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ПРО ФОНД

Благодійний фонд «ПОМАГАЄМ» — українська 

організація, заснована в серпні 2009 року 

волонтерами дитячих лікарень і прийомними 

батьками з метою надання благодійної допомоги 

нужденним і вирішення соціальних проблем. Цілі 

й переконання засновників зумовили основні 

напрямки роботи фонду: сфера охорони здоров'я, 

підтримка сімей і допомога людям з інвалідністю. З 

часом наша діяльність охопила проекти у сфері 

культури, спорту, освіти, розвиток доступного 

міського середовища та різноманітні соціальні 

ініціативи, які направлені на створення кращих 

умов для життя дітей, благополуччя сімей та 

розвитку суспільства.

ЩО МИ РОБИМО

џ Допомагаємо хворим дітям і дітям-сиротам, 

сім'ям у складних життєвих обставинах.

џ Допомагаємо іншим організаціям та 

ініціативним громадянам здійснювати 

суспільно важливі проекти.

џ Допомагаємо благодійникам та волонтерам 

приносити суспільну користь, долучаючись 

до діяльності фонду.

џ Допомагаємо компаніям впроваджувати їх 

соціальні ініціативи.

џ Допомагаємо співробітникам 

самореалізуватися та рости професійно.
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Дорогі друзі благодійного фонду 

«Помагаєм»! 

Минулий рік видався непростим, 

динамічним, багатим на різні події, 

що стали надзвичайно важливими 

для подальшої долі фонду. Так, наче  

всі обставини підштовхують нашу 

організацію до швидких і 

масштабних змін.

У серпні 2018 року фонд «Помагаєм» 

святкуватиме своє 9-річчя, і ми 

поступово наближаємось до першого 

значущого ювілею — 10-ліття 

організації. Тому вже зараз ми 

дивимося не тільки назад, підбиваючи 

підсумки цього року, але й думаємо 

про майбутнє, плануючи розвиток 

існуючих та започатковуючи нові 

проекти та програми.

Хочу звернути увагу на те, що цього 

року до складу учасників фонду 

приєднався Олексій Бернацький, 

який був директором фонду  минулого 

року, а також Павло Овчинніков, 

співвласник компанії «Кіддісвіт», 

який є нашим давнім другом і  

ключовим партнером у реалізації 

масштабного проекту створення 

Центру реабілітації та інклюзивного 

навчання ім. святого праведного 

Іоанна. Для мене особисто є дуже 

знаковим, що склад учасників фонду 

поповнився людьми, які добре 

знають діяльність організації та готові 

активно сприяти її розвитку. Дуже 

приємно, що наша співпраця 

продовжується вже у новому форматі, 

і я переконаний, що разом ми 

досягнемо ще більших успіхів. 

Як голова наглядової ради хочу 

висловити величезну подяку команді 

фонду за професійну роботу й 

щирість у повсякденних справах 

допомоги підопічним фонду, за 

нескінченний потік ідей та готовність 

втілювати в життя найсміливіші мрії 

та побажання засновників фонду. 

Хочу подякувати всім учасникам 

фонду за віру в колектив, за 

підтримку ідей та активну участь у 

діяльності організації. І, безперечно, 

хочу подякувати всім благодійникам, 

волонтерам, друзям та партнерам 

фонду за постійну підтримку 

благодійних проектів БФ «Помагаєм», 

адже завдяки вам наші плани та мрії 

втілюються в життя.

З нетерпінням чекаємо на  подальшу 

співпрацю з вами в наступному році, 

який обіцяє багато захопливих подій.

Шановні читачі!

Благодійний фонд «Помагаєм» є 

однією з найпотужніших благодійних 

організацій Дніпропетровщини.  Ми 

працюємо для того, щоби зробити 

кращим життя тисяч сімей в нашій 

області та розвивати сферу 

благодійності в нашій країні.

Ключовими напрямками нашої 

діяльності залишаються охорона 

здоров’я, допомога тяжкохворим 

дітям, підтримка сімей, що 

виховують дітей-сиріт, сімей у 

складних життєвих обставинах, 

сприяння інтеграції людей з 

інвалідністю в суспільне життя.

У рамках цих ключових напрямків 

народжуються інші проекти, які 

підтримують діяльність в інтересах 

дітей і сімей. Це й проект зі збору 

макулатури, відомий під назвою 

«Збережи дерево — врятуй 

дитину», і розвиток соціального 

підприємництва, і сприяння 

розвитку освіти, культури, спорту.

У 2017 році до нашої команди 

приєдналися п’ятеро нових 

професійних і вмотивованих 

працівників, змінилися ролі в 

колективі. Для нас дуже важливо, 

щоби кожен із працівників міг 

зростати професійно та особистісно 

в нашій організації, тому ми прагнемо 

приділяти увагу їхнім потребам, 

створювати більш комфортні 

умови роботи й підвищувати 

цінність кожного в колективі.

Важливою подією 2017 року стало 

стратегічне планування роботи 

організації. Всією командою разом 

із ключовими стейкхолдерами ми 

сформулювали бачення розвитку 

організації на наступні 20 років із 

детальним планом на найближчі 5 

років. Ми дуже сподіваємося на 

вашу підтримку в реалізації цих 

планів, що дозволить покращити 

якість надання допомоги, 

збільшити число щасливих дітей та 

сімей і допоможе повернути людям 

віру в добро й надію на краще.

Андрій Пінчук,

голова наглядової ради фонду

Лоліта Кузіна,

директор фонду

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
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У 2017 році нам вдалося зрушити з 

місця надзвичайно важливий, 

масштабний і відповідальний 

проект створення Центру 

реабілітації та інклюзивного 

навчання ім. святого праведного 

Іоанна. Цей проект визрівав довгих 

три роки, й саме зараз  нарешті 

увійшов у фазу активної реалізації. 

«Іоаннів центр» — це проект, 

покликаний створити систему 

допомоги дітям з інвалідністю та 

підтримки їх сімей. Я переконаний, 

що він об’єднає всіх небайдужих і 

свідомих людей, готових не тільки 

надавати екстрену допомогу та 

вирішувати нагальні проблеми, а й 

створювати кращий світ для дітей. 

Павло Овчинніков,

учасник фонду

2017 рік справді став роком 

великих перетворень. Зміни 

відбувались у роботі фонду і в 

житті тих, хто у ньому працює, хто 

його підтримує та якимось чином 

долучений до його діяльності.

Оскільки я є прийомним батьком, 

мені від самого початку була добре 

знайома робота фонду у сфері 

профілактики сирітства та 

підтримки прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу. 

Згодом у мене з’явилося бажання 

приєднатися до діяльності фонду, і 

я погодився очолити організацію 

на посаді директора. У 2017 році я 

увійшов до складу учасників 

фонду, щоб уже в іншій ролі 

підтримати розвиток організації.

Я впевнений, що все в нашому 

житті приходить не просто так. І я 

радий, що моя співпраця з              

БФ «Помагаєм» трансформувалася 

з одержувача послуг у працівника, 

коли я був директором, і тепер в 

учасника фонду. І я радий посильно 

брати участь у становленні 

розумної благодійності в Україні.
Олексій Бернацький,

учасник фонду, 

директор фонду 2015-2017

Працювати у благодійній 

організації — не те саме, що 

працювати в комерційній компанії 

чи державній установі. Так, 

принципи та механізми такі ж, але 

градус напруги й ступінь моральної 

відповідальності інший. В 

благодійній діяльності ніхто нікому 

нічого не винен, благодійність — 

справа добровільна, але підопічні 

фонду: діти, сім’ї, — чекають на 

нашу підтримку; для багатьох із них 

наша допомога є останньою надією 

на одужання, сподіванням на світле 

майбутнє. 

Бути директором благодійної 

організації дуже відповідально. Я 

прийшла у фонд у той час, коли 

організація вже успішно 

працювала, але попереду ще було 

багато викликів. Мені пощастило 

працювати з командою 

професіоналів, які самовіддано та з 

ентузіазмом  виконують свої 

завдання, щоб досягти нових висот 

для себе й фонду. 

Я дуже рада, що кожного року 

організація виходить на новий 

рівень, до команди фонду 

долучаються нові фахівці, які 

розділяють наші цінності та готові 

викладатися, щоби втілювати в 

життя місію організації. 

