
Вдруге найкритичніші події цієї війни 
застали мене у столиці. В 2014 році я 
була тут у робочому відряджені, коли 
російсько-сепаратистські банди почали 
тероризувати Слов’янськ і Краматорськ. 
Змогла повернутися додому лише коли 
міста звільнили.   

22-го лютого 22-го року приїхала до 
Києва на захід Українського Жіночо-
го Фонду. Та наступного дня все було 
зрозуміло… 24-го о 4:45 викликала таксі 
до вокзалу, їхати до сина у Львів. Поки 
проїжджали по сплячому місту, в серце 
вже пробирався сум: «Коли же я знову 
побачу тебе, мій улюблений Київ? Чи по-
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вернуся до рідного Краматорська вза-
галі?».   

На платформах столичного вокзалу 
люди телефонують рідним — путін на-
пав на Україну. Звучать оголошення про 
скасовані напрямки. Стривожені погля-
ди – хоч би наш потяг приїхав. Подача 
затримується. Мій подають за 5 хвилин 
до відправлення. Провідник просить 
пред’явити ковідні сертифікати. Всі роз-
сіяно лізуть у сумки та телефони. Через 
пару днів у пасажирів не будуть питати 
навіть квитки…

Родина
Я у Львові. Орендована сином кварти-
ра стане другим домом на довгі місяці. 
І не тільки моїм. З Краматорська з’їжд-
жаються рідні — чоловік з нашим котом 
Космосом, сестра з дочкою, внучкою і 
бульдожкою Лакі. Після кількох ночівель 
у столичному метро приєднуються діти 
подруги з ручним голубом. А тих, хто 
ненадовго зупиняється в нас на своєму 
евакуаційному шляху, й не перерахува-
ти! Невеличкий Ноїв Ковчег. Але в ньо-
му все чітко! На холодильнику розклад 
чергувань по дому. Чергові прибира-
ють місця загального користування та 
готують обід на всіх… 

Звісно, коли я і моя родина — мій пріо-
ритет №1 — опинилися у безпеці, мож-
на повністю зосередитися на допомозі 
іншим. 

Волонтеримо
Волонтерство ґрунтується на репута-
ції та довірі, які не з’являються вмить. 
Попередній етап мого активного во-
лонтерства припав на перші роки вій-
ни — 2014—2015. Сьогодні всі контакти 

знов ожили в моєму телефоні та запра-
цювали. І додались нові, вже на західній 
Україні — з фондами, організаціями, міс-
цевими активістками і активістами. 

Як і більшість моїх колег у громадській 
сфері, з перших днів я долучилася до на-
дання гуманітарної допомоги.

ЛОГІСТИКА ВІЙНИ:  
НА ЗАХІД ЇДУТЬ ЛЮДИ,  
НА СХІД — ГУМАНІТАРНІ 
ВАНТАЖІ. 
Спершу відправляли гуманітарку заліз-
ницею. Ми з моєю могучою командою 
добре освоїлися у львівському депо, 
здружилися із залізничниками. Одна з 
подруг жартівливо звала мене «депотат-
кою».

Коли потяги вже не доїжджали до Крама-
торська, стали вантажити фури і бусіки. 

На сьогодні ми відправили близько 40 
гуманітарних вантажів. Здебільшого 
на Донеччину,  але також центрам для 
переселенців на Дніпропетровщині, 
Кіровоградщині, Слобожанщині... Тон-
ни продуктів харчування, гігієни, ліків 
для мешканців громад, для лікарень, для 
притулків.  

Евакуація
Сьогодні вона більш-менш організова-
на. Вже побудовані державні сервіси, 
відкриті «гарячі лінії», інформаційні плат-
форми для біженців і переселенців.

В перші тижні був хаос. До Львову їдуть 
евакуаційні потяги, з яких кожна люди-
на виходить з одним величезним пи-
танням «ЩО ДАЛІ?» Пішли прохання від 



знайомих — зустріти, розмістити, супро-
водити, знайти лікаря, візок тощо… По-
тім мій телефон стали передавати, а я 
отримувати дзвінки вже від мало знайо-
мих і зовсім незнайомих мені людей. 

Коліжанка Любов Максимович відкри-
ла центр тимчасового перебування для 
жінок з дітьми поблизу львівського вок-
залу. Вона стала моєю першою опорою, 
першим якорем на новій землі. Шелтер 
допомагав жінкам, а ми — шелтеру: всі 
жінки моєї родини там волонтерили. По-
тім я знайшла ще кілька притулків.

