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Слово засновника

АНДРІЙ ГОРДІЙЧУК
голова правління
корпорації «Сварог Вест Груп»

Слово директора

Шановні однодумці!

Дорогі друзі!

У Святому Письмі сказано: «Відступи від зла
й чини добро, і житимеш повіки!» (Пс. 37.27)
Робити добро, з дня у день допомагаючи людям, – та основа, на якій ґрунтується соціальна
політика корпорації «Сварог Вест Груп». Адже у
такий непростий для країни час тільки чуйність,
підтримка, доброзичливість та увага до ближнього можуть стати рятівною силою, що допоможе нам вистояти перед труднощами.

2014 рік був, без перебільшення, складним, як
для України загалом, так і для територіальних
громад зокрема. Проте, об’єднавши
самовідданість команди Фонду, ентузіазм активних та ініціативних громад і залучившись
підтримкою соціально відповідального бізнесу,
ми зуміли досягти високих результатів.

Впродовж 5 років діяльності Благодійного
фонду «Зміцнення громад» ми робили все
можливе для того, аби територіальні громади
почувалися більш захищеними. Із року в рік ми
реалізовували і продовжуємо реалізовувати
благодійні проекти та акції в таких сферах як
освіта, медицина, благоустрій, духовність,
культура, спорт, а віднедавна – підтримка
військових.
Кожен співробітник «Сварог Вест Груп» переконаний, що благодійність – почесна місія.
Корпорація спільно з Благодійним фондом
«Зміцнення громад» обрали для себе шлях
незмінної підтримки територіальних громад,
вкладаючи ресурси, якими ми володіємо, час,
увагу, турботу й тепло. Ми віримо, що справа,
над якою працюємо, зробить країну наших дітей
успішною.
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ТЕТЯНА ВАСИЛИК
директор
БФ «Зміцнення громад»

Сердечно дякуємо усім партнерам, які фінансово
підтримують нашу діяльність.		
Найкращі слова вдячності висловлюємо
головному донору – колективу корпорації
«Сварог Вест Груп» і особисто голові правління
компанії – Андрію Гордійчуку, а також закордонним партнерам – Благодійному фонду «Oekroe»,
Міжконфесійному фонду «De Ruyter» та		
Фонду «Монсанто».
Щиро вдячна усім волонтерам, які повсякчас
долучаються до організаційної роботи Фонду,
допомагають проводити благочинні акції, беруть
безпосередню участь у зборі та залученні коштів.
Пишаюся територіальними громадами, які не зупиняються на досягнутому, а невпинно крокують
уперед, активістами, які об’єднуються у своєму
прагненні жити за європейськими стандартами.
Надзвичайно горда з того, що працюємо спільно,
можемо ділитися ідеями та обмінюватися
досвідом. Разом ми даємо можливість мільйонам
українців повірити у Добро та Милосердя!
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Місія:

Під опікою Фонду:

сприяння комплексному розвитку територіальних громад та інститутів
громадянського суспільства як рушіїв місцевої демократії шляхом активізації
та координації зусиль влади, бізнесу та самих громад.

Цінності:
Прозорість – організація веде свою діяльність відкрито: прозорі процедури

і конкурсні механізми надання допомоги, доступні для публічного ознайомлення фінансова звітність і звіти про діяльність Фонду.

309

27

10

сіл та селищ

міст

областей

Карта проектів 2014 року:

Етичність – дотримання етичних норм та стандартів благодійної діяльності:

усвідомлення суспільної важливості діяльності Фонду і етичне ставлення до
її виконання.

Професіоналізм – постійний професійний розвиток працівників для най-

кращої реалізації місії Фонду.

Лояльність – працівники поділяють цінності організації і особисто залучені
в діяльність Фонду.

Партнерство – побудова партнерських відносин з організаціями грома-

дянського суспільства та місцевими громадами для ефективного вирішення
соціальних проблем в суспільстві.
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Хмельницька
Чернівецька
Житомирська
Рівненська
Вінницька
Київська

Дніпропетровська
Харківська
Донецька
Луганська
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2012

Історія Фонду
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

За підсумками річної діяльності директор Фонду Тетяна Василик стала «Людиною року-2014» у
номінації «Меценат року».
Фонд став лауреатом Національного конкурсу
«Благодійна Україна» у номінації «Благодійна акція
року».
Розширив кордони своєї діяльності на територію 10
областей України.
Отримав статус волонтерської організації.
В особі директора, Тетяни Василик, став членом
наглядової
ради
Першого
добровольчого
мобільного шпиталю ім. М. Пирогова.
Почав функціонувати у 5 основних напрямках: «Дослідження проблем громад», «Правова
допомога», «Навчально-методична допомога»,
«Гуманітарна допомога» та «Грантова підтримка».
Започаткував програму підтримки української армії
«Народ і армія – єдині».
Фонд також розпочав роботу як оператор
Української Біржі Благодійності.
Став членом правління Українського форуму
благодійників.
Розпочав співпрацю із Фондом «Монсанто» у
напрямку будівництва криниць.
Здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі річних
звітів організацій громадянського суспільства.

Річний бюджет:

2014

2013

Кількість реалізованих проектів:

1 834 .

•
•

•
•
•

Річний бюджет:

9 600 000 гривень.

Кількість реалізованих проектів:
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1 308 .

8 200 000 гривень.

Фонд запровадив 2 нові програми –
«Співпраця заради дітей» і «Зміцнення громад через відродження колективів художньої
самодіяльності на селі».
Налагодив партнерські стосунки з Благодійним
фондом
«Oekroe»
(Нідерланди)
та
Міжнародним фондом «Відродження».
За підсумками річної діяльності Фонд
здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі
«Благодійник року-2011» в номінації «Корпоративний Благодійний фонд».

998 .

2011

5 300 000 гривень.

Кількість реалізованих проектів:
Фонд запустив у роботу нову програму –
«Правова обізнаність громадян».
Здобув офіційне членство в Українському
форумі благодійників.
Став набувачем гуманітарної допомоги та партнером Міжконфесійного фонду
«De Ruyter» (Нідерланди).
За підсумками річної діяльності Фонд очолив Національний рейтинг благодійників у
номінаціях: «Обсяг благодійного бюджету»
та «Підтримка сфери науки і освіти».

•

Кількість реалізованих проектів:

Річний бюджет:

•

•

Фонд розширив територію своєї діяльності
на Житомирську та Рівненську області.
Очолив Національний рейтинг
благодійників.
В особі директора, Тетяни Василик, здобув
членство у Громадській раді при
Мінагрополітики України.

Річний бюджет:

•

15 600 000 гривень.

•

2010

763 .
•
•
•

Офіційно зареєстровано Благодійний
фонд «Зміцнення громад».
Фонд почав провадити діяльність на
теренах Хмельницької та Чернівецької
областей.
Затвердив 2 програми благодійної
діяльності: «З людьми і для людей» та
«Сімейний затишок для сироти».

Річний бюджет:

3 400 000 гривень.

