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Ми продовжуємо невпинну боротьбу 

за те, щоб люди могли отримувати 

допомогу. Покладаємо всі наші 

зусилля, щоб суспільство ставало 

кращим. Команда Фонду вірить у те, 

що разом ми можемо змінити систему 

допомоги нужденним, діяти за 

стратегією, що надасть можливість 

тим, кому ми допомагаємо, стати 

повноправними членами суспільства.  

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА  ФОНДУ 

Кожного дня більше 2500 людей отримують нашу допомогу. Ми 

плануємо робити ще більше, створювати нові програми, шукати нові 

способи поліпшення ситуації загалом. Ми завжди готові доводити, що 

залучені кошти йдуть на важливі справи, що в Фонді діють реальні, 

потрібні проекти. Закликаємо кожного подолати байдужість та 

приєднатися до справи, що робить наш світ кращим! 

З повагою,  

Олена Поліщук.    
 



Денний Центр “Стефанія” – 

центр, що надає 20 

безкоштовних послуг для 

нужденних 

Допомога переселенцям 

Благодійна акція “Добровозик” 

– збір продуктів для 

нужденних 

Ми допомагаємо нужденним: переселенцям, пенсіонерам, матерям- 

одиначкам, багатодітним, малозабезпеченим сім’ям, бездомним. Це 

не менше 30 проектів допомоги. У 2015 році ми додали нову 

категорію допомоги: люди з особливими потребами. В нас є багато 

різноманітних програм:   

ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ 

Банк одягу – збір одягу від 

громадян та передача їх 

нужденним 

Допомога багатодітним та 

малозабезпеченим сім’ям 
 

Соціальний патруль – мобільна 

служби допомоги  

Служба порятунку бездомних 
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ЗАЛУЧЕНІ РЕСУРСИ 

Всього залучено 13 298 тис. грн   

Товари першої 
необхідності та 
продуктами: 
3580 

Грошові кошти: 
9718 

Відсотковий 
дохід по 
депозитним 
вкладам:54 

Інші 
благодійні 
внески:4601 

Внески 
засновників: 
8643 

За видами активів  

залучено, тис. грн 
Джерела, тис. грн 

Нараховані 

відсотки по 

залишкам на 

рахунках:54 

 

Інші 

благодійні 

внески:4601 

 

Внески 

засновників: 

8643 

 

Товари 

першої 

необхідності 

та продукти: 

3580 

 

Грошові 

кошти:9718 
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ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ 

частка в загальному використанних грошових та негрошових 

ресурсів Фонду 

29% 

57% 

14% 
Програми: 29% 

Денний центр для 
малозабезпечених 
ДЦ "Стефанія": 57% 

Адміністрування 
роботи Фонду:14% 
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Всього використано ресурсів  

на програми та проекти  

в т.ч. грошових коштів.  

13 298 
тис.грн  

9 749 
тис.грн  

БП 
"Турбота"; 

637 

БП "Допомога 
українським 

переселенцям"; 
79 

БП "Зона 
АТО"; 234 

БП "Допомога 
багатодітним 
сім'ям ; 1246 

Видача одягу; 
1087 

Інші цільові 
програми; 568 

ПРОГРАМИ ФОНДУ, ТИС.ГРН 
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Денний центр для малозабезпеченних  “Стефанія” 

Їдальня; 2090 

Медичний центр; 
535 

Соціальний 
патруль; 2852 

Служба 
порятунку 

бездомних; 315 

Соціальний 
будинок 

побуту; 1593 

Центр 
відновлення 
особистості; 

184 
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