 3,7

34 27%

3

Рівень вище середнього

27 22%

4
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72 57%

45 35%
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Оцініть, будь ласка, наскільки Ви готові відстоювати свої права у разі, якщо
роботодавець дискримінує Вас на робочому місці, наприклад, через статус ВПО,
інвалідність, стать, вік, наявність дітей тощо (за шкалою від 1 до 5)
16 13%

Низький рівень готовності
1
2

Середній рівень готовносі

11 9%

5 4%

29 23%

Середній бал: 3,9

29 23%

3

Рівень вище середнього

27 21%

4
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81 64%
54 43%
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Виберіть, будь ласка, яке твердження Вам підходить
(офіційне вз. неофіційне працевлаштування)

47
37%

3
3%

4
3%

72
57%

 віддаю перевагу лише офіційному працевЯ
лаштуванню

 б віддала/віддав перевагу неофіційному праЯ
цевлаштуванню, якщо зарплата була б навіть
трохи вища, ніж у офіційному працевлаштуванню
 б віддала/віддав перевагу неофіційному праЯ
цевлаштуванню, якщо зарплата була б на 30%
вища, ніж за офіційного працевлаштування
 б віддала/віддав перевагу неофіційному праЯ
цевлаштуванню у будь-якому випадку
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Підсумок, запити, рекомендації щодо прав
та юридичної допомоги