Кількість реалізованих проектів:
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326 .

Структура Фонду

Загальні збори

Президент та
правління

Наша команда

Волонтери

прийняття рішень про
надання благодійної допомоги та рішень про надання
мікрогрантів

Дирекція

розробка та подання на
розгляд благодійних програм
розробка та подання на
розгляд проектів-положень і
кошторисів програм
Рада експертів

пряме підпорядкування
надання висновків про
діяльність
контроль діяльності
подання звітів про
контроль діяльності

Рада благодійників

Наглядова рада

Підвищення кваліфікації

надання пропозицій
та рекомендацій щодо
статутної діяльності

18
9

працівників і волонтерів Фонду взяли участь у

семінарах і тренінгах.

спеціалістів Фонду мають посвідчення тренерів з психолого-педагогічних засад

проектної діяльності.

10

78

11

Оновлення Статуту
Внесено зміни до Статуту БФ «Зміцнення громад» згідно з якими розширено діяльність Фонду на
територію всієї країни. Основні напрямки діяльності на 2015 рік:

Стратегічні проекти
•

сил Збройних Сил України (місто Шепетівка, Хмельницька область);
•

надання безкоштовної правової допомоги

Меморандум про співпрацю з військовою частиною А-3730 зенітних ракетних військ повітряних
Меморандум про співпрацю з військовою частиною А-2582 високомобільних десантних військ
(місто Чернівці);

•

Меморандум про співпрацю із Благодійним фондом «Oekroe» (Нідерланди);

•

Меморандум про співпрацю із ВАТ «Хмельницькобленерго».

сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам

Залучення ресурсів

У результаті очікується поліпшення соціально-економічного становища України,
підвищення правової свідомості громадян та їх громадської активності.

Формування іміджу
Участь у

26

7
4

проектів подано на міжнародні та всеукраїнські конкурси.

гранти виграно та реалізовано.

Залучення волонтерів

міжнародних виставках стала новою платформою для транскордонної співпраці.

В особі директора Фонд став спікером, експертом в питаннях розвитку громад та
залученні ресурсів у

5

локальних та

3

міжнародних конференціях.

12

156
2 700

постійних волонтерів, які поділяють цінності Фонду та долучаються до

наймасштабніших проектів.
волонтерів долучалися до окремих проектів.
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Діяльність Фонду в цифрах

Напрямки роботи

Дослідження проблем громад
Механізм реалізації:

1

2

Проведення зустрічей,
опитувань та анкетувань

3

4

Напрацювання баз даних
з інформацією про окремі
громади та їх потреби

Аналіз звернень представників
територіальних громад

Побудова стратегії
розвитку громади

Результати:

Проведено

2 976
2 855
136
123
336
5
1 834

зустрічей з територіальними громадами з метою вивчення актуальних
потреб.

звернень від активу громад та ініціативних груп.

Отримано та проаналізовано

Створено

Сформовано

Внесено

Реалізовано

16

розгорнутих соціальних паспортів сільських та селищних рад.

історичні довідки про населені пункти, які перебувають під опікою Фонду.

громад міст, сіл та селищ до

електронних баз даних.

проекти спільно з громадами.
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Ключовий проект напрямку

«Інтерактивна карта стратегічного розвитку громад»
Мета проекту: визначення нагальних потреб територіальних громад, пошук

шляхів їх вирішення та окреслення перспектив розвитку шляхом проведення зустрічей, опитувань та анкетувань їх представників.

Тривалість проекту: січень - грудень
Результати реалізації проекту:

139

•

Вивчено, проаналізовано та внесено в електронну базу даних потреб

•

Визначено перспективи розвитку територіальних громад впродовж наступних

3-5
•

«Михайлючка – село молоде і за віком, і за духом. Не дивно, що місцеві
жителі мають здорові амбіції. Так, разом з громадським активом ми створили
покроковий план розвитку села і зголосилися, що у нього буде європейське
спрямування. Вирішальну роль у прийнятті рішення та формуванні стратегії
зіграв Благодійний фонд «Зміцнення громад», який допоміг нам вивчити
актуальні потреби села, а також визначити короткострокові та довгострокові
перспективи. Тепер спільно працюємо над їх втіленням в життя».

Валентин Книш,
громад.

років на основі узгоджених дій громади, благодійників, влади та бізнесу.

Створено інтерактивну карту стратегічного розвитку громад, яка доступна на офіційному сайті Фонду
за посиланням: http://mitsna-gromada.org.ua/gromadi-2.

Вустами громади про проект

сільський голова с. Михайлючка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.

«80% успіху будь-якої справи залежить від якісного аналізу і детального плану. Це стосується і розвитку українських громад. Усі знають, що саме хочуть
покращити, проте не кожен може втілити це на практиці. Нам пощастило,
адже поради та настанови ми отримали від кваліфікованих спеціалістів представників БФ «Зміцнення громад». Завдячуючи їхнім думкам з приводу соціально-економічного розвитку Южинця, ми уже газифікували і
«телефонізували» своє село, підключили мережу Інтернет. Так би мовити,
працюємо на перспективу».

Ярослав Федорів,

сільський голова с. Южинець, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.

18
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Напрямки роботи

Навчально-методична допомога
Механізм реалізації:

1

2

Інформування громад про
можливості навчання та
розвитку

Індивідуальні та колективні
консультації представників
територіальних громад

Надано

Здійснено

3 856
1 115
34
36
11
130 000

Проведено

Організовано

Взято участь у

Поширено

20

3
Навчання фандрейзингу

4
Розробка механізмів
реалізації соціальних
проектів

Результати:

особистих та телефонних консультацій з питань отримання міні-грантів.

виїздів з метою консультування громад щодо документального оформлення
благодійної допомоги.

тренінги і семінари з питань підвищення рівня громадської активності.

круглих столів з активістами територіальних громад.

всеукраїнських та міжнародних конференціях.

одиниць друкованих методичних матеріалів під час участі у
всеукраїнських та міжнародних заходах соціального
спрямування.
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Ключовий проект напрямку

«Активна громада як запорука підвищення рівня життя»
Мета: інформування і консультування активних та ініціативних членів територіальних
громад про сучасні методи залучення матеріальних і нематеріальних ресурсів для
соціально-економічного розвитку населених пунктів шляхом проведення циклу
тренінгів та семінарів.

Тривалість: квітень - грудень
Результати реалізації проекту:
•

Організовано та проведено
з питань фандрейзингу.

•

Проведено

•

Проведено

•

70

73
18

4

тренінги та

12

154
18
486

лекцій, а також надано

робочих зустрічей для ініціативних представників

уроків-лекцій з питань волонтерства для
Вінницької областей.
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«Громада українського села завжди була активною. Проте останнім часом їй
все більше потрібно давати поштовх і шукати додаткові стимули, аби змусити
діяти. Першим кроком до дії за останні роки став проект «Відновлена криниця
– міцна громада», а з ним – цикл тренінгів для переможців «Активна громада
як запорука підвищення рівня життя». Проходження тренінгів допомогло мені
особисто та іншим активістам знову повірити у власні сили і те, що озброївшись
спільною метою можна втілити в життя сотні добрих справ».