Я дуже сподіваюсь, що нам вдасться 

зберегти команду та забезпечити 

гарні умови для розвитку кадрового 

потенціалу. Мій приклад і приклад 

Олексія Бернацького як директорів, 

які стали учасниками фонду, як і 

цілої армії волонтерів, 

благодійників та друзів фонду, 

показує, що «Помагаєм» уміє 

гуртувати навколо себе близьких по 

духу людей. Це надихає й дає 

впевненість, що разом ми можемо 

зробити дуже багато. 

Ми дякуємо всім благодійникам, 

волонтерам та партнерам за участь 

у житті фонду, підтримку наших 

проектів та плідну співпрацю. 

Сподіваємося на майбутні спільні 

звершення! 

Євгенія Пчелінцева,

учасниця фонду, 

директорка фонду 2013-2015

4



К
О

М
А

Н
Д

А

Ірина Луценко

керівник відділу розвитку

Ольга Ярошенко

PR-менеджер

Катерина Гавриленко 

менеджер із залучення 

ресурсів 

Ольга Левченко

контент-менеджер

Ян Томаш Рогала

керівник школи                

лікарняних клоунів

Алла Адамович

менеджер із залучення  

ресурсів 

Олена Лавренова-

Кудашкіна 

менеджер із залучення ресурсів 

Артем Білозерцев

менеджер із залучення 

ресурсів 

Оксана Кулик

керівник програми «Сім’я»

Оксана Чупіта 

менеджер із юридичних 

питань 

Тетяна Пінчук

головний бухгалтер 

Світлана Параносенкова

адміністратор

Лідія Фролова

менеджер проекту 

«Іоанів центр»

Іван Грязев

дизайнер

Кравцова Ірина 

координатор           

гуманітарного складу 

Вікторія Белиба

керівник програми 

«Здоров'я»
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Порушення слуху

У цьому році вперше з нашою участю дитина отримала кохлеарний імплант. 

Імплант — це штучне вушко, яке дозволяє чути навіть повністю глухим 

людям. Але є одна умова — щоби дитина навчилася розпізнавати мову й 

говорити, треба встановлювати імплант якомога раніше. І у випадку 

Мирославчика Єрмакова в нас усе вийшло! Хлопчик отримав своє «вушко» у 

віці 1 року: БФ «Помагаєм» зібрав для нього 124 грн. Мирослав уже  432 

відгукується на звуки, значить, він буде чути й розмовляти, як ми з вами! А 

взагалі допомогу фонду цього року отримали 7 дітей із проблемами 

слуху: ми купували для них слухові апарати та комплектуючі.

Травми

У Нікіту Тихонова вірила, мабуть, тільки його мама. А ще в нього повірили 

наші благодійники, незважаючи на те, що в момент публікації на сайті 

хлопець уже 2 тижні був у комі. Нікіту збила автівка, коли він переходив 

вулицю. Результат — важка проникаюча черепно-мозкова травма, 

перелами, до цього додалася внутрішньолікарняна інфекція… Життя висіло 

на волоску, але всупереч усьому, Нікіта вийшов із коми, потроху 

відновилися рухові здібності, інтелект не постраждав. Лишилися тільки 

проблеми з рукою, але хлопцеві більше не загрожує ані смерть, ані важка 

інвалідність. У 2017 році ми підтримали 17 підопічних із травмами та 

проблемами опорно-рухового апарату.

Неврологічні та психіатричні захворювання

Так склалося, що діти з ДЦП, розладами нервової системи та психіатричними 

захворюваннями складають майже половину наших підопічних.  Хвороби їх 

довготривалі, ліків та реабілітації вони потребують постійно, а допомоги 

держави не вистачило б і одній здоровій дитині, не кажучи вже про 

непрацюючу маму з хворою дитиною. Ми підтримуємо дітей з ДЦП, аутизмом, 

епілепсією, багатьма іншими діагнозами неврологічного та психіатричного 

напрямку. І дуже радісно, що лікування й реабілітація дають результати. На 

фото Даня Баландовцев, якому двічі в цьому році були сплачені путівки до 

Міжнародної клініки відновного лікування на загальну суму 18 830 грн. Після 

реабілітації Даня краще повзає, впевненіше стоїть із підтримкою і навіть кілька 

секунд без неї. Це чудові досягнення для дитини з ДЦП! 

Адресна допомога

Допомагати оплачувати лікування тим, хто не 

може це зробити самостійно, — суть проекту 

«Адресна допомога». 

7 828 897,18 грн — на таку суму ми з вами 

допомогли 170 підопічним (153 дітям та 17 

дорослим) у 2017 році. Це приблизно на 3 млн 

більше, ніж минулого року, і це наша з вами 

перемога.

2017 рік у програмі «Здоров’я» нібито поставив за 

мету сповнювати нас енергією для нових 

здійсненнь. Розповімо про найбільш надихаючі 

випадки.
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Паліативна допомога

Паліативна допомога — один із напрямків програми «Здоров’я», і в рамках 

адресної допомоги ми забезпечуємо паліативних пацієнтів витратними 

матеріалами, медичними препаратами, засобами гігієни та обладнанням, яке 

здатне допомогти підтримувати життя невиліковно хворих. Збирати кошти 

на паліативну допомогу важко. Але ми сподіваємося, що з кожним роком усе 

більше людей усвідомлюватимуть, що навіть тим, кого не можна вилікувати, 

можна допомогти. 

Паліатив — це підтримка тих, хто має обмежений термін життя, а ще 

можливість дихати для тих, чиї легені не працюють, та їсти для тих, хто не 

може ковтати. У Родіончика Павлова з цим усе було гаразд, незважаючи на 

діагноз ДЦП. Але одного дня малий вдавився та перестав дихати. Мама 

практично оживила його, вчасно провівши масаж серця. Увесь рік він 

кочував із реанімації додому та знов у реанімацію — легені регулярно 

відмовляли. Ми допомагали йому коштами на ліки та врешті-решт купили 

кисневий концентратор (разом було витрачено 80 201 грн). Нещодавно 

отримали радісну звістку від мами Родіона: в них усе добре, концентратор 

рятує в критичні моменти, й лікарі навіть дозволили продовжити реабілітацію!

Генетичні захворювання, патології розвитку

Рідкісні генетичні захворювання — біда для українців. Тут проблеми починаються ще 

до початку лікування — на етапі постановки діагнозу. Немає лабораторій, які 

проводили би складні дослідження, немає досвіду обстеження таких хворих. 17 дітей 

із різними порушеннями обміну речовин ми підтримали 2017 року. Ось, наприклад, 

Вадимка Богданов: у 1,5 роки в нього почалися дуже серйозні проблеми зі шкірою. 

Вона червоніла, набрякала й знімалася цілими шматками. Малий лишився без 

волосся, брів та вій, жив із постійним болем та ризиком інфекції. Наші лікарі могли 

запропонувати тільки важку гормонотерапію, та й та майже не допомагала. Разом із 

татусем ми зібрали гроші на обстеження в Німеччині (внесок фонду 595 грн). Там  000 

Богданчику нарешті поставили правильний діагноз та призначили терапію, яка з 

кожним днем покращує стан дитини.

Передчасно народжені малюки

700 г важив після народження Кирилко Смоленчук. Пологи в мами почалися на 

7 тижні вагітності, новонароджену крихітку поклали під апарат штучної вентиляції 

легенів. Дуже дорогі ліки та витратні матеріали потрібні таким діткам: зонди, 

антибіотики, внутрішньовенне харчування. Ми зібрали для малого більше 

30 000 грн і разом витягнули немовлятко з пазурів небуття! Кірюша вже вдома, 

дихає та харчується самостійно, важить у 5 разів більше, ніж у реанімації.

Онкологічні захворювання

Матвійко Білий — один із 27 наших підопічних з онкологічними захворюваннями. 

Наш біль і наша тривога. Випробування переслідували немовля з народження. 

Рідна мати покинула його, та Матвійкові пощастило: його всиновили люблячі 

батьки. 4 місяці вони насолоджувалися спокійним життям, а потім прийшов 

лейкоз. БФ «Помагаєм» сплатив 911 527 грн за хіміотерапію та пошук донора 

кісткового мозку в Білорусі для Матвійчика. Зараз малого прооперували, 

залишається чекати, щоби хвороба піддалася лікуванню. Але й ті, хто 

лікується від онкозахворювань в Україні, потребують чималих коштів на ліки 

протягом років. Найбільш розповсюджений діагноз серед наших маленьких 

підопічних — гострий лімфобластний лейкоз. Близько 75% хворих дітей 

повністю одужують від нього. Разом із вами ми даруємо їм надію!
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Здоров’я в цифрах
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Аліса Чуприна, волонтер 

відділення гематології 

Дніпропетровської ОДКЛ:

«Біля 500 000 грн на ліки 

потребують батьки дитини з 

лейкозом на 10 місяців 

стаціонарного лікування. 

