
Звіт про 
діяльність 
організації

НЕПЕРЕДБАЧУВАНИЙ



БФ "Помагаєм" був створений у 2009 році        
й об'єднав дві групи небайдужих людей: 
волонтерів, які допомагали важкохворим 
дітям, і прийомних батьків, які виховували 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Фонд реалізує три напрямки діяльності: 
Здоров'я, Сім'я і Доступність.

ДОСТУПНІСТЬ - 
створення центру 
реабілітації, який 
працює з усією 
родиною, з огляду на 
потреби дітей з 
інвалідністю та їх 
батьків.

СІМ'Я - допомога 
прийомним сім'ям та 
дитячим будинкам 
сімейного типу, 
родинам, 
постраждалим від 
домашнього 
насильства.

ЗДОРОВ'Я - надання 
адресної допомоги 
тяжкохворим дітям, 
надання матеріальної 
допомоги медичним 
установам, розвиток 
лікарняної клоунади та 
арт-терапії в медичних 
установах.

З нами допомагати легко!



Підопічні - діти з 
найрізноманітнішими діагнозами 
(онкологія, неврологічні, орфанні 
захворювання, недоношені дітки, 
паліативна допомога, порушення 
зору та слуху).


сума допомоги:

3 499 969 грн
200 підопічним (185 дітей, з яких 2 
лікувалися за кордоном – Японія 
та Республіка Беларусь, та 15 
дорослих)

Адресна допомога
ПРОГРАМА ЗДОРОВ’Я

«Адресна допомога» — найбільший проєкт 
Фонду, в рамках якого сплачуються 
медикаменти, лікування та курси реабілітації 
тим, хто не може зробити це сам. 



Сучасна лікарня
ПРОГРАМА ЗДОРОВ’Я

Технічне оснащення лікарень усе ще залишає 
бажати кращого. Іноді виникає необхідність у 
придбанні більш сучасного обладнання, іноді 
виникає дефіцит витратних матеріалів, засобів 
захисту, спецхарчування тощо. Тож Фонд 
підтримує медичні заклади у рамках проєкту 
«Сучасна лікарня».

278 069 грн
надана допомога:

 Нікопольський медичний спеціалізований 
центр медико-соціальної реабілітації дітей

 Відділення інтенсивної терапії 
новонароджених ДСКМЦМД ім. М.Ф. Руднєва 

 Відділення інтенсивної терапії 
новонароджених ДСКМЦМД ім. М.Ф. Руднєва 

 Відділення дитячої реанімації ОДКЛ 
 КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» 
 КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 9» 
 Обласний центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф
 Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1 
 Відділення анестезіології та інтенсивної терапії 

новонароджених ОДКЛ


9 медичних закладів отримали допомогу:



ВИКЛИКИ КАРАНТИНУ
ПРОГРАМА ЗДОРОВ’Я

забезпечення 5 лікарень та 
Обласного центру екстреної 
медичної допомоги Дніпра 
засобами захисту, дезінфекції, 
витратними матеріалами до ШВЛ;

113 337 грн

212 родин – отримали продуктові 
набори;

144 000 грн

95 857 грн 
29 маленьких підопічних отримали 
ліки та засоби гігієни 

46 консультацій 
15 мам підопічних дітей отримали 
психологічну допомогу



Арт-терапія
ПРОГРАМА ЗДОРОВ’Я

зустрічі  арт-терапевтів   

із психологом

Проєкт «Арт-терапія» існує вже 
більше 5 років. Це заняття творчістю 
з важкохворими дітьми в дитячій 
лікарні, які проводять волонтери, 
щоб спокій та впевненість після 
занять давали їм сили боротися далі.

дитини

відділення

волонтери

виходи до Обласної дитячої 
клінічної лікарні4


4


3


34


2 



Лікарняну клоунаду практикують у 
багатьох країнах. Коли людина 
сміється, вона не тільки забуває про 
погане самопочуття — під час сміху 
виділяються ендорфіни, які посилюють 
імунітет. Досвід лікарняної клоунади в 
Дніпрі налічує вже 16 років. І з 2012 
року — це проєкт БФ «Помагаєм». 
Загін сміхотерапевтів працює в 
Обласній дитячій лікарні, виїжджає в 
центри соціальних служб, інтернати, 
геріатричний пансіонат, а у 2020 році 
опанував онлайн спілкування з 
важкохворими дітками!


Доктор 
Клоун

ПРОГРАМА ЗДОРОВ’Я

87 481 грн
надходження за проєктом склали 
68 925 грн, витрати 87 481 грн

кількість дзвінків-привітань дітей 
з інвалідністю – 94

Акція «Дзвінок Діда Мороза» 

клоуни приймали онлайн-дзвінки від 
дітей з інвалідністю

73 дні

виходів у лікарні
105 



ТИ НЕ ОДИН
ПРОГРАМА ЗДОРОВ’Я

Допомога «відмовничкам» — з цього 

проєкту 12 років тому починався Фонд. 

Зараз ми співпрацюємо з усіма дитячими 
лікарнями Дніпра, де знаходяться такі дітки, 

допомагаючи засобами 

гігієни та харчуванням.

 КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 6»

 КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 6»  

 КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 9» 

 КЗ ДСКМЦМД ім. проф. Руднєва "ДОР"

 4 лікарні – засоби гігієни, харчування.

110 393 грн 
надана допомога:



Екологічна складова збору 
макулатури - це зменшення 
несортованого сміття на звалищах, 
вторинна переробка паперової 
сировини, збереження дерев і 
екосистеми нашої планети в 
цілому. 1 тонна переробленої 
макулатури рятує 10 дерев і 
забезпечує киснем 20 осіб. А 
кошти, виручені за макулатуру, 
йдуть на допомогу важкохворим 
дітям. 

Благодійна ініціатива «Збережи 
дерево - врятуй дитину» діє 
постійно з 2012 року.

Збирайте макулатуру у себе в офісі, у школі, вдома!

Збережи дерево

- врятуй дитину

Благодійна ініціатива

5 279 кг 
 

10 089 грн
=



Батьківський клуб
ПРОГРАМА сім’я

Проєкт «Батьківський клуб» - теж один із тих, з яких 
розпочиналася робота Фонду. Цей дуже значущий 
проєкт потребує мінімальних витрат. У його рамках 
проходять зустрічі взаємопідтримки прийомних 
батьків із психологом. Питань у батьків виникає 
багато, бо прийомні родини дуже часто стикаються з 
ситуаціями, про які й гадки не мають звичайні 
біологічні батьки. Зустрічі проводяться в райцентрах, 
тож батьки не мають їхати до Дніпра, щоб 
поспілкуватися з психологом.

Проведено 2 профорієнтаційні 
заходи в ігровій формі 

для 30 дітей-сиріт спільно 

з нашими партнерами KFC.


2 заходи
Проведено 2 зустрічі батьківського 
клубу для 35 прийомних батьків та 
вихователів і 1 супервізійна зустріч 
для 15 прийомних батьків.

2 зустрічі 



Гуманітарний склад Фонду вже 
багато років підтримує речами сім'ї 
у скрутних життєвих обставинах, 
багатодітні сім'ї, одиноких мам із 
немовлятами, сім'ї, в яких є люди з 
інвалідністю. Речі передають 
звичайні жителі Дніпра та 
різноманітні установи й 
підприємства, а на 3 станціях АЗС 
«Окко» розташовані контейнери 
для збору речей.

Гуманітарний 
склад

ПРОГРАМА сім’я

речей отримали 200 сімей

21 600 кг 

879 707 грн

 гуманітарна 

допомога 

у 2020



Пані Патронеса
ПРОГРАМА сім’я

Домашнє насильство – величезна проблема, яка стала 
ще актуальнішою під час карантину. Від нього 
страждають дорослі та діти, і навіть якщо дитина не 
стає жертвою фізичного насильства безпосередньо – 
вона отримує психологічні травми, втрачає надійних 
та адекватних дорослих, а виростаючи, повторює 
сценарій, засвоєний у дитинстві. 

витрати 
99 396 грн

надходження
111 015 грн

Для надання комплексної юридичної, 
соціальної та психологічної підтримки 
постраждалим 10 дніпровських 
громадських та благодійних організацій, у 
їх числі, БФ «Помагаєм», об’єдналися в 
мережу «Пані Патронеса». 



Головна мета – створити екстрену систему 
реагування й надавати комплексний 
супровід постраждалим від домашнього 
насильства. 



Оплата праці диспетчера, послуг юриста, 
адвокат й психолога – найзначущі статті 
витрати мережі.




«ІОАННІВ ЦЕНТР»: У 2011 році Фонд 
сплатив підопічній дитині перший 
реабілітаційний курс у Трускавці й 
почув від батьків про те, як важко з 
дитиною в інвалідній колясці їхати 
потягом у віддалений (від Дніпра) 
регіон країни, орендувати 
квартиру, щодня сплачувати таксі, 
аби дістатися до реабцентру.

ІОАННІВ ЦЕНТР
ПРОГРАМА «ДОСТУПНІСТЬ»

З’явилася мрія: створити свій центр 
реабілітації, який би враховував потреби 
дітей з інвалідністю та їх рідних.



І ось у грудні 2019 року за підтримки братів 
Овчиннікових, компанії «KIDDISVIT» та 
великої кількості небайдужих людей у м. 
Підгородне під Дніпром відкрився 
перший в області центр комплексної 
реабілітації для дітей із неврологічними 
порушеннями — «Центр реабілітації, 
фізичної терапії та інклюзивного навчання 
імені святого праведного Іоанна»


оплатив Фонд на суму 834 485 грн 

54 путівки

за 2020 рік Центр прийняв 141 дитину, 
провів 204 курса реабілітації

141 дитина

загальна сума оснащення кабінетів 

та оплата путівок. Відкриття сенсорної 
кімнати та ізостудії завдяки партнерам - 
“Інтерпайп”, “БУДЬ в UA”,  та “ОККО”.

1 182 759 грн 

Мета програми: 

наповнити можливостями світ дітей з інвалідністю.