Марина Яцина,
консультації

територіальних громад.

учнів Хмельницької та

активістів Хмельниччини та Вінниччини взяли участь у тренінгах з питань
проектної діяльності.

Вустами громади про проект

учасниця тренінгу, заступник директора Дружелюбівської ЗОШ,
Калинівський р-н, Вінницька обл.

«Взявши участь у циклі тренінгів та семінарів, організованих Благодійним
фондом «Зміцнення громад», я відчула як життя сільської громади змінюється
на краще. На тренінгу я усвідомила головні причини фінансових проблем
попередніх років і зрозуміла наскільки важливо правильно скеровувати власні
думки. Коли бачиш перед собою ціль – ти до неї йдеш, незважаючи на
матеріальні перешкоди. Відтепер ми не боїмося брати участь у конкурсах на
отримання грантів, адже навіть невдача – це ще один крок до мети».

Алла Варшавська,

учасниця тренінгу, вчителька математики Плесенської ЗОШ, Шепетівський р-н,
Хмельницька обл.
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Напрямки роботи

Грантова допомога
Джерела
фінансування

Напрямки
грантування
Освіта

Корпорація «Сварог Вест Груп»

4 285 900

9 085 619
Благодійний фонд «Oekroe»

Медицина

1 046 240
400 000

Підтримка військових

3 353 000

Фонд «Монсанто»

553 000

Скриньки для пожертв

Адресна допомога

1 307 180
30 869

Духовність

2 117 600

Внески фізичних осіб

2 500 000

Благоустрій

Українська Біржа Благодійності

2 972 650

50 512

Культура

457 230

Внески громад (у тому числі – нефінансові)

2 980 000

Спорт

60 200

Бюджет напрямку

Проекти
2 855

13 728 000
8 352 000
1 248 000

2013

1 720
1 308
1 872 000

2013

2014

надійшло
реалізовано

фінансова складова
нефінансова складова
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1 834

25

2014

Освіта

Освіта

Під опікою Фонду перебувають:

152

254

Джерела
фінансування

11

Напрямки
грантування
Ремонт закладів освіти

дошкільні навчальні заклади

загальноосвітні школи

професійно-технічних училищ

1 887 895

Корпорація «Сварог Вест Груп»

2 252 685

422 218

Благодійний фонд «Oekroe»

Бюджет напрямку

Проекти

2013

636 818

Внески громад (у тому числі – нефінансові)

857 180

1 912 173
285 727

Поповнення технічної бази

400 000

3 771 692
698
556

761
625

Премії та стипендії

231 571

Облаштування меблями
Новорічні подарунки

Внески фізичних осіб

866 022

776 035

Проведення освітянських заходів

241 376

514 308

2013

2014

надійшло
реалізовано

фінансова складова
нефінансова складова

26

2014

4 285 900 32 486

дітей
отримали кращі умови навчання та виховання

гривень
залучено в розвиток сфери освіти

27

Вустами громади

Вустами громади

«Я працюю із дошкільною групою в дитячому садочку села Лотівка. Раніше
ми доглядали діток неповний день: з 8 до 14 години. При цьому харчування малят та їх здоровий полуденний сон у розпорядок денний не входили.
Завдяки фінансовій допомозі Благодійного фонду ми змогли обладнати спальню, закупити необхідну постільну білизну, покривала, подушки, усе необхідне
для кухні. Уже з 1 березня 2015 року ми зможемо відкрити повноцінний
дитячий садочок, де розвиватимуться та навчатимуться 20 маленьких лотівчан».

Галина Михальчишина,

вихователь Лотівського ДНЗ, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.

«На заняття до Кучанської ЗОШ приїжджають діти із сусідніх сіл. Завдяки
фінансовій підтримці від «Зміцнення громад» ми зараз маємо можливість
підвозити дітей до школи. А ноутбук, який теж був подарований Фондом,
ми активно використовуємо у навчально-виховному процесі. У нас дуже часто
відбуваються семінари під час яких ми показуємо презентації, а тепер маємо
змогу використовувати сучасну техніку і під час уроків».

Леся Панасюк,

директор Кучанської ЗОШ, Новоушицький р-н, Хмельницька обл.
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«Ми з колегами звернулися до БФ «Зміцнення громад», аби придбати
необхідне устаткування у наш технікум. Як результат – благодійники подарували нам мікроскоп Bresser Biolux LCD 40x-1600x і це покращило хід
навчального процесу. Використання нового обладнання допомогло підвищити
ефективність лабораторних занять, особливо на 2-3 курсах навчання. Тепер
наші студенти мають змогу не лише отримати нові теоретичні знання, а й
застосувати їх на практиці».

Віктор Марковський,

завідувач відділенням ветеринарної медицини Кіцманського технікуму
Подільського державного університету, Чернівецька обл.

«Ми вже не вперше співпрацюємо з Благодійним фондом «Зміцнення громад».
У жовтні 2014 року нам виділили грошову допомогу для заміни 4 вікон у
класі біології. Старі дерев’яні вікна, які слугували нам більше 50 років, зовсім
«зносилися». Взимку вони почали пропускати холод, а влітку їх не можна
було відкрити для провітрювання. Завдяки проведеному ремонту у класі стало
тепло і затишно».

Валентина Гнатюк,

завідувач господарською частиною НВК №3, м. Шепетівка, Хмельницька обл.
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Ключова акція у сфері освіти

«Якісна освіта – відмінний результат»
Мета акції: сприяння покращенню умов навчання та виховання дітей в

освітніх закладах шляхом вручення грошових сертифікатів номіналом
від 3 000 до 5 000 гривень кращим школам Хмельницької, Чернівецької,
Житомирської та Рівненської областей.

Тривалість акції: 25 травня – 1 вересня
Залучено у реалізацію акції:

234
325 000

Результати реалізації акції:

187
67
28 692

навчальних закладів поповнили свою
матеріально-технічну базу новою оргтехнікою

грн
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«Наша школа розташовується в двох будівлях, одна з яких була збудована в 1951 році,
інша – в 1984 році. Часто на ремонт цих двох приміщень коштів не вистачало,
через що одне із них було майже у аварійному стані. Завдяки сертифікату, який
нам вручив Благодійний фонд «Зміцнення громад», ми змогли провести поточний ремонт і розділити велику кімнату, яка була класом історії, на 2 окремих
повноцінних кабінети. Ми дуже вдячні Фонду, адже тепер наші діти можуть
навчатися в більшому і краще обладнаному приміщенні».

Олег Низовець,

директор Червонівської ЗОШ, Полонський р-н, Хмельницька обл.