Жодна родина, і навіть жоден 

благодійник не може покрити 

всі ці витрати самотужки. Ми 

співпрацюємо з фондом 

«Помагаєм» уже кілька років, і 

я можу сказати, що коли 

волонтери й благодійні 

організації працюють в 

тандемі, допомога стає дійсно 

ефективною».

Загальна сума допомоги 

7 832 092,11 грн

17 дорослих 

153 дитини 

Допомогу отримали:

Вікторія Белиба, керівник програми «Здоров’я»

«170 важкохворих дітей та дорослих — програма «Здоров’я» цього року 

продовжила ставити рекорди. Але ще більш яскравий показник 

професіоналізму нашої команди — 17 підопічних, які лікувалися за 

кордоном. Довести до кінця великий збір, погодити всі нюанси з 

зарубіжними клініками – нелегка справа, але нам це вдається.

Дуже втішає, що всупереч складному економічному становищу в 

Україні, люди знаходять час на піклування про інших, зовсім чужих 

людей. Ну а ми намагаємося не відставати й поєднувати між собою тих, 

хто хоче допомогти, й тих, кому потрібна допомога».
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Географія лікування наших підопічних

Україна — 2 730 923,13 грн

Сербія — 346 207,15 грн 

Росія — 490 939,74  грн

Ізраїль — 300 855,04  грн 

Туреччина — 1 812 259,76 грн 

Білорусь — 921 914,10 грн

Німеччина — 595 734,07 грн

Польща — 247 569,06 грн

Грузія — 136 869,08 грн

Швейцарія — 124 432,22 грн

Японія — 85 026,26 грн

Італія — 39 362,50 грн 



Віта Савічева,              

мама хлопця з ДЦП: 

«Завдяки допомозі фонду мій син 

зміг пройти три курси реабілітації в 

клініці відновного лікування ім. 

проф. Козявкіна (м. Трускавець) . 

Без вас лікування в цьому центрі 

було би для нас недоступним. 

Прийміть щиру вдячність за чуйне 

ставлення до нашої біди, за добро 

й милосердя. Надаючи допомогу, 

ви даруєте надію!»

2013 

2014

2015

2016 

2017
153 дітей 
7 317 345 грн

68 дітей 
444 524 грн

110 дітей 
1 052 626 грн

100 дітей 
1 537 595 грн

151 дітей 
5 667 623 грн

Перелік деяких вітчизняних закладів,              

де проходили лікування підопічні фонду

Кількість 

дітей

Загальна 

сума 2017

Міжнародна клініка відновлюваного лікування 

(м. Трускавець)
24 226 871,80

«Томатіс Україна» (м. Харків) 13 247 850,00

АВА терапія (різні реабілітаційні центри) 5 115 000,00 

Реабілітаційний центр «Апіс-Меліфіка»      

(м. Хмельницький)
4 38 250,00

Реабілітаційний центр «Інново»  (м. Львів) 3 38 230,00

Реабілітаційний центр  «Вільний рух»   

(м. Бориспіль) 
3 35 500,00

Реабілітаційний центр «Еліта» (м. Львів) 2 17 244,00

Дитячий офтальмологічний центр «Зірочка»   

(м. Дніпро)
2 6 000,00

Інститут дерматокосметології доктора 

Богомолець 
1 101 380,00

Спеціалізована клініка епілептології та кетогенної 

дієти «Епі.Нет-Кето» (Чернівецька обл.)
1 98 000,00

Центр клінічної неврології та нейрореабілітації 

«DNS» (м. Київ)
1 22 498,00

Український центр томотерапії,    

(м. Кропивницький)
1 10 552,00

Реабілітаційний центр  «Допоможи собі сам»    

(м. Дніпро) 
1 3 000,00

Здоров’я в цифрах

Адресна допомога — цей проект, здається, 

буде актуальним завжди. На жаль, хвороби були 

й будуть, і не кожен хворий має змогу оплатити 

лікуванння, а нові технології в медицині та 

інноваційні методи лікування коштують дорого. 

Саме тоді змушені звертатись до благодійників 

пацієнти з рідкісними та найскладнішими 

діагнозами або хронічними захворюваннями, 

що потребують постійної медичної підтримки.

9



Сучасна лікарня

Запорука ефективної допомоги хворим дітям — 

належні умови в лікарнях, наявність ліків, 

витратних матеріалів, обладнання. Ми віримо, 

що не варто лише чекати, коли про це 

попіклується держава, але слід докладати зусиль, 

щоби якісна медична допомога якнайшвидше 

стала доступною для всіх пацієнтів. Ми дякуємо 

всім, хто жертвував цього року на користь 

проекту «Сучасна лікарня»!
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Три лікарні отримали від нас допомогу за цим 

проектом на загальну суму 135 336,41 грн:

џ Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 

лікарня — для відділення анестезіології та 

інтенсивної терапії новонароджених 

протягом року ми оплачували дезінфікуючі 

засоби на суму 122 733,41 грн;

џ Дитяча міська клінічна лікарня №6 — придбали 

лабораторні ваги на суму 7 100,00 грн;

џ Дніпровська дитяча міська клінічна лікарня 

№1 — для інфекційного відділення №2 

придбали інгалятор, тонометр та медичні 

інструменти на суму 5 503,00 грн.

Наші плани

Щороку наш фонд допомагає все більшій 

кількості хворих дітей. З одного боку, це добре 

— значить, ми спроможні це робити, вміємо 

залучати кошти та якісно впроваджувати 

благодійні проекти. Однак, це також свідчить 

про наявні фінансові проблеми українських 

сімей, про недостатнє бюджетне забезпечення 

охорони здоров’я та відсутність альтернативних 

джерел фінансування медицини. 

Насправді, благодійні організації сьогодні дають 

дуже потужну підтримку медичній сфері, 

оплачуючи лікування для конкретних пацієнтів та 

передаючи благодійну допомогу лікарням. 

Звичайно, ми в першу чергу зацікавлені в 

покращенні якості медичної допомоги в Україні, 

тому прагнемо інвестувати кошти саме у 

вітчизняну медицину. 

Наступного року ми плануємо надати адресну 

допомогу на лікування принаймні 180 дітям на 

суму 10 млн грн. Ці цифри виходять із нашої 

щорічної статистики та динаміки зростання цін. 

І безперечно, ми зможемо зробити це лише з 

вашою підтримкою, тому розраховуємо на вас!

Проект «Сучасна лікарня» працюватиме в 

першу чергу з тими відділеннями, у яких 

проходять лікування наші підопічні зі складними 

й рідкісними захворюваннями — пульмонологія, 

онкологія, гематологія, а також відділеннями, що 

допомагають новонародженим. Очікувана сума 

— до 200 000 грн.
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ПРОЕКТ ПІДТРИМАЛИ:



Дитяче харчування, підгузки, засоби гігієни для 

відмовників отримали 5 закладів у м. Дніпро:

џ Спеціалізований будинок дитини —    

на суму 9 518,82 грн;

џ Клінічний медичний центр матері та дитини            

ім. проф. Руднєва (лікарня №3) — на 18 986,36 грн;

џ Міська дитяча клінічна лікарня №6 —    

на 7 655,01 грн;

џ Міська дитяча клінічна лікарня №2 —    

на 41 464,40 грн;

џ Міська дитяча клінічна лікарня №1—    

на загальну суму 40 027,12 грн.

Світлана Параносенкова, 

координатор проекту                   

«Ти не один»:

«Ми не можемо врятувати 

дитинство дітей-

«відмовничків», але ми 

можемо взяти участь у 

їхньому житті, принаймні 

забезпечивши їх якісним 

харчуванням і чистими 

пелюшками. І якщо ми 

будемо це робити з 

теплотою та любов’ю, вони 

обов’язково це відчують». 11

Ти не один

«Відмовнички» — дітки, яких залишили мами в 

пологових будинках та яких за законом ще не 

можна всиновити. Певний час вони перебувають 

у дитячих лікарнях, інколи це продовжується не 

один місяць. Також у лікарнях залишаються діти, 

яких вилучили з неблагополучних сімей або 

знайшли на вулиці, доки органи опіки вирішують 

їхній подальший шлях. 