Більшість бенефіціарів – 48% – має низький рівень знань щодо трудового законодавства. Ще 29% відзначили середній рівень, а 23% – рівень вище середнього. Також доволі
низький рівень поінформованості щодо окремих законів. Найкраще опитані поінформовані щодо законів про оплату праці (18% – добре, 46% – середньо і 36% – погано)
та щодо звільнення (18% – добре, 35% – середньо і 37% – погано). Далі йде поінформованість щодо укладання трудових договорів (14%, 52%, 34% відповідно), матеріальної
відповідальності працівника та утримання з зарплати (15%, 44% та 41% відповідно).
Найнижчий рівень поінформованості бенефіціарів щодо додаткових гарантій для певних
категорій працівників (12%, 40% та 48% відповідно).
Рекомендується орієнтуватися на загалом низький рівень поінформованості бенефіціарів щодо трудового законодавства і значну потребу в інформації. При цьому,
відмінності у поінформованості щодо законодавчого регулювання окремих питань
доволі низькі і ними можна знехтувати.
У розрізі конкретних запитів щодо знання про трудове законодавство, 35 бенефіціарів сформулювали загальний запит, або ж хотіли б знати все. По 8 бенефіціарів
висловили зацікавленість у наступних питаннях: зарплата (у т. ч., премії, понаднормові,
лікарняні), звільнення, додаткові гарантії для певних категорій працівників (люди з інвалідністю, вагітні). По 5 бенефіціарів висловили зацікавленість у: договорах і оформленні
на роботу, правах найманих працівників та механізми їх захисту. Ще 3 бенефіціарів
підняли питання матеріальної відповідальності, а 2 – пенсійних виплат. Окремі бенефіціари сформулювали конкретні вузькі запити: «Права та обов’язки працівників, які
працюють в інтернеті», «Пресинг со стороны начальства», «Робота за сумісництвом»,
«Які є пільги у ВПО при скороченні», «Які штрафи за недотримання правил трудової
дисципліни», «Социальное предприятие», «Социальна налоговая льгота». Також у одному випадку був сформульований дуже конкретний запит з описом ситуації: «Що
робити, коли роботодавець спонукає відкрити на мене фоп, щоб уникнути сплати
податків, або оформлює мене по цивільно – правовому договору?! Як вберегтися від
цього і не втратити роботу але і не стати рабом». Окрім цього, один запит був сформульований поза темою трудового законодавства: «Алименты, пошук роботи, выезд
ребенка с матерью».
Рекомендується взяти до уваги ті запити, які висловила значна кількість бенефіціарів
при формуванні тематики вебінарів та навчальної програми. Окрім того, зважаючи на
високий запит на дистанційну роботу та роботу в інтернеті, цю тему також ймовірно
варто включити у загальну програму. Інші вузькі запити ймовірно можна задовольнити у процесі індивідуальних консультацій.
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Третина бенефіціарів не мають наразі потреби у правовій допомозі. 24% мають
таку потребу у сфері роботи і працевлаштування, а 19% – у сфері самозайнятості, дрібного бізнесу чи торгівлі. Частина бенефіціарів мають потреби у сферах, які виходять за
межі тематики проєкту: 23% – у особистій сфері, 22% – у сфері соціальних виплат. 9%
мали відповідні потреби раніше, і отримали допомогу, а 5% – мали такі потреби, але
не отримали допомогу. У відповідь на уточнююче питання щодо потреби правової
допомоги конкретно у вирішенні питань працевлаштування/ захисту трудових
прав/ започаткування власної справи, 51% бенефіціарів зазначили, що не стикалися
з такими проблемами. 25% потребують такої допомоги, а ще 24% – не впевнені, оскільки
їм бракує інформації, щоб оцінити чи порушувалися їхні права. 5% потребували такої
допомоги раніше, але справилися самостійно, 4% потребували і питання залишилося
невирішеним, і лише 1 людина мала раніше таку потребу і отримала відповідну допомогу.
Підсумовуючи, значна частина бенефіціарів має запит на правову допомогу, яка
стосується різних форм зайнятості і яку можна надати в рамках проєкту. Однак також
існує значний запит на правову допомогу у сферах, які не стосуються зайнятості.
У такому разі рекомендується розробити механізми перенаправлення бенефіціарів
туди, де вони можуть отримати відповідну допомогу.
Оцінюючи рівень своїх знань про власні права на робочому місці, третина бенефіціарів оцінили їх на низькому рівні. 38% обрали середній рівень, і лише 29% – вище
середнього. При цьому, бенефіціари проявили загалом високу готовність відстоювати
свої права. У загальному питанні про таку готовність 53% мали її вище середнього рівня,
26% – на середньому рівні, а 21% – низьку готовність. У разі, якщо роботодавець відмовляється оформлювати людину офіційно, готовність була дещо нижчою – 47% вище
середнього, 29% середній рівень, і 24% низький рівень готовності. Натомість готовність
була дещо вищою якщо роботодавець безпідставно звільняє – 57% вище середнього,
27% – середній рівень і 16% – низький рівень готовності. Найвищою була готовність відстоювати свої права у випадку дискримінації на робочому місці: 64% вище середнього,
23% – середній рівень і 13% низький рівень готовності.
56% бенефіціарів зазначили, що не мали досвіду, коли роботодавець порушував
їхні права. 15% мали такий досвід, але ні до кого не зверталися і шукали іншу роботу,
а 14% – ні до кого не зверталися і продовжували працювати. 12% бенефіціарів самотужки вимагали у роботодавця вирішити проблему. Лише незначна частка бенефіціарів,
відповідно, зверталися кудись по допомогу: 6% до БПЛ, по 3% до інспекції з питань праці
та колег по роботі, 2% до приватного юриста чи адвоката, і лише 2 людей зверталися
до профспілки. Моделюючи ситуацію, якби роботодавець порушив їхні права, 20%
все-рівно ні до кого б не зверталися і шукали іншу роботу, 10% – ні до кого не зверталися і продовжували б працювати далі, а 39% – самотужки вимагали б у роботодавця
вирішити проблему. Частина людей обрала варіант сторонньої допомоги: 29% БПЛ, 33%
до інспекції з питань праці, 13% до приватного юриста чи адвоката, 10% – до колег по
роботі, і 9% – до профспілки.
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Зважаючи на відносно високу готовність відстоювати свої права на робочому
місці, яка супроводжується доволі низьким рівнем знань про ці права та механізми їх захисту, рекомендується включити таку інформацію у навчальну програму
(інтегрувавши з інформацією про трудове законодавство). Також, зважаючи на
відносно високу частку тих, хто не звертався по допомогу у реальних ситуаціях
порушення прав і у змодельованій ситуації, рекомендується включити у навчальну
програму інформацію: до кого і з яких питань можна звертатися по допомогу, які
механізми відстоювання своїх трудових прав і як вони діють на практиці. Ймовірно
це додатково підвищить потенційну та реальну готовність відстоювати свої права
на робочому місці. При цьому, варто займати реалістичну і розуміючу позицію,
зважаючи, що значна частина бенефіціарів не має великого вибору працевлаштування і обгрунтовано боїться його втратити. Відповідно, їх варто проінформувати
про можливі механізми відстоювання прав, реальну ефективність цих механізмів,
ризики їх використання у розрізі втрати працевлаштування. Також важливо дати
їм базові варіанти, що можна і варто робити у тих ситуаціях, коли їхні права порушуються але у конкретному контексті немає дієвих механізмів захисту або вони
надто ризиковані. Наприклад, збирати докази порушення на випадок, якщо ситуація зміниться (що є доказом, як отримати докази, у яких обставинах ними можна
скористатися в майбутньому).
Щодо преференцій по офіційному працевлаштуванню, то 57% бенефіціарів
зазначили, що віддають перевагу лише офіційному працевлаштуванню. Однак 37%
віддали б перевагу неофіційному працевлаштуванню якби зарплата була на 30% вища,
а 3% якби зарплата була б хоч трохи вища. 3 людини віддали б перевагу неофіційному
працевлаштуванню в будь-якому випадку.
Тут треба зважати, що об’єктивні обставини можуть схиляти людей до неофіційного
працевлаштування. Однак рекомендується інтегрувати питання переваг офіційного
працевлаштування у тему про трудові права та механізми їх реального захисту.
Формулюючи конкретні запити на юридичну консультацію, 20 людей формулювали їх загально у розрізі трудових прав. Також були окремі вузькі і специфічні
запити у сфері трудових прав: «Як повернути стаж, який колись не зарахували на
роботі», «Працюю вже надто рік по цивільно-правовій угоді, роботодавець постійно порушує мої права і дискримінує мене. Зараз хочу звільнитися, але боюсь, що не
отримаю зарплатню за цей місяць роботи. Як мені себе вести?». Ще 6 бенефіціарів
мали питання щодо пенсій, соціального забезпечення, пільг. У цих сферах були наступні окремі вузькі та специфічні запити: «чи має право Пенсійний фонд не виплачувати соціальну пенсію (потім вже узнала), без індивідуального повідомлення? т. б.
три місяці виплачували (працевлаштувалася офіційно), а потім – не нараховували,
мене не було у місті, не знала. А потім ще, 20% кожен місяць їм виплачувала, з пенсії
звісно.», «Можливість стати в ЦЗ, якщо виховуєш дитину з інвалідністю підгрупи А»).
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9 бенефіціарів мали запити на консультацію у сфері бізнесу/самозайнятості/ФОП.
Ще 9 – у особистих питаннях (зокрема, аліменти, кредити), і 7 щодо права власності/
житлового питання.
Рекомендується розробити механізми перенаправлення запитів, які виходять за
межі проєкту.

ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ З ВРАЗЛИВИМИ
КАТЕГОРІЯМИ У ПРИАЗОВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Проєкт ПнЗ «Підвищення рівня самозабезпечення та працездатності вразливих категорій
населення в Приазовському регіоні України» працює на довгострокові рішення проблем
зайнятості, економічної інтеграції та добробуту бенефіціарів. У рамках проєкту кваліфіковані тренерки та тренери проведуть інтенсивне навчання цифровим та фінансовим
навичкам. Іншим акцентом проєкту є м’які навички зайнятості: комунікаційні, організаційні, навички планування та тайм-менеджменту. Також бенефіціари ознайомляться
з можливостями та отримають навички самостійного навчання, пошуку роботи та інших
видів зайнятості, у тому числі за допомогою онлайн-інструментів. Консультантки проєкту запропонують бенефіціарам групові та індивідуальні консультації щодо розвитку
кар’єри та самозайнятості.
Оскільки проєкт також націлений на сталі рішення та захищеність вразливих категорій населення, котрі проживають у регіоні, бенефіціари ознайомляться зі своїми правами та механізмами їхнього колективного і індивідуального захисту. У рамках проєкту
вони матимуть можливість отримати групові та індивідуальні юридичні консультації
щодо найму та самозайнятості.
Підтримка GiZ, партнерство з іншими громадськими організаціями і державними
службами, кваліфікована команда проєкту, комплексний підхід та орієнтація на сталі
рішення – все це дає змогу розраховувати на довгострокові позитивні зрушення для
бенефіціарів проєкту та їхніх сімей.
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