школам закупили будівельні матеріали для
проведення поточного ремонту

особи

Вустами громади про акцію

школяра повернулися після
літніх канікул у відремонтовані
та облаштовані класні кімнати

«Влітку ми щорічно здійснюємо поточний ремонт приміщення школи. Державних коштів і грошових внесків від батьків на це не вистачало і допомога
Фонду «Зміцнення громад» була вчасною. Згідно з акцією ми отримали
2 000 гривень, які було спрямовано на закупівлю фарби, цементу, шпаклівки
та інших будівельних матеріалів. Це допомогло завершити ремонт в шкільному
коридорі, учительській і їдальні».

Надія Жарчинська,

директор Терешківської ЗОШ, Красилівський р-н, Хмельницька обл.
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Ключовий проект у сфері освіти

«Співпраця заради дітей»

Мета проекту: створення європейських умов для виховання та розвитку дітей
у двох дитячих садочках Красилівського району Хмельницької області
шляхом переоблаштування старих будівель у дошкільні навчальні заклади.

Тривалість проекту: 25 квітня – 22 грудня
Об’єкти проекту:

•
•

ДНЗ «Сонечко», село Кременчуки, Красилівський район
ДНЗ «Барвінок», село Федорівка, Красилівський район

Залучено у реалізацію проекту:

148
1 411 449

Результати реалізації проекту:

осіб

грн

117
67
15
32

діток почали відвідувати відновлені дитячі
садочки

дітей отримали можливість здобувати
дошкільну освіту в зручних та комфортних
умовах

Вустами громади про проект
«Блайгодійний фонд «Oekroe» з 2007 року спільно з українськими партнерами
реалізує проект «Working Hands». Щороку група голландських волонтерів приїздить в
Україну щоб відбудувати або реконструювати старі напівзруйновані будівлі у дитячі
садочки. Роботи, від початку до завершення, ведуться у співпраці з Благодійним
фондом «Зміцнення громад». У 2014 році ми працювали над дитсадками у селах
Федорівка та Кременчуки, щоб створити належні умови для розвитку тутешніх
дошкільнят.. У 2015 році плануємо спільно працювати над новим проектом, який
додасть діткам віри у майбутнє».

Йос Фердуен,

головний інженер Благодійного фонду «Oekroe», Райнсбург, Нідерланди

«Старий дитсадок був справді надто маленьким – тут не було ані спортзалу, де
вихованці могли б займатися взимку, ані актової зали для організації свят, адже
колись це був звичайний будинок. Навіть більше – куховарки були змушені готувати обіди діткам у шкільній їдальні та власноруч приносити їх до садочка, бо
кухні у ДНЗ також не було. Тоді Благодійний фонд «Зміцнення громад» разом із
партнером – фондом «Oekroe» допомогли нам побудувати дитячий садочок,
повністю реконструювавши частину приміщення, яка слугувала амбулаторією. Наші
вихованці та їх батьки дуже задоволені змінами».

Алла Байдич,
жителів громад отримали робочі місця у
відбудованих ДНЗ

завідуюча Федорівським ДНЗ, Красилівський р-н, Хмельницька обл.
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Ключовий спецпроект у сфері освіти

Конкурс дитячої творчості
«Моє майбутнє – з рідною землею!»

Мета Конкурсу: поширення ідеї важливості праці на землі, підвищення
престижності сільськогосподарських професій, прищеплення дітям
патріотизму та любові до рідного краю шляхом залучення у
проведення Конкурсу.

Тривалість Конкурсу: 01 січня – 15 травня

Залучено у проведення Конкурсу:

230
228 438

Результати проведення Конкурсу:

1 516
74
10
25

дітей взяли участь у Конкурсі

переможці конкурсу отримали в
подарунок сучасні електронні книги,
рюкзаки, розклади для уроків, фірмові
чашки, магніти та незабутні враження

осіб

грн

навчальних закладів, що перемогли,
поповнилися музичними центрами, ноутбуками
та позитивними емоціями
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батьків стали волонтерами на церемонії нагородження, що відбувалася на території туристичного комплексу «Услад», який знаходиться на
мальовничому березі Дністра

Вустами громади про Конкурс
«Мені 10 років і я навчаюся у 5 класі. Вчитися люблю, а ще я часто беру
участь у різних конкурсах. Про конкурс дитячої творчості у нас в класі
розповіла вчителька і ми всі вирішили спробувати себе в ролі учасників. Я
намалював тракторця на полі як символ нашої великої та сильної аграрної
держави. Мій малюнок переміг! Я дуже зрадів! Під час церемонії нагородження мені вручили диплом, подарували електронну книжку, рюкзачок та
кружку. Дуже сподобалось! Цього року я обов’язково братиму участь знову».

Олег Чебан,

переможець КДТ, житель с. Дністрівка, Кельменецький р-н, Чернівецька обл.

«Моя донечка Настуся з нетерпінням чекала на конкурс, постійно малювала. Її бажання створити гарну картину, вкласти у неї часточку своєї душі
вражало, насамперед, мене, як матір. Тож коли Настя виграла, раділи усією
родиною. А емоції та враження від подорожі на «Услад» лишаться ще надовго,
адже дитина їхала додому в цілковитому захваті».

Ірина Нікончук,

мама переможниці КДТ, жителька м. Шепетівка, Хмельницька обл.
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Медицина

Медицина

Під опікою Фонду перебувають:

36

65

46

Джерела
фінансування

36

Напрямки
грантування
Ремонт медичних приміщень

фельдшерських
пунктів

фельдшерськоакушерських пунктів

Бюджет напрямку

амбулаторій
загальної практики
сімейної медицини

Проекти

401 940

2013

69
57

125 549

2013

2014

надійшло
реалізовано

фінансова складова
нефінансова складова
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583 557

Корпорація «Сварог Вест Груп»

634 921

Закупівля та ремонт медичного
244 762 обладнання

Внески громад (у тому числі – нефінансові)

Вмеблювання

86 014

153 756
126

920 691

60 060

лікарень

Забезпечення оргтехнікою

84 502

Внески фізичних осіб

257 563

Інші потреби у сфері медицини

48 405

67

2014

1 046 240 5 936

гривень
інвестовано в підвищення рівня медичного
обслуговування

пацієнтів на добу
проходять курс лікування в облаштованих
палатах
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Вустами громади

Вустами громади

«Сільська медицина знаходиться на дуже низькому рівні. Мало того, що фельдшери не отримують коштів на підтримку приміщень медичних пунктів у належному стані, ба більше – навіть на ліки фінансування ніхто не виділяє. Ми
неодноразово зверталися з цими питаннями до місцевих підприємців, але допомогу отримали не від бізнесменів, а від благодійників. Так, БФ «Зміцнення
громад» забезпечив наш ФАП конвектором. Відтепер у приміщенні тепло та
затишно».

«Завдяки об’єднанню зусиль ми створили «амбулаторію з нуля» за рік. Це дуже
маленький термін, а тому амбулаторія – наш привід для гордості. Проте без допомоги Благодійного фонду «Зміцнення громад» ми так швидко не справилися б.
Фонд забезпечив нас меблями, а також мікроскопом, який досить важко придбати у наш час. Ми надзвичайно цінуємо цю допомогу й через те, що незважаючи
на події в країні та підтримку військових у зоні проведення АТО, благодійники
знайшли час та можливості, аби підтримати нашу ініціативу».