Держава виділяє мізерні кошти на харчування та 

засоби гігієни для таких діток. З початку існування 

наш фонд підтримує відмовничків у дитячих 

лікарнях міста Дніпро. Цього року загальна сума 

допомоги їм зросла майже вдвічі порівняно з 

минулим роком; ми придбали спецхарчування  

та підгузки для малих на 117 651,71 грн! Це стало 

можливим завдяки вашій увазі до потреб 

відділень, де знаходяться відмовнички, — ви 

активно відгукувались на заклик про допомогу, 

дізнавшися про життєві проблеми малюків  

із підготовлених нами інтерв'ю зі співробітниками 

міських лікарень №1, №6, та медцентру    

ім. Руднєва. Всього 257 благодійних платежів на 

суму понад 100 000 грн надійшло від вас протягом 

року. Дякуємо вам за цю допомогу!

ПРОЕКТ ПІДТРИМАЛИ:



Доктор Клоун

Клоунотерапія або лікування сміхом — 

звичайна практика в багатьох країнах світу. 

Лікарняна клоунада покликана дарувати 

радість, позитивні емоції та сприяти одужанню 

пацієнтів, які проходять тривале лікування в 

стаціонарі. З`явившися вперше 30 років тому в 

США, рух лікарняних клоунів поширився в 

інших країнах. По всьому світу сьогодні існує 

більше 30 організацій лікарняної клоунади. 

Дніпру неймовірно пощастило: в нас є власна 

потужна команда лікарняних клоунів, які 

працюють у рамках проекту Благодійного фонду 

«Помагаєм». Волонтери проекту «Доктор Клоун» 

уже протягом п’яти років відвідують діток у 

лікарнях міста та дитячих притулках, підопічних 

геріатричного пансіонату.
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Після проривного 2016 року, 2017-ий став 

спокійним та впевненим продовженням проекту 

«Доктор Клоун», і заклав основи для подальшого 

розвитку лікарняної клоунади в Дніпрі. 

Досягнення Доктора Клоуна у 2017 році

џ 12 активних волонтерів

џ 147 виходів у лікарні

џ 580 годин з хворими дітьми

џ 15 заходів у спеціалізованих дитячих закладах 

џ 6 000 дітей розсмішили

џ 3 заходи в Дніпровському геріатричному 

пансіонаті

Перелік відділень 

Дніпровської ОДКЛ, 

де працювали 

лікарняні клоуни:

1) травматологія,  

2) нейрохірургія,

3) хірургія гнійна,

4) хірургія опікова,

5) онкологія,

6) гематологія.

Школа клоунів

џ 43 заняття в Школі клоунів

џ 1 міжрегіональний тренінг від Фонарика     

(Ян Рогала)

џ Дніпровські волонтери відвідали 4 виїзних 

тренінги з досвідченими лікарняними 

клоунами (3 тренінги Кості Сєдова в Одесі й 

Харкові, 1 тренінг у Запоріжжі від рівненських 

та запорізьких клоунів) 

Надходження за проектом у 2017 році склали 

73 447,53 грн, витрати — 45 259,33 грн.

Наші плани 

В середньому в інших країнах волонтерство в 

лікарняній клоунаді триває 2-4 роки. Після цього 

люди або йдуть із волонтерства, або лікарняна 

клоунада стає професією. Цю ж тенденцію ми 

спостерігаємо і в нашій команді клоунів.

Щоб утримати лідерів цього волонтерського 

руху й забезпечити підготовку нових лікарняних 

клоунів, ми плануємо в наступному році 

забезпечити оплату праці двох лідерів 

клоунських команд. Це дозволить нам  

гарантовано охопити ключові відділення 

лікарень та більш регулярно відвідувати дітей у 

медичних закладах. Бюджет проекту на 2018 рік 

—120 000 грн, сюди входить закупівля 

клоунського реквізиту, оплата палива для 

клоуномобіля, оренда тренінгової студії для 

Школи клоунів та  оплата праці лідерів 

волонтерських груп протягом року.
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ПРОЕКТ ПІДТРИМАЛИ:



Наші арт-терапевтичні досягнення 2017 року:

џ 33 заняття відбулося у двох лікарнях, 

більшість — в онкології ОДКЛ;

џ 90 годин проведено з дітьми;

џ 8 активних волонтерів працювали у проекті;

џ 3 зустрічі волонтерів пройшли протягом року.

Дякуємо всім нашим волонтерам! Дякуємо всім, 

хто дає змогу проекту жити, підтримуючи його 

коштами та витратними матеріалами! Всього для 

проекту було використано канцтоварів та 

витратних матеріалів на суму 3 060 грн. 

Нехай усі діти відчувають радість і будуть здорові!

«Коли дитина на довгі тижні чи навіть місяці залишається в лікарні, без друзів та однолітків, 

без улюблених іграшок і активностей — це величезний стрес, який негативно впливає на 

фізичний стан маленького пацієнта. 

І тут на допомогу приходять волонтери: лікарняні клоуни й арт-терапевти, повертаючи 

дітям позитивні емоції. Більше того, ендорфіни, які виробляються, коли людина радіє, 

посилюють імунну систему, отже сприяють одужанню!

А коли клоуни та арт-терапевти відвідують лікарняне відділення, настрій покращується і у 

пацієнтів, і у батьків, і у медперсоналу!»

Олександр Гладкий, завідуючий відділенням реконструктивної хірургії з 

онкологічними ліжками ОДКЛ
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Арт-терапія

Творчий політ думки, матеріал для фантазії, 

можливість робити щось руками — все це до послуг 

дітей у дитячому садку, в школі та гуртках, й усе це 

вони втрачають у лікарні. Знову відчути себе 

творцями хлопчикам і дівчаткам допомагають наші 

волонтери, проводячи заняття з арт-терапії. 

Просто чудово схопити натхнення, намалювати, 

склеїти або зліпити щось надзвичайне: фіолетову 

жабку, зелене курча, або цілий світ, у якому все 

особливе й неймовірне. Тут собаки літають, на 

дахах будинків ростуть квіти, а всі дітки завжди 

здорові.

Мрія активізує мозок, до неї приєднується дрібна 

моторика. Діти вчаться й розвиваються, 

насолоджуються творчістю. У процесі арт-терапії 

вони не тільки відволікаються від буденного болю 

та страхів — вони борються з цими страхами, й 

зрештою долають хворобу.

Інна Запара, психолог, тренер 

волонтерських програм           

арт-терапевтів:

«Головне правило арт-терапевта: 

прийняти все, що дитина 

намалює, й вислухати історію, 

не чіпляючись до «не того» 

кольору або «неправильної» 

форми. Через творчість діти, 

замкнені в лікарняних стінах, 

отримують свободу.

Для мене це щось чарівне: фантазія дівчат арт-

терапевтів просто вражає. Вони вигадують 

нескладні, але дійсно цікаві завдання, які з радістю 

виконують дітки від 3 і до 15 років. Вони справді 

чекають на нас і дуже раді проводити з нами час». 

«На цей дивовижний 

волонтерський проект фонд не 

витрачає жодної гривні. 

Займаються з дітьми в лікарнях, 

приносять нам художні 

матеріали, проводять 

навчання арт-терапевтів 

тільки волонтери. Фонд лише 

допомагає організувати 

заняття волонтерів із дітьми у 

лікарнях. Ми бажаємо всім 

діткам, які відвідують наші 

заняття з арт-терапії, скоріше 

одужати, повернутися додому і вже там, поза 

стінами лікарень розвивати свої творчі таланти!»

Ольга Левченко, 

куратор проекту «Арт-терапія»

ПРОЕКТ ПІДТРИМАЛИ:



Підтримка сім’ї

Нас часто запитують благодійники та волонтери, 

чи можна через наш фонд передати допомогу в 

інтернати. На це ми щоразу відповідаємо: нашим 

пріоритетом є підтримка прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу, сімей у складних 

життєвих обставинах — отже ми робимо все, щоб 

діти виховувались у родинах, чи то кровних, чи то 

прийомних. Звичайно, трапляються ситуації, коли 

стіни інтернатного закладу стають кращими та 

безпечнішими для дитини, аніж власна родина. 