ЩОРАЗУ, КОЛИ МИ  
З ЧОЛОВІКОМ ОЧІКУВАЛИ 
ЧЕРГОВИЙ ПОТЯГ  
НА ВОКЗАЛІ, НАВКОЛО  
НАС ОБОВ’ЯЗКОВО  
ЗБИРАЛАСЯ ГРУПА  
ЛЮДЕЙ — НАЛЯКАНИХ, 
ВИСНАЖЕНИХ ДОРО-
ГОЮ І РОЗГУБЛЕНИХ.
В такому стані неможливо прийняти 
правильне рішення. І я починала з ними 
говорити — розпитувати, заспокоюва-
ти, давати поради, спрямовувати туди, 
де їх підтримають.      

Найважче, звичайно, людям похилого 
віку, з інвалідністю. Без волонтерської 
допомоги у них не було шансів виїха-
ти, знайти тимчасовий притулок у місті. 
Згадую, як ми допомагали жінці з сином 
у інвалідному візку. Це були п’ять кло-
пітних днів з проблемами на кожному 
кроці. Зараз вони у Мюнхені. Гадаю, з 
доступністю для людей у візках там жод-

них проблем. Пам’ятаю матусю з трьома 
дітьми та 20-ма доларами у кишені. У Єв-
ропі їм допоможуть, та до неї ще треба 
дістатися. Підключаюсь. Зараз й у них 
все добре.     

За ці останні місяці таким чином вдало-
ся допомогти щонайменше чотирьом-
стам людям. Запам’ятовуються обличчя 
і обставини. Імена, на жаль, вже ні. Хоча 
є й винятки…

Анжелі Миколаївні, зовні схожій на до-
бру фею в літах, 82. До пенсії працювала 
медсестрою. Жила сама. Дочки в Ізраїлі, з 
єдиною думкою з перших днів вторгнен-
ня — забрати маму до себе. З проханням 
допомогти жінці дістатися зі Слов’янська 
до Ізраїлю звернулася моя давня знайо-
ма. Вона й стала першої ланкою в цьому 
людському ланцюжку… А далі неймовір-
на Анєчка, провідниця Укрзалізниці, яка 
буквально з початку війни живе у вагоні, 
в один бік наповненому гуманітаркою, в 
іншій — людьми. Везу їй чергові короб-
ки з їжею та ліками, гостинці в дорогу і 
велике прохання — довезти до нас пані 
Анжелу... Зустріли, обігріли, розмістили, 
розпланували маршрут, посадили в ав-
тобус… А потім ще й ще людські ланки — 
водії, волонтери… Зараз Анжела Мико-
лаївна вже у дітей. Пишуть, що моляться 
за нашу Україну.  

Однак не у всіх є дбайливі родичі. Про 
91-річну Раїсу Григорівну мені розповіла 
сестра Валентина. Вона у мене керує 
двома ОСББ у Краматорську. Їй подзво-
нили сусіди, які знайшли жінку на підлозі 
квартири — та впала і не змогла підве-
стися. Подбати про бабусю нікому, вона 
самотня, майже всі сусіди евакуювалися. 



Тут наш рятувальний ланцюжок був на-
багато довшим і складнішим. По-перше, 
знайшла центр для людей похилого віку 
на Дніпропетровщині, готовий прий-
няти Раїсу Григорівну. Далі — зібрати 
документи, організувати офіційне звер-
нення від Краматорської міської ради до 
адміністрації сусідньої області, а потім 
і саму евакуацію, де кожен момент (по-
шук людей, машини, коштів, дефіцитно-
го пального) — окремий квест. Півсотні 
людей, не менше, зробили свою части-
ну справи з порятунку пані Раїси. Наго-
родою нам стала гарна новина — жінка 
у безпеці, вона почувається значно кра-
ще і може сама пересуватися. Чужих ба-
бусь, як і чужих дітей, не буває).

Тут, мабуть, слід сказати про пріоритети. 
Я часто думала, що важливіше — допом-
огти конкретній людині чи багатьом нуж-
деним, наприклад, вагоном гуманітарки, 
бо ми займалися усім одночасно. І зро-
зуміла, пріоритетів не може бути. 