сільський голова с. Кунча, Теофіпольський р-н, Хмельницька обл.

Василь Сороцький,

Олександр Гаврилюк,

«Жителі кожного села потребують якісного медичного обслуговування, або
хоча б швидкого надання першої медичної допомоги. Саме тому для нас так
було важливо, щоб у невеличкому селі Рублянка був ФАП. Посприяв у
вирішенні цього питання Благодійний фонд «Зміцнення громад». За виділені
організацією кошти ми провели поточний ремонт і «врятували» приміщення
ФАПу. Словами не передати тієї вдячності, яку можна побачити в очах у
літніх людей, котрі проходять обстеження у себе в селі, а не їдуть до районного
центру».

Наталія Кондратюк,

завідувач АЗПСМ с. Оршівці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.

«Віднедавна Сульжинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини
переїхала у нове приміщення, але воно, на жаль, не опалюється. Взимку
працювати в таких умовах надзвичайно складно. Щоб не мерзли ні ми, ні
пацієнти, вирішили звернутися до Благодійного фонду «Зміцнення громад».
Результат перевершив усі очікування: ми не лише отримали два конвектора
та обігрівач UFO, а також замінили два вікна на нові – металопластикові».

Людмила Іськова,

старший фельдшер Сульжинської АЗПСМ, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.

селищна голова Антонін, Красилівський р-н, Хмельницька обл.
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Ключовий проект у сфері медицини

«Ефективне лікування – запорука одужання»
Мета проекту: забезпечити медичні заклади глюкометрами та тонометрами

для покращення матеріально-технічної бази відповідних установ і підвищення
ефективності контролю рівня цукру в крові та артеріального тиску в пацієнтів.

Тривалість проекту: 8 квітня – 30 червня
Залучено у реалізацію проекту:

Результати реалізації проекту:

346
50
5 873

ФАПів та ФП поповнили свої аптечки
новими глюкометрами

54
35 949
особи

тонометрів надійшло в сільські
медичні пункти

грн

40

хворих на цукровий діабет та
гіпертонію отримали змогу контролювати рівень цукру в крові та тиск
не виїжджаючи до районного центру

Вустами громади про проект
«На день медичного працівника від Благодійного фонду «Зміцнення громад»
ми отримали тонометра. Він став якраз у нагоді, адже наш прилад для
вимірювання тиску вийшов з ладу через те, що застарів. У селі ж, де переважна більшість населення – люди похилого віку, необхідність тонометра постає
дуже гостро. Майже щодня у наш медичний пункт приходять дідусі та бабусі,
які скаржаться на підвищений тиск».

Надія Самсонюк,

завідуюча ФАПом с. Куча, Новоушицький р-н, Хмельницька обл.

«Наша амбулаторія функціонує на чотири села. Лише за день до нас звертається
15-20 чоловік, з них 3-5 − хворі на цукровий діабет. Тому для нас дуже
важлива усіляка підтримка, що стосується медикаментів та спеціалізованого
обладнання. Благодійний фонд «Зміцнення громад» надав нам глюкометр для
вимірювання рівня цукру в крові. Це дуже зручно, адже ми можемо допомогти
людині відразу на місці і їй не потрібно їхати в районну лікарню».

Людмила Дужовська,

завідуюча ФАПом с. Житинці, Любарський р-н, Житомирська обл.
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Підтримка військових

Підтримка військових

Фонд співпрацює із:

10

5

військовими частинами

11

спеціалізованими
благодійними організаціями

Бюджет напрямку

Джерела
фінансування

силовими структурами

Ремонт військової техніки

Корпорація «Сварог Вест Груп»

1 232 787

1 848 050

Проекти
125

2 886 493

Напрямки
грантування

Закупівля спеціалізованого
обладнання
739 860

Внески громад (у тому числі –
нефінансові)

656 021

Одяг і засоби захисту

694 601

Внески фізичних осіб

393 613

2013

91

2013

2014

надійшло
реалізовано

фінансова складова
нефінансова складова

42

2014

Підтримка сімей загиблих

776 035

612 858

3 280 106 1 986

військовослужбовців
вберегли своє життя завдяки
спеціалізованим засобам захисту

гривень
залучено у підтримку обороноздатності
української армії
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Вустами громади

Вустами громади

«Навесні 2014 року ми підписали Меморандум про співпрацю із Благодійним
фондом «Зміцнення громад» та корпорацією «Сварог Вест Груп» і отримали
перший транш на ремонт військової техніки у сумі 200 000 гривень. Завдяки
тісній співпраці на потреби нашої частини було надано й іншу матеріальну,
фінансову та гуманітарну допомогу».

«Бронежилети – це те, що просив абсолютно кожен підрозділ військових у зоні
проведення АТО. Для спорядження патрульного батальйону спеціального призначення у складі Окремої Слобожанської бригади Національної гвардії України
нам потрібно було 29 бронежилетів класу «чотири плюс». Залучити кошти на них
допомогли колеги – Благодійний фонд «Зміцнення громад». Приємно, що до
найзначущої на сьогодні справи – збереження життя наших бійців – «Зміцнення
громад» докладає максимум зусиль».

Марія Андреас,

Віктор Шаєнко,

майор військової частини А3730, м. Шепетівка, Хмельницька обл.

виконавчий директор Благодійного фонду «Мир і порядок», м. Харків,
Харківська обл.

«На сьогоднішній день ми – єдина військова частина у складі Збройних Сил
України, що безпосередньо виконує ремонт та відновлення військової техніки.
Проте сталося так, що у нас виникла потреба в інструментах для ремонту та
відновлення бронетанкової техніки. Тоді до справи долучився Благодійний фонд
«Зміцнення громад», допомігши отримати ці інструменти. Завдяки співпраці з
Фондом сотні одиниць військової техніки вже реконструйовано та повернено
до строю».

«Спільно з Благодійним фондом «Зміцнення громад», нам вдалось зібрати та передати нашим хлопцям із батальйону «Богдан» у зону проведення АТО продукти
харчування, засоби гігієни, одяг, взуття та все необхідне. Ще одним проектом з
Фондом стало забезпечення матеріалами для пошиву спеціального одягу та
взуття українським військовим. Зараз цей проект розширився, ми самостійно
виготовляємо більше півтора десятка видів такого обмундирування».

Володимир Оліферук,

член ГО «Самооборона Красилівщини», Хмельницька обл.

Микола Хмельницький,

полковник ремонтно-відновлювального полку, м. Миколаїв, Миколаївська обл.
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Ключовий проект із підтримки військових

«Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. М. Пирогова»
Мета проекту: оперативне надання швидкої медичної допомоги пораненим
та хворим у зоні проведення АТО шляхом співфінансування першої
місії-виїзду на Схід мобільного шпиталю.