Але наша місія якраз і полягає в тому, щоби 

зберегти сімейний затишок та допомогти 

розвинути батьківський потенціал найрідніших 

для малюка людей: мами й тата.
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Восени 2017 року до Дніпра завітала з тренінгом 

Людмила Семенівна Волинець, керівник 

міжфракційного депутатського об’єднання 

«Захист прав дитини — пріоритет держави». 

Вона повідомила, що Дніпропетровська область 

залишається одним із лідерів за кількістью 

прийомних сімей (ПС) та дитячих будинків 

сімейного типу (ДБСТ) — їх у нашому регіоні 

близько 500. Більше 8 000 дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування  

проживає на Дніпропетровщині, й переважна 

більшість із них влаштована в сімейні форми 

виховання. Це не може не радувати, але це й 

великий ризик — перенавантаження соціальних 

служб та й самих батьків-вихователів, загроза 

швидкого вигорання та зниження ефективності. 

А значить, прийомні сім’ї дуже потребують 

підтримки.

З початку свого заснування БФ «Помагаєм» 

підтримує прийомні сім’ї та ДБСТ, опікунські сім’ї, 

родини, що опинилися в складних життєвих 

обставинах. І один із найважливіших способів 

підтримки — зустрічі «Батьківського клубу», які 

фонд проводить регулярно за участю психолога 

та соціального працівника.

6 таких зустрічей було проведено 2017 року для 

98 батьків Дніпра й Дніпровського району, 

Жовтих Вод, Верхньодніпровська, Томаківки, 

Апостолова. Безмежно вдячні всім, хто жертвує 

кошти для проведення зустрічей! Обговорення, 

що відбуваються на них, дуже важливі для 

прийомних батьків.

5 розважальних заходів пройшло з нашою 

участю, один із них — повністю ініційований 

нами. Це дев’ятий фестиваль прийомних сімей 

«Різдвяні зустрічі». Про нього дивіться на 

наступній сторінці. 

Завдяки співробітництву з організацією 

«Українсько-словацька ініціатива» ми допомогли 

одному з випускників ДБСТ вступити до 

словацького вишу й отримувати освіту в Європі.

Ми вчилися на тренінгах, брали участь в 

інформаційних заходах (прес-конференціях, ток-

шоу) і працювали разом з колегами задля захисту 

прав дітей: взяли участь у Комісії з питань 

використання субвенції на придбання житла для 

дитячих будинків сімейного типу та їх 

випускників, вступили до Координаційної ради з 

питань сімейної та гендерної політики, 

демографічного розвитку, попередження 

насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

Продовжив свою роботу наш гуманітарний 

склад: за нашими оцінками за рік він прийняв 

майже 11,5 тон речей на загальну суму    

719 720,47 грн. У тому числі в мережі АЗК «ОККО» 

в спеціально розміщені там контейнери було 

зібрано 4,1 тон речей на суму 205 615,00 грн. 

Отримали допомогу 283 родини, а це 1 208 осіб.

Наші плани 

Наступного року ми плануємо проведення 10-го, 

ювілейного фестивалю «Різдвяні зустрічі», й ми 

вже почали готуватись до цієї грандіозної події!  

Ми також розробляємо нові проекти, направлені 

на підтримку сімей, у яких виховуються діти з 

тяжкими захворюваннями.

Запрошуємо до партнерства всіх, хто розділяє 

наше бачення: міцна щаслива сім’я є основою 

благополучного суспільства. Разом ми можемо 

зробити дуже багато для підтримки сімей та 

розбудови України! 
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ПРОЕКТ ПІДТРИМАЛИ:



У січні 2017 року в Дніпрі відгримів 9-й 

фестиваль прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу «Різдвяні зустрічі». Фонд 

«Помагаєм» проводить його щороку з моменту 

свого заснування. Цього року у фестивалі взяла 

участь 71 сім’я, де виховується 409 дітей. 

Мета свята — відзначити успіхи й досягнення 

сімей, де зростають діти-сироти й діти, 

позбавлені батьківського піклування; зміцнити 

в дітях гордість за свою родину; 

популяризувати сімейні форми влаштування 

дітей-сиріт. Крім того, фестиваль дає можливість 

зустрітись і поспілкуватися батькам і дітям, які 

знайомі й товаришують, але зазвичай розділені 

сотнями кілометрів.

Ми безмежно вдячні всім тим, завдяки кому вже 

9 років не переривається традиція «Різдвяних 

зустрічей», — волонтерам і партнерам, усім, хто 

жертвує кошти на подарунки та оренду театру, 

сплату шоу-номерів і матеріалів для майстер-

класів! Разом із вами ми творимо справжню 

казку!

Фестиваль «Різдвяні зустрічі»
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Свято починається творчими майстер-класами 

та ігровою програмою від аніматорів і клоунів 

нашої надзвичайної команди «Доктор Клоун 

Дніпро». 

За дві години на всіх чекають у залі — 

починається найцікавіше для батьків і підлітків: 

нагородження найвидатніших сімей року. 

Отримують свої нагороди найспортивніша, 

найбільш творча, хазяйновита сім’я та інші — 

всього десять номінацій. Діти, завдяки яким 

перемогла родина, аж світяться від щастя, 

виходячи на сцену. Та й батьки потайки 

змахують сльози радості.

За нагородженням та шоу-номерами йде 

завершуючий етап — новорічна казка. Другий 

рік поспіль її представляє на фестивалі 

волонтерський театр «Київстар».

ПРОЕКТ ПІДТРИМАЛИ:



Одразу два проекти технічної творчості для дітей ми запустили 

2017 року. Це Інноваційна майстерня в Павлограді, що діє на базі 

Молодіжного центру спілкування «Позитивний Павлоград» та 

студія «Робіавтоматік» на базі Технічного університету 

«Дніпровська політехніка». В обох студіях вчителі-ентузіасти 

викладають основи робототехніки й програмування підлітків 

віком від 12 до 17 років. 

Для хлопців і дівчат це й можливість отримати практичні навички, 

й профорієнтація — шанс зрозуміти для себе, чи хотіли би вони 

надалі розвиватися у сфері інформаційних технологій та 

інженерній справі.

Завдяки компанії «Daxx», яка  провела IT-конференцію й передала 

кошти за вхідні квитки на потреби проекту, нам вдалося закупити 

обладнання та витратні матеріали для проведення занять. 
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 Культура і суспільство

Освіта * Культура  * Спорт

Робототехніка

«Рідна абетка» — це дитяча книжечка, сучасна 

українська абетка, яку створила Юлія Сирих — 

українська дизайнерка, письменниця та мати двох 

дітей. Юлія звернулася до нашого фонду, щоби разом 

провести кампанію зі збору коштів на друк цієї 

книжечки й подарувати її у дитячі заклади. 

Завдяки небайдужим людям було зібрано необхідну суму 

на платформі «Велика ідея» та нашому сайті 

pomogaem.com.ua, а завдяки щирій підтримці типографії 

«LizunoffPress» вдалося надрукувати не 300 запланованих 

екземплярів, а цілу 1000! 

Частину накладу ми відправили діточкам у  зону АТО 

через організацію «Восток SOS», частину подарували 

бібліотекам, частину відправили лікарняним клоунам  у 

Запоріжжя та Вінницю й, звичайно, даруємо ці 

книжечки підопічним діткам нашого фонду. 

Рідна абетка
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Вітрильний спорт називають «шахами на воді»: у 

ньому відмінно розвивається вміння 

прораховувати ходи наперед, а робота пліч-о-пліч 

із партнером формує характер і почуття 

взаємовиручки.

Влітку 2017 року БФ «Помагаєм» підтримав юних 

талановитих дніпровських спортсменів Максима 

Ремеза (12 років) і Кирила Винограда (13 років). 

Хлопці стали єдиним екіпажем відносно недавно: 

лише з 2016 року хлопці опинилися «в одному 

човні» класу «Кадет», Максим — шкотовий, 

Кирило — керманич. Але вже за кілька місяців на 

Чемпіонаті Європи вони взяли «золото»! 
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Створюємо кращий світ для дітей на pomogaem.com.ua

Крила для чемпіонів

У 2017 році дитяче регбі в Дніпрі розвивалось 

динамічно завдяки підтримці управління 

спорту Дніпровської міської ради та 

Дніпровської міської федерації регбі. В місті 

проведено Шкільні ігри з регбі-5, у яких взяли 

участь 120 учнів 10-12 років у складі 12 команд. 