заходи
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА КАРАНТИНУ

Провели 39 благодійних 
заходів, мета яких – 
залучення коштів на 
проєкти Фонду.

39 заходів

#ЩедрийВівторок

69 750 грн

марафон з dobro.ua 

34 000 грн



#TvoriDobroBro
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА КАРАНТИНУ

Ми вирішили долучити до руху 
школярів, запропонувавши їм 
взяти участь у конкурсі 
відеороликів #TvoriDobroBro, 
метою якого є популяризація 
благодійності серед учнів шкіл 
Дніпра у мережі TikToK. 


У листопаді БФ «Помагаєм» став одним із 8-ми 
переможців конкурсу міні-грантів до Щедрого вівторка 
2020, отримавши 21 090 грн на реалізацію крутих ідей! 

Проєкт впроваджується за фінансової 
підтримки Zagoriy Foundation.



ЗАЛУЧЕНО ДОПОМОГИ

ВИТРАТИ у 2020 році

З 2009 по 2020 роки

в 2020 році

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

222 563 526 314
1 079 156

10 459 865

4 639 207
4 842 756

7 815 637

5 309 990

8 049 155

13 644 311
12 271 180

19 900 589

Гранти


Скриньки


Фізичні особи


Юридичні особи


Пасивні доходи


ВСЬОГО

Джерела доходів

Статті витрат

21 090 грн


368 448 грн


5 555 367 грн


5 343 237 грн


195 716 грн


11 483 859 грн *

0%


3%


48%


47%


2%


100%

"Здоров'я"


"Сім'я"


"Доступність"


Адміністративні 

витрати


ВСЬОГО

5 533 201 грн


2 235 168 грн


1 405 722 грн


1 285 772 грн



10 459 865 грн

53%


21%


13%


12%



100%

*сума допомоги включає грошові кошти та нефінансові надходження



ЗАЛУЧЕНО ДОПОМОГИ

ВИТРАТИ у 2020 році

З 2009 по 2020 роки
Всього:	88 760 723₴ 	(4 500 761$)

в 2020 році

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

27 716$
 65 954$


Гранти


Скриньки


Фізичні особи


Юридичні особи


Пасивні доходи


ВСЬОГО

Джерела доходів

Статті витрат

747 $


13 052 $


196 789$


189 275$


6 933$


406 796 $*

"Здоров'я"


"Сім'я"


"Доступність"


Адміністративні 

витрати


ВСЬОГО

196 004 $


79 177$


49 795$


45 546$



370 523$


*сума допомоги включає грошові кошти та нефінансові надходження

370 523$

833 358$

441 727$
485 563$

295 382$

208 644$

474 538 $

587 001$576 299$

134 057$
222 563 ₴ 526 314₴ 1 079 156₴ 

10 459 865₴ 

4 639 207₴ 
4 842 756₴ 

7 815 637₴ 

5 309 990₴ 

8 049 155₴ 

13 644 311₴ 

12 271 180₴ 

19 900 589₴ 

21 090 ₴


368 448 ₴


5 555 367 ₴


5 343 237 ₴


195 716 ₴


11 483 859 ₴ 

5 533 201 ₴


2 235 168 ₴


1 405 722 ₴


1 285 772 ₴



10 459 865 ₴



Charity Tuner
Аудит

Дуже радісна й довгоочікувана 

подія сталася у травні 2020: 

Фонд “Помагаєм” пройшов аудит  
Центру протидії зловживанням 
на благодійності Charity Tuner, і 
нас внесено в перелік надійних 
фондів, яким можна довіряти.

Аудит був довгим і не простим, 

але воно того варте! 



Дуже приємно відчувати себе в 
колі перевірених фондів.




КОМАНДА ДОБРА
ЯК МИ НАДИХАЄМОСЯ?

В листопаді наша команда 
відвідала чудову екскурсію 
Соборним районом Дніпра                   
та Ботанічним садом ДНУ. 
Відірватися від екранів 
комп’ютерів, подихати                 
повітрям Ботсаду, подивитися 
на навколишню красу, дізнатися 
багато цікавого про історію 
міста – найкращий відпочинок  
для нас! 


Він дає сили та натхнення 
працювати далі.


Постійно мати справу з людським горем не 
просто. Щоб запобігти вигоранню, ми 
намагаємося  частіше відпочивати разом, на 
кілька годин залишивши робочі справи. 



партнери та друзі 
НАМ ДОВІРЯЮТЬ

…та інші соціально-відповідальні компанії!



Реквізити для допомоги
БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ПОМАГАЄМ

5169 3305 2087 9542

(на ім'я директора фонду Гавриленко К.В., прив'язана до р/р)


Призначення платежу: (ПІБ дитини або назва проєкту)

Карта в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК:

Реквізити для допомоги:


БЛАГОДIЙНИЙ ФОНД ПОМАГАЄМ


ЄДРПОУ 36532282


ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 
14360570, код банку 305299)


р / р UA583052990000026008050238195



Дякуємо! 

Бажаємо успіхів!

pomogaem.com.ua