Тривалість проекту: березень – грудень
Залучено у реалізацію проекту:

161
680 000

Результати реалізації проекту:

особа

грн

74
358
0
46

доби ефективного та оперативного
медичного обслуговування під час
першої місії-виїзду на Схід
пацієнтам було надано медичну
допомогу хірургічного та
терапевтичного профілів
летальних випадків після
надання медичної допомоги

Вустами громади про проект
«30% поранених бійців у зоні АТО помирають через ненадання вчасної
кваліфікованої медичної допомоги. Щоб зберегти життя військових ми зібрали
експертів у сфері медицини і створили команду Першого добровольчого
мобільного шпиталю. Завдяки допомозі Благодійного фонду «Зміцнення громад»
та корпорації «Сварог Вест Груп» ми придбали бронежилети, кевларові каски
й форму особовому складу Шпиталю та успішно здійснили першу місію-виїзд
на Схід. Ця допомога також стала важливим стартом до реформування системи
медицини України».

Геннадій Друзенко,

голова наглядової ради Першого добровольчого мобільного шпиталю
ім. М. Пирогова, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики,
Київська обл.

«У час бойових дій потрібно все: кошти, паливо, медикаменти, одяг, взуття і
навіть закупівля техніки, якої постійно бракує. Напівзруйновані переповнені
лікарні на Сході України не в силах оперативно забезпечити якісне надання
медичної допомоги. Тож ресурси, які ми отримали завдяки Благодійному
фонду «Зміцнення громад», допомогли нам надавати першу медичну допомогу,
лікувати та проводити огляд не лише військових, а й цивільного населення».

Оксана Романів,

член екіпажу Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. М. Пирогова,
терапевт Антонінської районної лікарні, Хмельницька обл.
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Адресна допомога

Адресна допомога
Джерела
фінансування

Бюджет напрямку

Напрямки
грантування

Листи-прохання
897

1 150 318

Корпорація «Сварог Вест Груп»

На лікування

763 663

900 043

599 121
415
308

156 862
88 179

626

На допомогу людям з особливими
потребами

Скриньки для пожертв

109 488

32 186
Українська Біржа Благодійності

140

50 512

2013

2013

2014

надійшло
підтримано

фінансова складова
нефінансова складова

2014

Внески громад (у тому числі –
нефінансові)

Будівництво та ремонт споруд

261 436

225 339

Внески фізичних осіб

68 673

63 003

гривень

залучено для підтримки громад у скрутні
моменти життя

Податки

626

1 307 180
48

На підтримку багатодітних та
017 малозабезпечених сімей

осіб

отримали оперативну грошову допомогу
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Вустами громади

Вустами громади

«Головне в житті – здоров’я. У цьому переконалася на власному досвіді, коли
потрібно було терміново робити операцію на хребті, а коштів на лікування
не було. За порадою звернулася до сусідів, які розповіли мені про діяльність
Благодійного фонду «Зміцнення громад». Написавши лист-прохання на адресу
Фонду, отримала схвальну відповідь і кошти на операцію. Хочеться, щоб
таких людей було побільше».

«Ми з сім'єю нещодавно переїхали з Маріуполя до батьків у Шепетівку.
І тут дізналися страшну звістку – гострий лімфобластний лейкоз у нашої
трирічної донечки Міланії. Звернутися нам порадили до Благодійного фонду
«Зміцнення громад», тому що фінансової підтримки не було звідки чекати. Ми
вдячні за розуміння та оперативно надані кошти і сподіваємося, що лікування
буде успішним».

Ганна Косіюк,

Катерина Лозіна,

жителька міста Остріг, Рівненська обл.

«Я вже два роки лікуюся в онкологічному відділені. Першу і єдину фінансову
допомогу отримала від Благодійного фонду «Зміцнення громад». Мені вже
зробили дві операції і лікарі прогнозують покращення, єдина перешкода до
гарного результату – це гроші. Тому я від душі вдячна благодійникам за
новий крок до одужання».

Валентина Тацюковська,

жителька м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
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жителька м. Маріуполь, Донецька обл.

«Ніхто так із душею та людською теплотою не ставився до мене, як у
Благодійному фонді «Зміцнення громад». Звернулася сюди за допомогою у
фінансуванні операції сину, а саме – встановлення штучних тазобедренних
суглобів. Я вдячна за кожну копійку, що дали благодійники, адже лише
спільно з небайдужими людьми я зможу поставити сина на ноги».

Марія Головишина,

жителька с. Васьківчики, Красилівський р-н, Хмельницька обл.
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Ключовий проект адресної допомоги

Вустами громади про проект

«Діагноз – не вирок»

Мета проекту: надання матеріальної допомоги на проведення

дороговартісного лікування, складних операцій, фінансова підтримка
реабілітації важкохворих пацієнтів.

Тривалість проекту: 1 січня – 31 грудня
Залучено у реалізацію проекту:

626
695 427

Результати реалізації проекту:

осіб

грн

375
130
98
39
52

онкохворих пройшли
черговий курс хіміотерапії
людей підлікували хронічні
захворювання серцевосудинної системи
осіб отримали змогу провести
невідкладне хірургічне втручання

«У нашого синочка вроджена вада нирок. Вже було зроблено дві операції і
попереду чекає третя. За фінансовою підтримкою звернулися до Благодійного
фонду «Зміцнення громад» і за два тижні отримали кошти на лікування.
Дуже вдячні за допомогу, адже розуміємо, що ми не єдині, хто звернувся до
Фонду зі своїми проблемами. Дякуємо, що шукаєте шляхи залучення коштів,
аби допомогти кожному».

Олександр Андрущенко,

житель м. Нетішин, Хмельницька обл.

«Кожні 3 місяці уже протягом двох років нашій донечці роблять операцію. Ми
лікувалися у відомих клініках по усій Україні, а останню операцію зробили
у Харкові. Кошти на її проведення надав Благодійний фонд «Зміцнення
громад». Гроші ми отримали перед Новим роком і для нас це був справжній
подарунок долі та знак, що у нашої доні все буде добре».

Валентина Поліщук,

жителька м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.

людей з особливими потребами
пройшли реабілітацію
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Духовність

Духовність

Під опікою Фонду перебувають:

Джерела
фінансування

264

Напрямки
грантування

Будівництво храмів
церков та монастирів

Бюджет напрямку
1 383 387

201
172
141

2013

2013

2014

надійшло
реалізовано

фінансова складова
нефінансова складова
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882 423

Внески громад (у тому числі –
нефінансові)
423

1 863 488

206 713

Ремонт церковних споруд

1 368 100

Проекти

254 112

651 657

Корпорація «Сварог Вест Груп»

Придбання та оновлення церковної
атрибутики
344 751

520

Підтримка заходів духовного
спрямування

Внески фізичних осіб

153 829

325 980

180

2014

84 940

2 117 600 1 455

Підтримка паломництва до
святих місць

прихожан
почало відвідувати оновлені духовні установи

гривень
вкладено в духовний розвиток громад
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Вустами громади

Вустами громади

«Завдання церкви – дбати про духовний розвиток громади. Часто в цій
справі бракує елементарної фінансової підтримки. Але завдяки співпраці з
Благодійним Фондом «Зміцнення громад» ми постійно залучаємо ресурси
на Недільну школу, будівництво церкви, паломництво до святих та культових
місць. Під час новорічно-різдвяних свят ми маємо можливість відзначити
солодкими подарунками найактивніших маленьких прихожан. Разом ми робимо
неоціненний вклад в душі, мораль і добросовісність наших громадян».

