
1. Назва 

соціального 

підприємництва 

ветеранів 

"Кава зі схрону" 

2. Логотип 

 

3. Дата і місце 

заснування 
З березня 2017 року м. Івано-Франківськ 

4. Юридична адреса 
Івано-Франківська область, Тисменицький р-н,  

с. Клубівці, вул. Шевченка 57 

5. Електронна пошта banderivskyshron@gmail.com 

6. Контактний номер 

телефону 
+380679467374 

7. Керівник 

підприємства 
Чернецький Ігор 

8. Офіційні веб сайти  Facebook: https://www.facebook.com/KavaZiShronu/ 

9. Історія створення 

соціального підприємництва 

  Центр для учасників АТО та їхніх сімей 

"Бандерівський Схрон" створений ветеранами для 

ветеранів, адже вони добре знають, наскільки тяжким 

може бути повернення з зони бойових дій до мирного 

життя. 

   З березня 2017 року Центр працює як Будинок 

ветерана - місце, де ветерани у кризових ситуаціях 

мають можливість тимчасового проживання. Завдяки 

перебуванню у колі інших ветеранів та волонтерів, які 

розуміють та підтримують, вони легше адаптовуються 

до мирного життя, налагоджують соціальні та родинні 

стосунки.  

  Важливою складовою роботу Центру є трудотерапія. 

Всі роботи, від заснування Центру, виконувались та 

виконуються самими ветеранами. Творчість та робота 

відволікають від тяжких спогадів та думок, дарують 

позитивні враження, віру в себе. Для того, щоб 

забезпечити стале фінансування Центру, та як один з 

напрямків соціальної адаптації команда Центру 

започаткувала декілька соціальних підприємств, 

зокрема обсмажування кави під брендом “Кава зі 

Схрону”. Набуті ветеранами вміння можуть в 

майбутньому розвинутись у нову професію. 
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10. Головна мета 

соціального підприємства 

  Наша мета має три складові: фінансова підтримка 

Центру для учасників АТО "Бандерівський Схрон", 

працевлаштування ветеранів, та соціальна адаптація 

ветеранів через трудотерапію та навчання новій справі 

11. Діяльність 

підприємства 

  Важливою складовою роботу Центру є трудотерапія. 

Всі роботи, від заснування Центру, виконувались та 

виконуються самими ветеранами. Творчість та робота 

відволікають від тяжких спогадів та думок, дарують 

позитивні враження, віру в себе. Для того, щоб 

забезпечити стале фінансування Центру, та як один з 

напрямків соціальної адаптації команда Центру 

започаткувала декілька соціальних підприємств, 

зокрема обсмажування кави під брендом “Кава зі 

Схрону”. Набуті ветеранами вміння можуть в 

майбутньому розвинутись у нову професію. 

  Іграшки зі Схрону – це соціальний бізнес Центру для 

учасників АТО «Бандерівський Схрон». Іграшки 

роблять ветерани, що перебувають у Схроні. Всі 

прибутки йдуть на утримання Будинку ветерана. 

12. Світлини 

  

 