До змагань школярі готувалися разом з 

учителями фізкультури й тренерами регбійного 

клубу «Дніпро».  Змагання проходили 

динамічно, перемоги були яскравими, а емоції 

зашкалювали!

У 2018 році розпочато набір до секції регбі 

дітей 11-13 років. На сьогодні функціонує лише 

одна секція з одним тренером — на базі школи 

№139. Секція забезпечена м’ячами та деяким 

інвентарем. Але ми продовжуємо збирати 

кошти, щоби підтримати розвиток дитячого 

регбі в Дніпрі, й уже маємо нову мету — 

відкриття секції регбі на базі дитячо-юнацької 

спортивної школи.

Дитяче регбі в Дніпрі

Команда БФ «Помагаєм» повірила у хлопців, і 

намагалася докласти всіх зусиль, щоб у дуже 

короткий термін (3 тижні, які лишилися до 

змагань), знайти кошти на участь у Чемпіонаті 

світу з вітрильного спорту в Голландії в серпні 

2017 року. 

Знайшлися люди, які також повірили в наших 

спортсменів, і таким чином вдалося зібрати          

32 400 грн. На ці кошти були закуплені 

комплектуючі для яхти й форма для екіпажу.

Результат: екіпаж успішно виступив на 

Чемпіонаті світу — увійшов у двадцятку 

найсильніших серед 64 екіпажів з 11 країн світу. 

Цього року було дуже багато сильних суперників, 

але хлопці боролися, щоб гідно представити 

Україну на міжнародному рівні. Повернувшися з 

Голандії, одразу відправились на Чемпіонат 

України у Вишгород, де посіли 1 місце, а у вересні 

перемогли на чемпіонаті в Німеччині.

ПРОЕКТ ПІДТРИМАЛИ:



Клуб мандрівників

Коли дитина з інтернатного закладу потрапляє в 

сім'ю, неминуче виявляються наслідки життя без 

турботи рідних. Тут і невміння спілкуватися, 

знаходити контакт із людьми, величезні 

прогалини в навчанні, підірване здоров'я. В цей 

час важливо все, що допоможе розвивати дитину, 

дати їй дорогоцінний емоційний досвід, свого часу 

упущений.  І подорож — це саме те, що стане в 

нагоді такій дитині: море вражень і відкриттів, нові 

ситуації та контакти, надбання необхідних 

побутових навичок під час підготовки й зборів у 

подорож, знаходження в транспорті тощо.

Все це стосується також і дітей з 

малозабезпечених сімей — через відсутність 

фінансових можливостей діти просто не мають 

змоги побачити прекрасний світ.

Щорічні походи в гори для дітей із прийомних та 

малозабепечених сімей на чолі з Яном Рогалла — 

керівником наших лікарняних клоунів, стали вже 

традицією. Це тиждень в абсолютно іншому, 

незвичному світі, без гаджетів, чіпсів та маминого 

борщу, серед дивовижних краєвидів, за обставин, 

коли від дисципліни, наполегливості та чітких, 

продуманих дій багато що залежить.

Один чи два рази на рік — у червні та серпні, Ян 

проводить походи (раніше до Криму, тепер до 

Карпат).  У цих мандрівках беруть участь від 8 до 

25 дітей. Тільки уявіть собі довгу колону підлітків, 

які йдуть перевалом із наплічниками за спинами, 

не маючи змоги жалітися мамі з татом на втому та 

труднощі. Але ті, хто був у поході з Яном, зазвичай 

рвуться повторити цей досвід.
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Ян Томаш Рогалла,  
керівник школи лікарняних 
клоунів

«Похід — це нові пригоди й 

неймовірні відчуття, як для 

дітей, так і для мене. Кожен 

похід розкриває історії дітей і 

наповнює їх  життя новими 

враженнями й унікальним 

досвідом. Я пам'ятаю, як в 

одному з походів у Карпати з 

нами були діти з малозабезпечених сімей. Один 

із хлопчиків 14 років вперше опинився в поїзді.   

Він не знав нічого — де знаходиться туалет, як 

користуватися  краном із водою, що ми будемо 

спати на цих поличках просто у поїзді, й 

провідник нам видасть постільну білизну, щоби 

застелити матрас. Я багато чого бачив у своєму 

житті, та навіть я був здивований, що так може 

бути. А коли ми опиняємося в горах, діти 

проявляють свої найкращі якості, перемагають 

самих себе й повертаються додому абсолютно 

оновленими.»

Походи для підлітків із прийомних та малозабезпечених сімей
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Центр реабілітації та інклюзивної освіти імені 

святого праведного Іоанна буде надавати 

допомогу дітям із інвалідністю, їх сім'ям, 

залучаючи місцеву громаду.

Щойно Центр отримав дозвіл на початок 

будівельних робіт, на об’єкті почали активно 

працювати будівельники. А 17 жовтня   на 

території майбутнього центру відслужили 

молебен з митрополитом Іринеєм 

Дніпровським та Павлоградським. 

Відкриття центру заплановано на початок 

2019 року.
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Центр реабілітації та інклюзивного навчання

Програма «Доступність» покликана розширити 

можливості дітей з інвалідністю  у сфері освіти, 

культури, спорту, пізнання світу та отримання 

професії, що допоможе забезпечувати себе в 

дорослому житті, самореалізуватися та знайти 

своє місце в суспільстві. 

В рамках програми «Доступність» ми виконуємо 

масштабний проект будівництва Центру 

реабілітації та інклюзивного навчання імені 

святого праведного Іоанна в м. Підгородному.

Ми поставили собі на меті надати можливість 

якісної реабілітації дітям із ДЦП, які живуть у 

Дніпрі, бо зараз їм доводиться їздити до 

спеціалістів по всій Україні.  А ще ми хочемо, 

щоб у нашому місті могли зустрітися на освітніх 

заняттях та в гуртках діти з інвалідністю та 

здорові діти. Бо кожен має право на розвиток і 

соціалізацію. Саме це закладається в проект 

Центру реабілітації та інклюзивного навчання.

Для дітей та молоді з інвалідністю:

џ відновлювальне лікування;

џ психолого-педагогічна корекція;

џ опанування соціально-побутових 

навичок;

џ поетапне професійне навчання;

џ дружнє середовище, спілкування з 

однолітками.

Для батьків:

џ психологічна підтримка;

џ соціальний супровід;

џ юридична підтримка;

џ програма вихідного дня;

џ соціальна інтеграція.

Для громади:

џ нові робочі місця;

џ можливість працевлаштування людей 

з інвалідністю;

џ доступна соціальна, спортивна, 

рекреаційна інфраструктура.

СХЕМА ЦЕНТРУ 
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Форуми креативних індустрій
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Мета заходів — розкрити потенціал креативних 

індустрій для соціально-економічного розвитку 

України та сприяти розвитку креативної 

економіки в Україні. 

Учасниками кожного форуму стали 200 творчих 

підприємців, розробників проектів, менеджерів 

культури й представників профільних 

організацій із різних регіонів України. 

Кожна подія — це два дні яскравих виступів та 

цікавих проектів, неймовірна концентрація 

талановитих людей, які хочуть втілити в життя 

свої творчі задуми, навчитися заробляти у сфері 

культури й креативності й розвивати Україну й 

свої громади за допомогою креативних індустрій.

21-22 лютого 2017 р. — І Форум «Креативні 

індустрії для розвитку територій». Ми 

говорили про потенціал ККІ для соціально-

економічного розвитку територій, особливо для 

малих міст, знайомили місцеву владу з поняттям 

ККІ та кейсами, що демонструють внесок 

проектів культури й креативності в економічне 

зростання й соціальну розбудову. Показували 

учасникам реальні приклади, як можна вже 

сьогодні отримувати бюджетне фінансування в 

рамках механізму бюджету участі 

(партисипативний бюджет). Намагалися донести, 

що неприбуткові проекти у сфері культури, 

креативності, спорту, туризму, хоч і не 

виробляють товари й послуги для продажу і не 

можуть бути віднесені до бізнесу, все ж таки 

сприяють становленню креативної економіки, 

тому їх треба підтримувати. 