«Відчуваємо постійну підтримку Благодійного фонду «Зміцнення громад» у
відновленні церков, монастирів, допомозі обездоленим. У роботі цього колективу
помітне слідування біблійним принципам, особливо такого: «Будьте милосердні,
як Господь милосердний». Діла Віри, благородства, любові та милосердя на
користь ближнього отримають найвищу оцінку на Суді Господньому».

Отець Анатолій,

Протоієрей Нестор,

«Мені пощастило бути не лише прихожанином, а й безпосередньо долучитись до
побудови церкви. Раніше в нашому селі уже була церква, але в радянський час
її знищили і люди ходили молитися до храму в сусіднє село. Завдяки підтримці
Благодійного фонду «Зміцнення громад» побудували церкву у своєму селі.
Коли люди відчули підтримку, тоді згуртувались і долучились до облаштування
церкви. Село духовно відродилось: щонеділі на службі можна побачити багато
односельчан і, що приємно, молоді».

«Нашу церкву відвідує багато прихожан: від діток до старшого покоління.
З’їжджаються люди і з навколишніх сіл. Тому поблизу церкви ми розпочали
будівництво трапезної. Це буде двоповерхова будівля, де знаходитиметься ще й
недільна школа, житло священника та кімнати для прихожан. Будівництво
потребує дуже багато ресурсів, які ми не в силах зібрати самостійно. В залученні
коштів на будівництво нам дуже допомагає Благодійний фонд «Зміцнення
громад», за що хочемо щиро подякувати та побажати їм Господнього благословення».

настоятель церкви Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, м. Шепетівка,
Хмельницька обл.

Геннадій Горяк,

прихожанин Свято-Дмитрівської церкви, с. Слобідка, Новоушицький р-н,
Хмельницька обл.
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благочинний Сокирянського округу, Чернівецька обл.

Отець Володимир,

настоятель церкви Іоанна Богослова, с. Щиборівка, Красилівський р-н,
Хмельницька обл.
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Вустами громади про проект

Ключовий проект у сфері духовності

«Вірою сильна громада»

Мета проекту: відновлення пошкодженого внаслідок пожежі храму Різдва
Пресвятої Богородиці, який знаходиться у селі Терешки Красилівського
району шляхом надання оперативної грошової допомоги.

Тривалість проекту: 18 червня – 26 грудня
Залучено у реалізацію проекту:

57
129 966

Результати реалізації проекту:

відремонтовано дах церкви
та реконструйовано куполи

осіб

303

грн

місцевих жителя отримали змогу
відвідувати богослужіння
у відновленому храмі

«В нашій церкві сталася біда – влучила блискавка і згорів дах. Спільними
зусиллями громади і за фінансового сприяння Благодійного фонду «Зміцнення
громад» храм відновлено. Відчувається, що робота проводилася з доброї волі.
В цій ситуації не жаліли ані коштів, ані сил, адже просто хотіли допомогти і
підтримати духовне життя на селі. Нехай Господь благословляє благодійників
й надалі на здійснення добрих справ».

Отець Володимир,

настоятель церкви Свято-Різдва Богородиці, с. Терешки, Красилівський р-н,
Хмельницька обл.

«Соціальна сфера села зараз як ніколи потребує допомоги. Коли згорів дах в
нашій церкві, важко було навіть уявити, де взяти допомогу на відновлення духовної
святині. Потрібно було терміново зробити капітальний ремонт і встановити новий
дах. Благодійний фонд «Зміцнення громад» допоміг у цій надважливій для нашої
громади справі. До того ж, благодійники постійно допомагають нашому будинку
культури, школі, дитячому садочку, роблять гуманітарні та фінансові допомоги
безпосередньо людям, у яких трапилася біда».

Лариса Козачук,

в.о. сільського голови с. Терешки, Красилівський р-н, Хмельницька обл.
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Благоустрій

Благоустрій

Під опікою Фонду перебувають:

309

Джерела
фінансування

27

Напрямки
грантування
Ремонт доріг

Корпорація «Сварог Вест Груп»

1 477 313

1 639 050
сіл та селищ

міст

Бюджет напрямку
2 327 598

553 000

Проекти

115 708

Внески громад (у тому числі – нефінансові)

1 153 877

Внески фізичних осіб

936 390
90
60

356 716

2013

2013

2014

надійшло
реалізовано

фінансова складова
нефінансова складова

60

128

2014

Водопостачання

Будівництво та ремонт споруд

594 526

478

2 615 914

Освітлення

91 680

Фонд «Монсанто»

Інший благоустрій населених пунктів

326 054

134 052

2 972 630 336

активних та ініціативних громад
систематично облаштовують свої
населені пункти

гривень
залучено в благоустрій територіальних
громад
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Вустами громади

Вустами громади

«Раніше вулиці нашого села не освітлювалися. Ми з громадою запланували зробити освітлення двох центральних вулиць, проте власних коштів на
матеріали і підключення не вистачило. Тоді на допомогу прийшов Благодійний
фонд «Зміцнення громад», який підтримав фінансування проекту з освітлення.
Як результат – спільно із благодійниками було підключено світло на вулицях
Центральна і Садова. З часом плануємо підключити до електромережі й інші
вулиці села».

«У центрі нашого міста проживає багато молодих родин з маленькими
дітлахами. Проте дитячі майданчики на території були застарілі, а більшість
взагалі в аварійному стані. На таких майданчиках малюки дуже часто могли
поранитись, а іншого місця побавитись на свіжому повітрі не було. Наша
громада звернулась за допомогою до Благодійного фонду «Зміцнення громад»
і ми спільними зусиллями встановили новий дитячий майданчик. Нам дуже
приємно, що благодійники дбають про наше майбутнє – наших діточок».

голова Бронівської сільської ради, Волочиський р-н, Хмельницька обл.

активістка м. Сокиряни, Чернівецька обл.

Анатолій Тичинський,

Наталія Бескупська,

«У Брониках не було автобусних зупинок. Чекаючи транспорт у негоду, усі
жителі – дорослі та діти – стояли під дощем і вітром. Тому наша громада
вирішила встановити дві автобусні зупинки. Залучити кошти на їх облаштування допоміг Благодійний фонд «Зміцнення громад». Така підтримка стала для
нас хорошим стимулом для вирішення інших нагальних проблем благоустрою
села».

«Мешканці села Вартиківці не мали на вулицях електричного освітлення.
Тому пройтись ввечері сільськими дорогами було важко, не кажучи уже про
те, щоб попорати своє господарство. Завдяки Благодійному фонду «Зміцнення
громад» вдалось залучили кошти на освітлення найважливіших куточків нашого населеного пункту. Відтепер увечері стало набагато зручніше ходити і
їздити селом».

