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Інструменти антикризового керування:
1.Управління собою.
2. Управління часом.
3. Управління командою.

Ефективне планування у воєнний час

Протидія саботажу, шахрайству

Навчання
лідерів
волонтерських
команд
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Методики ефективного відпочинку

5 Методики фокусування на цілі

6 Спеціалізація

7 Відкриття нових напрямків

8 Результативна координація 
з іншими командамиKRAVETS.PRO



Навчання 
 волонтерських команд

1 2

Тренінги 
щодо постановки завдань

 

3

Тренінги 
щодо прийняття завдань

 

Супровід 
після навчання
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Побудова бізнес моделі

Пошук ніші з максимальною користю

Стратегічні сесії. План розвитку

Бізнес-процеси

Ефективний розподіл
ресурсів

"Правила гри" у командах

Внутрішні та зовнішні
комунікаційні стратегії

Запобігання вигораннюРезультативне керування

Технології ефективного 
використання часу

Визначення та аналіз наявних ресурсів 
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Кадрова 
служба
для волонтерських
команд
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Пошук нових учасників волонтерських команд на запит

Співбесіда за методиками чинними у воєнний час

Перевірка відповідності очікуваним результатам

Визначення кінцевого цінного продукту нових учасників

Рекомендації керівнику команд щодо ефективного впровадження на посаду

6 Допомога у супроводі нових волонтерів у перші два тижні співпраці

7 Визначення KPI для нових учасників

8 Мотиваційні інструменти для керівника волонтерської команди

9 Розробка "Правил гри" для волонтерських організацій та підтримка впровадження
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Психологічна
підтримка
волонтерських
команд
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1 Група психологів допомагає українським волонтерам відновитися 
та вчасно запобігти вигоранню

2

Надання психологічної допомоги при емоційному виснаженні3

Надання психологічної допомоги при апатії4

Надання психологічної допомоги при депресії5

Надання психологічної допомоги для підтримки сил та ресурсів6

Допомога у підтримці мотивації7

Індивідуальні консультації для лідерів волонтерських команд

8 Допомагаєм відновитися, ефективно координувати і закривати потреби
(наші психологи вислухають, порадять та разом з вами попрактикують
ваше відновлення)

9 Допомога у збереженні особистих кордонів у воєнний час
(коли хочемо допомогти кожному і робимо це 24/7)
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