7-8 червня 2017 р. — ІІ Форум «Креативні 

індустрії для активного життя». Темою цього 

форуму були спорт, туризм, активний відпочинок, 

реабілітація людей з інвалідністю, організація 

міського середовища, технології транспорту, 

зв’язку та інші напрямки, які допомагають людям 

відчувати себе активними членами суспільства й 

сприяють мобільності в широкому сенсі. В тому 

числі ми говорили про туризм як рушій для 

розвитку територій — у сенсі інфраструктури, 

економіки, соціального благополуччя.

14-15 листопада 2017 р. — ІІІ Форум 

«Креативні індустрії: Україна — світу». На 

цьому форумі висловлювалися ідеї, концепти, 

проекти та продукти вітчизняних культурних і 

креативних індустрій, цікаві на зарубіжних 

ринках, які мають експортний потенціал і 

перспективи міжнародної співпраці. 

Протягом 2017 року ми провели у Дніпрі три 

масштабних Форуми креативних індустрій. 

Заходи відбулися в рамках проекту «Містки 

громадської активності» за фінансування ЄС. 

Цей проект ми реалізували протягом 2016 та 

2017 року разом із партнерськими організаціями: 

Центр культурного менеджменту (Львів), 

Українська бібліотечна асоціація (Київ), Фонд 

розвитку інформаційного суспільства 

(Варшава).
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«Команда УББ дуже цінує співробітництво з фондом «Помагаєм»! Це той фонд, який 

розвиває в регіоні культуру благодійності. Ми співпрацюємо з «Помагаєм» з 2012 

року, із самого заснування Української Біржі Благодійності. Можемо зазначити, що 

не в кожному регіоні є така сильна й професійна організація. Фонд виконує всі 

зобов'язання, згідно з правилами й принципам УББ, працює прозоро й регулярно 

надає звіти! Робота у фонді чітко й злагоджено побудована, що робить співпрацю 

більш продуктивною. Спасибі команді «Помагаєм» за успішну реалізацію понад     

75 проектів на Укрїнській Біржі Благодійності!»

Дарина Пилипчук, PR менеджер УББ

«Дарувати радість — головна мета нашого бренду. Ми дійсно вдячні фонду 

«Помагаєм» за можливість реалізувати цю мету!»

Альона Суслова, директор, Анастасія Холод, PR-менеджер мережі парків 

розваг «Дитяча планета»

«БФ «Помагаєм» із червня 2015 року є партнером мережі АЗК ОККО у проекті зі 

збору вживаних речей. Наразі на АЗК нашої мережі в Дніпрі встановлено три 

контейнери для збору допомоги. Ці речі фонд сортує та розподіляє серед своїх 

підопічних.  За два з половиною роки таким чином у Дніпрі зібрано понад              

6 тон корисних речей, і тисячі людей отримали допомогу. Цей проект став 

одним із переможців ІХ Національного конкурсу бізнес-кейсів із корпоративної 

соціальної відповідальності «Бізнес, що змінює країну», він був визнаний 

кращим у номінації «Зменшення нерівності». Ми дуже раді, що маємо такого 

відповідального й надійного партнера в Дніпрі. Маючи спільну мету, разом із 

фондом «Помагаєм» ми можемо полегшити життя багатьом 

малозабезпеченим людям.»

Анна Тиховська, менеджер зі сталого розвитку концерну «Галнафтогаз»  

(мережа АЗК ОККО)

«У сьогоднішніх реаліях важливо пам'ятати про такі якості як доброта й 

взаємовиручка. І хоча ми не є великими спонсорами БФ «Помагаєм», ми 

надзвичайно раді, що можемо внести хоч крихітну лепту в розвиток 

благодійної діяльності та допомогти нужденним діткам. Коли життя й здоров'я 

дітей залежить від фінансів на лікування, фонд «Помагаєм» робить справжнє 

диво й величезну роботу, доносячи цю інформацію до небайдужих людей.»

Арслан Тайлієв, директор компанії «Lanars»
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«Познайомилися з БФ «Помагаєм» зовсім нещодавно і вже встигли провести 

кілька благодійних майстер-класів та благодійний спектакль «Чорно-біле 

кіно». Фонд і люди, які в ньому працюють, дуже чуйні й цілеспрямовані, 

завжди допомагають в організації благодійних заходів, як можуть, і навіть 

більше. Завдяки їх підтримці ми зібрали суму, необхідну для операції Колі 

Шеремету. Ми продовжуємо розвиватися і вже готуємо нові проекти для 

реалізації благих намірів!»

Євген Могилевський,                                                                                              

засновник та керівник танцювального центру «Move On»
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1 червня, в День захисту дітей, учні та вчителі Дитячої музичної школи        

№10 міста Дніпро організували благодійний концерт на підтримку                 

14-річного Вані Літвінова. Хлопець лікувався від онкологічного 

захворювання: лімфоми Беркітта. Вані змогли допомогти лише в 

московській клініці ім. Рогачова, та лікування там для іноземців дуже 

дороге. Благодійний фонд «Помагаєм» зібрав для Вані майже 

півмільйона гривень, а на самому концерті було зібрано 5 504 грн.

Концерт був підготовлений повністю силами учнів та викладачів 

музичної школи. Неймовірно талановиті діти щиро виконували 

вокальні та інструментальні твори. Зворушила слухачів і відеоподяка 

від Вані, а також розповідь про маму хлопчика та їхню велику сім'ю. 

А найважливіше те, що після всіх випробувань Вані стало краще, і він 

продовжить лікування вдома! 

День лимонаду — це не просто благодійна акція, 

це день веселощів посеред робочого тижня, з 

охолоджуючими напоями в самий розпал спеки, 

з абсолютно несерйозними клоунами в колі IT-

фахівців, які роблять мега-серйозні речі. Це вже 

другий День лимонаду в компанії «Archer Software». 

Наші добрі друзі з «Archer Software» постійно 

підтримують наші проекти, й у тому числі таким 

веселим способом — організуючи різноманітні 

благодійні заходи у своїх офісах. 

Фандрейзингові події

2017 рік був насичений цілою низкою заходів. 

Тільки подумайте — ми провели три Форуми 

креативних індустрій, у кожному з яких взяло 

участь понад 200 осіб, фестиваль прийомних 

сімей та дитячих будинків сімейного типу «Різдвяні 

зустрічі» для 70 сімей з майже півсотнею дітей. А 

ще цілу низку благодійних заходів, мета яких — 

залучення коштів на проекти фонду. Організовуючи 

ці заходи, ми знайшли багато нових партнерів та 

розробили нові проекти. А головне, що ці заходи 

допомагають збирати кошти й показувати, що 

благодійність — це цікаво та весело!

Благодійний концерт на підтримку Вані Літвінова

День лимонаду в компанії  

«Archer Software»

Напередодні нового року школа танців «Dance 

center Move On» організувала за підтримки БФ 

«Помагаєм» благодійний спектакль «Чорно-біле 

кіно». Це була вистава без слів у жанрі німого 

кіно — тільки музика, танець і міміка.  Усі 

актори — учні та викладачі школи «Move On».

Всі зібрані кошти (6 150 грн) пішли на допомогу 

Колі Шеремету, якому була проведена операція 

з відновлення зору.

Дякуємо всім, хто працював над спектаклем, і 

адміністрації Будинку архітектора за пільгові 

умови оренди приміщення!

Танцювальний спектакль  

«Чорно-біле кіно»
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Благодійні ярмарки можуть бути самостійним заходом, а можуть 

стати доповненням до  будь-якого заходу. Необхідно мати цікаві 

подарунки, які люди захочуть отримати в обмін на благодійний 

внесок. Це може бути абсолютно що завгодно — від солодощів та 

виробів ручної роботи до квитків  на інший захід.

Активними організаторами благодійних ярмарок є учні СШ №39 

разом з іхньою невтомною вчителькою  Ольгою Іллівною Крамарь, 

а також учні інших шкіл та  коледжів. Дякуємо за вашу щирість!

За минулий рік ми провели 7 благодійних  

майстер-класів. Це були танці, живопис, різні 

види декоративно-прикладного мистецтва.

Якщо ви майстер і готові навчати інших — 

запрошуємо вас до співпраці. Якщо ви любите 

творчість і хотіли б відвідувати наші благодійні 

майстер-класи — слідкуйте за анонсами на 

нашому сайті pomogaem.com.ua та в 

соціальних мережах. Якщо ви маєте можливість 

надати приміщення, допомогти з організацією 

заходів або підтримати наші майстер-класи 

витратними матеріалами — зверніться до 

нашого офісу.

