Допомагаючи собі, ми
допомагаємо громаді
Річний звіт громадської організації “БА І ДІ
КЛУБ”(Ba&Di Club)2020

1. Місія та цілі організації
Місією оргаізації є покращення
якості життя пенсіонерів та
людей віком 45+
2. 
Ключові

напрямки діяльності:

❏ Навчання
❏ Психологічна підтримка
❏ Працевлаштування та соціалізація пенсіонерів.
Наприкінці 2019 року кілька активних, навіть
завзятих та невгамовних пенсіонерів

створили ГО “БА І ДІ КЛУБ”(Ba&Di Club), щоб спілкуватися,
підтримувати своє здоров'я, подорожувати,
заповнювати своє життя цікавим дозвіллям та
активно включатися в життя громади міста.
“БА І ДІ КЛУБ”(Ba&Di Club)— це спілкування і
побудова довіри всередині організації,
розвиток кожного учасника та співпраця. Кожен
член ГО ділиться своїм досвідом, знаннями й
енергією, розвиваючи спільноту. Водночас кожен
учасник, завдяки потенціалу всього Клубу, може
отримати нову мету і ціль у житті, стати
корисним як самій організації, так і громаді
міста в цілому.

Ми захотіли бути потрібними і громаді, і собі,
знайти підтримку і запропонувати її, якомога
ширше залучити пенсіонерів до громадського
життя міста .Для цього у лютому 2020 року
створили соціальне підприємство “Ba&Di FREELANCE”
,
створили сайт https://badi.in.ua/,
запустити який нам допомогла грантова
програма Urban Spase 100 та заснували Школу
Ба-фрілансерів нянь.
Ідея створення соціального підприємства,
яке працевлаштовує пенсіонерів, одну з
вразливих категорій, стала унікальною в
Україні.
Проект передбачав вирішення проблем не тільки
пенсіонерів, а й молодих людей, працюючих і
надто зайнятих мам/дочок, татусів/синів і,
звичайно, діток. Саме у об’єднанні поколінь,
створенні у місті максимально комфортного
простору для усіх його мешканців, і полягала
суть цього проекту.

Цікавим став вибір
моделі бізнесу.
Такий собі

звичайний-незвичайний маркет-плейс, зі
сторінок якого до відвідувача звертаються милі
бабусі чи дідусі і пропонують послуги: спекти
млинці, потурбуватися, щоб синок чи донечка
вчасно поїли, і відвести їх на гурток, подбати
про домашнього улюбленця, коли ви у
відрядженні, доглянути одинокого дуже
старенького родича тощо. Одним словом, вони
запропонують вашим родинам свій час, своє
тепло, досвід та вміння. Звісно, няня в
Івано-Франківську чи доглядальниця – не
новина на ринку. А от незайнята самотня
пенсіонерка, яка кілька годин на день побуде у
цій якості – і оригінально, і зручно, і вигідно, як
мамам, так і бабусі.

Під час кризи, спричиненої пандемією, стало
важко, але ми не здались. Значну частину роботи
перевели в онлайн-режим. Проте далі
продовжували надавати допомогу сім’ям містян.
Загалом за 2020 рік ми надали послуг няні,
приготування їжі, компаньона/ доглядальника 160
годин. У жовтні відкрили соціальну дитячу
кімнату “Вдома у БА І ДІ”, в якій 10 членів Клубу
відпрацювали волонтерами по 4 години, а двоє по
20 годин.
Завдяки співпраці з ГО “ІНША ОСВІТА”,
Освітньому простору для дітей та дорослих/
інтерактивному науковому музею “Нова
енергія.New Energy”, з професором Прикарпатського
університету ім В.С. Стефаника Міщихою Ларисою,
з доцентами Івано-Франківського
національного

медуніверситету Готюр Оксаною і Косенко
Світланою та й власним зусиллям продовжували
навчатись, напрацьовувати нові навички,
розширювати свій кругозір, турбуватись про
своє як фізичне, так і психологічне здоров’я.