БУДЬ-ЯКА ПРОБЛЕМА, 
ЯКУ ТИ ЧУЄШ І БАЧИШ, 
МАЄ ОТРИМУВАТИ РЕ-
АКЦІЮ. ЯКЩО Я ЧУЮ 
ЦЮ ПРОБЛЕМУ, ЦЕ ОЗНА-
ЧАЄ — ЗАРАЗ НІХТО КРІМ 
МЕНЕ ЇЇ НЕ ВИРІШИТЬ.
Активізм
Мій нинішній статус вимушеної пересе-
ленки — не привід для паузи у звичній 
громадській діяльності, якій я присвя-
тила 20 років життя. Як співзасновниця 
і президентка ГО «Смарта», координа-
торка Коаліції 1325 Донеччина, я маю 

зробити все, щоб зберегти ці спільноти 
унікальних людей. 

Дехто з нас вдома у небезпеці. Дехто 
у безпеці, але не вдома. Попри це, ми 
продовжуємо тримати зв’язок. Через 
тиждень від початку вторгнення відбу-
лася перша антикризова онлайн-зустріч 
Коаліції, на яку я запросила психологи-
ню, бо ми всі потребували підтримки. 
Потім ми провели ще 4 таких заходи, на 
яких «звіряли годинники», розповідали 
про свої активності, ділилися досвідом 
і проблемами, пропонували допомогу. 
Я стала запрошувати на наші збори різ-
них людей — представниць державних 
і міжнародних структур, експерток і во-
лонтерок. 

У нас вже є кілька прикладів взаємодії 
в умовах війни. У рамках гуманітарного 
проєкту ГО «Смарта» у партнерстві з ко-
легами по Коаліції було придбано і ро-
здано 500 сімейних аптечок жінкам у До-
нецькій області, а також евакуйованим у 
західні області України. 

А зараз ми вже долучаємось до роботи 
над оновленням Національного плану 
дій «Жінки, мир, безпека».   

Щодо «Смарти», наша організація повні-
стю евакуювалася з Краматорська. Дуже 
переживала, поки всі не покинули місто, 
яке вже 3 місяці живе під обстрілами. Ак-
тив працює у Львові. Ті, хто перебуває в 
інших містах і країнах, допомагають дис-
танційно. «Смарта» в активній фазі, веде 
проєктну діяльність та продовжує спра-
ву, заради якої створювалась — захист 
прав жінок. Організація навіть зросла — 
прийняла до лав нову членкиню!



Бережи мережі
На мою думку, активне мережування 
жіночих організацій і жінок-лідерок, яке 
відбувалося останні роки, зараз обер-
тається величезною перевагою. Мережі 
дають тобі ресурси, вплив на ситуацію, 
коло розумних, активних, небайдужих 
людей, готових і здатних допомогти. 
Я щиро вдячна за це проєктам «Жінки 
України: залучені, спроможні, незламні» 
та «Голос жінок і лідерство», нашій регіо-
нальній Коаліції 1325, Мережі гендерних 
радників, Менторській програмі NDI. 
Своїм коліжанкам по «Клубу Успішних 
Жінок — Жінки України» за благодійну 
гуманітарну допомогу, яку ми надаємо 
сходу країни протягом всіх цих місяців, і 
підтримку жінок-переселенок.   

Власно кажучи, працюють усі мережі 
моїх життєвих контактів, створені на 
повазі та довірі. Минуло два роки, як за-
лишила роботу в промисловій кампанії, 
але й зараз я будь-коли можу зверну-
тися до колишніх колег. І звертаюся. У 
Харкові мені допомагає Антон, у Дніпрі 
виручає Вадим. А львів’янин Андрій ді-
литься складським приміщенням для 
наших гуманітарних вантажів, і всім 
своїм вільним часом, щоб допомогти. 
Наша тодішня дистриб’юторська мере-
жа зараз стала гуманітарною.

На цій війні мене не дивує наш ворог. З 
14-го року в мене нема жодних ілюзій.  

Але мене щодня вражають наші люди — 
своєю неймовірною емпатією та згурто-
ваністю, добротою і благородством, си-
лою і витривалістю. 

Так переможемо!

Лілія Кісліцина,  
співзасновниця і президентка  
ГО «СМАРТА», координаторка Коаліції 
1325 Донеччина,
Краматорськ—Львів