«Волонтерство для           

мене — це можливість 

займатися улюбленою 

творчістю й разом з 

цим допомагати 

нужденним. Дуже 

приємно бачити радість 

дітей, які притискають 

до себе тільки що 

пошиту іграшку, і знати 

при цьому, що кошти 

заплачені за майстер-

клас, допоможуть ще 

одному малюкові, 

обділеному здоров'ям.» Наталія Шевченко, 

майстриня хенд-мейду
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Фандрейзингові події

Благодійні ярмарки та розпродажі

Благодійні майстер-класи

ПРОЕКТ ПІДТРИМАЛИ:
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Макулатура

Фандрейзинг — одна з основних задач 

благодійного фонду. Щоб допомагати, необхідні 

фінансові ресурси. Для залучення благодійних 

коштів ми використовуємо величезну кількість 

різноманітних механізмів та інструментів, у тому 

числі проводимо такі акції та проекти, які 

допомагають перетворити на гроші інші ресурси. 

При цьому кожна з таких акцій має одразу кілька 

різних цілей та має позитивний вплив не тільки у 

сфері благодійності. Один із таких прикладів — 

еколого-благодійна ініціатива зі збору макулатури 

«Збережи дерево — врятуй дитину». В рамках акції 

жителі міста збирають макулатуру, а виручені за 

неї кошти йдуть на допомогу хворим діткам.
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Чи знали ви, що три тони макулатури дозволяють 

оплатити курс реабілітації для дитини з ДЦП?

Для багатьох людей є дивиною, що макулатура 

може рятувати дітей. Здається, що вартість 

паперових відходів занадто низька, що збирати їх 

складно та не вигідно. Але наша акція «Збережи 

дерево — врятуй життя» доводить, що це можливо!

2017 рік став проривним для «макулатурної» 

ініціативи. Цього року завдяки підтримці Управління 

освіти Дніпровської міськради до акції долучились 

63 зі 150 шкіл міста. Учні та вчителі збирали 

макулатуру, долучали батьків, і в результаті за два 

етапи (весна та осінь 2017 року) зібрано майже               

35 тон макулатури, що принесло 128 062,42 грн в 

скриньку нашої програми «Здоров’я». Також ми 

збирали макулатуру в нашому офісі, до акції 

долучились і наші партнери — компанії та 

організації Дніпра. 

Допомогу вже отримали 10 дітей із різними 

діагнозами. Подивитись інформацію про дітей, 

яким ми допомогли коштами, вирученними за 

рахунок макулатури, можна на спеціальному 

сайті проекту maka.in.ua.

Щоб заохотити школярів, які активно вели 

збір, ми організовуємо цікаві екскурсії  для 

них. Наприклад, 14 червня 2017 року ми 

урочисто оголосили результати весняного етапу 

акції на звітному заході в офісі наших добрих 

друзів і партнерів компанії «Київстар». Компанія 

не тільки збирала макулатуру, організувала 

чудове свято для дітей — учасників акції, а ще й 

додала 70 тис. грн в скриньку програми 

«Здоров’я».

«Акція зі збору макулатури 

дозволила дітям і дорослим 

поділитися добром. Ми не 

просто збирали макулатуру 

й рятували дерева, ми 

рятували дитяче життя й 

віру в добро. Всі разом ми 

можемо допомогти одне 

одному, й діти 1-Б класу       

СШ №46 це добре зрозуміли 

і відгукнулися. Чудово, що 

вони усвідомлюють це в такому ранньому віці. 

У них попереду велике й щасливе життя, вони 

ще багато добрих справ зроблять.»

Наталія Соломеїна,                                           

класний керівник 1-Б класу СШ 46 

«Наповнення скриньки 

програми «Здоров’я» є 

надзвичайно важливим, 

адже за рахунок цих не 

адресних коштів ми 

маємо змогу швидко 

оплачувати термінові 

потреби в лікуванні діток.»

Алла Адамович,

координаторка акції 

ПРОЕКТ ПІДТРИМАЛИ:

Статистичні данні

63 школи 12 офісів

10
дітей

35 тонн

108 815 грн



Долучитися до акції «Збережи дерево — врятуй дитину» дуже просто! 

Треба просто почати збирати макулатуру. А щоб цей процес був ще 

приємніший — поставте в себе в офісі спеціальний контейнер для 

збору макулатури. Замовити його разом з інформаційними 

матеріалами  можна абсолютно безкоштовно в офісі фонду 

«Помагаєм». http://pomogaem.com.ua/paper.html 

Інструменти фандрейзингу

«Благодійні бульбашки»

У 2017 році ми запустили у виробництво власну марку мильних 

бульбашок — «Благодійні бульбашки, що рятують дітей». Їх 

можна придбати  на наших благодійних заходах, а малеча, яка 

активно бере участь у наших заходах, отримує ці бульбашки як 

заохочувальні подарунки. Даруємо ми їх і нашим підопічним 

діткам у лікарнях та на дитячих святах. Ці прості, але тим і 

прекрасні «генератори безмежної радості» піднімають настрій і 

дітям, і дорослим. Замовити їх можна в нашому офісі. 

«Благодійні карамелі»

«Майстерня карамелі» вже 2 роки підтримує проекти нашого 

фонду.  В «Майстернях» Харкова та Дніпра ви завжди можете 

знайти благодійні карамелі, частина коштів від продажу яких іде 

на допомогу хворим діткам. Особливо навесні ви точно 

знайдете карамельні квіти на палочці як «Подарунок в 

порятунок». А ще солодощі від «Майстерні карамелі» можна 

придбати на наших благодійних заходах. 

«Булавка»

Ще у 2015 року ми відкрили благодійний магазин стильних штучок, де 

в обмін на благодійну пожертву можна обрати унікальні вироби 

ручної роботи. Цього року «Булавка» поповнила скриньку програми 

«Здоров’я» на суму 2 597 грн. А ми у свою чергу постійно піклуємося 

про наповнення «Булавки» симпатичними речами від  талановитих 

майстрів  хенд-мейду.  Це й прикраси, предмети одягу та аксесуари, й 

предмети декору. Тут же можна знайти книжки, іграшки та інші речі 

для гарного настрою. Якщо ви хочете себе порадувати милою 

дрібничкою або  шукаєте подарунок для близької людини — завітайте 

на сторінку он-лайн магазину 

https://www.facebook.com/fundpomogaem/ або в наш офіс.

Скриньки

Скриньки для благодійних пожертв фонду «Помагаєм» розміщені на 

сьогодні у більше ніж 200 торгових точках: аптеках, магазинах та 

офісах компаній Дніпропетровської, Запорізької й Харківської 

областей. Величезне спасибі мережі супермаркетів «Varus» за 

рекордне число розміщених скриньок.
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Залучено допомоги в 2017 році

Джерела доходів грн*

Гранти 1 803 427,80  11

Скриньки 1 616 707,5511

Фізичні особи 4 743 747,3511

Юридичні особи 7 427 652,8211

Пасивні доходи 402 918,7811

Членські внески 10 600,0011

Всього 16 005 054,3011

Витрати у 2017 році

Статті витрат грн*

Програма «ЗДОРОВ'Я» 8 698 453,6711 

Програма «СІМ'Я» 2 856 849,9811

Програма «ДОСТУПНІСТЬ» 1 , 00 190 877 11

Адміністративні витрати 939 622,1001

Основна діяльність 58 507,8511

Всього 13 644 310,7011

63%

21%

8%

7%

Витрати з 2009 по 2017 роки

Рік грн*

2009 рік 222 563  11

2010 рік 526 31411

2011 рік 1 079 15611

2012 рік 4 639 20711

2013 рік 4 842 75611

2014 рік 7 815 63711

2015 рік 5 309 99011

2016 рік 8 001 97111

2017 рік 13 644 311       11

Всього: 46 081 90511
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46%

3%

10%
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11%
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Офіс: 49000 м. Дніпро,  вул. Троїцька, 3-а

Тел.: +380 56 732 48 07, +380 56 732 48 09

E-mail: info@pomogaem.com.ua

Сайт: http://pomogaem.com.ua

Гуманітарний склад:

м.Дніпро, вул. Троїцька, 15

Тел.: +380-67-610-49-69

Реквізити для пожертв:

Одержувач: Благодійний Фонд «ПОМОГАЕМ»

Р/Р: 26008050238195 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК

МФО: 305299

ЄДРПОУ: 36532282

Призначення платежу: 

«Благодійний внесок»
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