На своїй сторінці розмістили пост "Карантин HELP",
в якому попросили громадські організації
України надіслати нам свої контакти або
посилання на сторінки тих організацій, які
опікуються літніми людьми під час
карантину.Так, на Factbook-сторінці “БА І ДІ КЛУБ”(Ba&Di
Club) з’явилась інформаціядля самих Ба і Ді, їх дітей

та родичів, про те, до кого вони можуть
звернутись в разі потреби.
Ба, більше: завдяки “Програмі роботи з людьми третього віку під час
пандемії”, ініціатором якої стала ГО “ІНША ОСВІТА”, співпраці з СУСПІЛЬНЕ:КАРПАТИ та
відеооператором Василем Гошовським ми і через Zoom, і за допомогою дрону, і вживу
створили два невеличких відео-фільми
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzmOEwG5Nudo%3Ffbclid%3DIwA
R1F4iI22i0SbCzVNbpMu4LaBv-WHf4V24PHgoJqFOLjioW-6lpX7Wn1GrM&h=AT3fSQGGE4levdz
U3xl34QErdWKMTRk5fVJ_hZlmjJ6EMvahjO2ftgm5Uoo6GHzmuSrPllnExG0lZZOrrq07wATW6hE3
lp5QAGgaWICRdit5nWokHAE6qm2lfpkTAUTncvQt
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FQbDJ9bRsenY%3Ffbclid%3DIwAR
1kpD-EWsUs_dCrVGQRPpm85fzoJ1CLCi5G4mVA9zA62KGEKB0W0bCQPYg&h=AT3fSQGGE4l
evdzU3xl34QErdWKMTRk5fVJ_hZlmjJ6EMvahjO2ftgm5Uoo6GHzmuSrPllnExG0lZZOrrq07wATW
6hE3lp5QAGgaWICRdit5nWokHAE6qm2lfpkTAUTncvQt
В результаті навіть в умовах пандемії кількість членів ГО “БА І ДІ КЛУБ” зросла з 17-ти на
початок року до 30-ти на кінець.

2020 рік в цифрах
Проведено :

Запущено:

майстер-класів - 30 (хенд-мей, “Швидко, дешево,
смачно”, самодопомога та перша домедична
допомога)

сайт 1(
https://badi.in.ua/)
Соціальна дитяча кімната
“Вдома у БА І ДІ” -1

Шкіл Ба-фрілансерів нянь - 3 (2 офлайн+1 онлайн)
екскурсій 4 (RE:Laboratory, Нова енергія, Садиба
Майстра-аматора)

Школа самовиживання для
БА І ДІ -1 (ЮТюб-канал Ba & Di)

тематичних онлайн-засідань 4 (Нам півроку, “Вечірні
посиденьки”, “З Днем вишиванки”, “З Днем матері”)
Збір “Долоньок тепла” для мешканців
Івано-Франківського геріатричного
пансіонату - 1
Відвідано:
майстер-класів 6 (“Як писати тексти”, “Команда - що це?”, “Ненасильницькі методи
комунікації”, “Спілкування з дітками з вразливих груп”, “Бути жінкою”, “ Гра, що зближує”)
Школу онлайн комунікацій 1
Онлайн - лекцій та семінарів 4 (Як досягти мудрості, Ранкова гігієна для старших людей та
лежачих хворих, Очі і комп’ютер, Критичне мислення.
Надано послуг - 160 годин, опікувано 12 дітей віком до 10-ти років, 1 післяопераційного
хворого, у 2-х сім’ях готували їжу
Підготовлено 17 Ба-фрілансерів нянь

Відпрацювали волонтерами 12 членів Клубу, загалом 80 годин
Збільшили свій щомісячний дохід 4 пенсіонерки та 5 фахівців віком 45+ в середньому на 1,5
тис грн.

Структура надходжень

Структура витрат

А що буде далі? Ми сподіваємося на краще, вчимося
прилаштовуватися до нових реалій та
здобуваємо нові знання. Інформацію про нас
можна ще знайти на сторінках у соцмережах
(
https://www.facebook.com/baanddiclub/?modal=admin_todo_tourта https://www.instagra
m.com/?hl=uk