Тетяна Лосовська,

жителька с. Броники, Новоград-Волинський р-н, Житомирська обл.
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Григорій Тимінський,

голова Вартиківської сільської ради, Кельменецький р-н, Чернівецька обл.
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Ключовий проект у сфері благоустрою

«Відновлена криниця – міцна громада»
Мета проекту: активізація сільських громад Хмельниччини та Вінниччини

задля вирішення проблеми забезпечення місцевих жителів якісною питною
водою.

Тривалість проекту: березень – грудень
Залучено у реалізацію проекту:

Результати реалізації проекту:

70
18
24 978

громад взяло участь у проекті

437
1 049 240
осіб

криниць побудовано або
реконструйовано

грн

64

сільських жителів отримали
доступ до чистої питної води

Вустами громади про проект
«У серці нашого села, де діє клуб, сільська рада і бібліотека, раніше не було
криниці. Чисту питну воду працівники установ просили в односельчан, будинки
яких розміщені навколо інфраструктури. Коли дізнались про проект «Відновлена
криниця – міцна громада», усією громадою одразу ж подали заявку і виграли
грант на побудову криниці. Оздобленням нашої студениці та виготовленням
журавля – підйомного пристрою – займався талановитий мешканець нашого
села – Віктор Сірий. Відтепер це дуже особливе місце: символічна святиня та оберіг
селища. Доказ цьому те, що тут навіть фотографуються весільні пари».

Галина Фурман,

голова Комунарівської сільської ради, Калинівський р-н, Вінницька обл.

«Біля нашого дитячого садочка не було криниці, а вода, яка постачалась по трубах,
часто зникала. Долучившись до проекту «Відновлена криниця – міцна громада», вдалось побудувати криницю і забезпечити водою не тільки дитячий садочок,
а й сільську раду і прилеглі вулиці. Завдяки співпраці з Благодійним фондом
«Зміцнення громад» та фондом «Монсанто» ми відтепер п’ємо лише чисту джерельну
воду».

Емілія Линник,

завідуюча Мокївським ДНЗ, Шепетівський р-н, Хмельницька обл.
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Культура

Культура
Джерела
фінансування

Під опікою Фонду перебувають:

169

178

32

Напрямки
грантування

Організація культурних заходів
сільських бібліотек

сільських клубів

районних будинки культури

78 267

Корпорація «Сварог Вест Груп»

289 749

Бюджет напрямку

Проекти

88 376

Технічне оснащення

Внески громад (у тому числі – нефінансові)

123 566

91 446

484 764

159
397 790

72 436

2013

97
61

54 868

2013

2014

надійшло
реалізовано

фінансова складова
нефінансова складова
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Ремонт закладів культури

Внески фізичних осіб

127 948

76 035

Інші витрати у сфері культури

65

2014

Музичні інструменти

39 073

457 230 3 579

обдарованих українців
отримали можливість реалізувати свої таланти

гривень
вкладено в збереження культурної спадщини
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Вустами громади

Вустами громади

«У нашому районі немає благодійних організацій, тому ми й не очікували,
що можна отримати допомогу, наприклад, у вигляді оргтехніки для будинку
культури. Про Благодійний фонд «Зміцнення громад» я дізналася від колег і була приємно здивована, коли на лист-прохання отримала позитивну
відповідь. У будинок культури нам надали сучасний принтер. Весь колектив
дуже вдячний, оскільки, щоб надрукувати оголошення чи подяки, ми зверталися до підприємців, а тепер зможемо робити це власними силами».

Лідія Філик,

керівник відділу культури Теофіпольської РДА, Хмельницька обл.

«За 14 років творчої діяльності у рідному Нетішині ми жодного разу не
отримували допомогу від благодійників чи спонсорів. До усіх виступів готувалися власними силами і за власні кошти. Вперше звернулися за допомогою
до БФ «Зміцнення громад», щоб придбати сценічні костюми, адже старі уже
зовсім зносилися. Благодійники підтримали наше прохання. Відтепер колектив
вбраний в ошатний одяг з українським орнаментом, а гарний вигляд, як ми
знаємо, надає більшої впевненості під час виступів».

Руслана Погорєлова,

художній керівник ансамблю «Солов’їна пісня», м. Нетішин, Хмельницька обл.
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«Щороку ми беремо участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Пісенні
Візерунки». Такі фестивалі допомагають нашому колективу набувати досвід та
ділитися власними здобутками. На жаль, держава фінансування на розвиток
культури з кожним роком виділяє все менше, а спонсорів у наш час знайти
дуже важко. Тому, порадившись із колективом, було прийнято рішення звернутися
за допомогою до благодійників. Фонд «Зміцнення громад» не лише фінансово
підтримав нашу поїздку, а й подарував незабутні враження, які ще довго
надихатимуть нас на творчість».

Іван Гончар,

художній керівник колективу «Любисток», с. Коболчин, Сокирянський р-н,
Чернівецька обл.

«Вихованці нашої художньої школи змушені творити в жахливих умовах. У
класах стіни та стеля покриті грибком через протікаючий дах та старі вікна,
а шибками гуляє вітер. За 60 років у приміщенні не проводилося капітального
ремонту, тому ми звернулися за допомогою до Благодійного фонду «Зміцнення
громад», щоб придбати будівельні матеріали. Завдяки підтримці благодійників
зможемо-таки провести ремонт: плануємо «підлатати» дах та замінити вікна».

Роман Галімський,

викладач малювання Шепетівської художньої школи, Хмельницька обл.
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Ключовий проект у сфері культури

«Культура – основа суспільства»
Мета проекту: покращення умов організації культурно-масових заходів у селі
Захарівці Хмельницького району шляхом проведення ремонту в місцевому
будинку культури.

Тривалість проекту: 14 листопада – 25 грудня

Вустами громади про проект
«Будинок культури в Захарівцях – це місце зустрічі усього села. Тут проходять
всі урочисті події та заходи, тому дуже важливо, щоб приміщення було у гарному стані. Власними силами ми розпочали ремонт клубу, а коли зіткнулися із
нестачею фінансів, то звернулися за допомогою до БФ «Зміцнення громад».
Благодійники виділили кошти для заміни вікон та дверей на теплозберігаючі
– металопластикові. Вся громада села надзвичайно вдячна Фонду за те, що
будинок культури став теплим та затишним».

Наталія Мала,

Залучено у реалізацію проекту:

Результати реалізації проекту:
оновлено приміщення будинку культури

67
30 000
осіб

6 3
450
вікон та
енергозберігаючі

грн

дверей замінено на

селян відтепер зможуть відвідувати
розважальні та культурно-масові заходи не
турбуючись про погоду за вікном
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сільський голова с. Захарівці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.

«У нашому клубі діє 5 гуртків для дорослих і дітей, а також проводить свої
репетиції колектив художньої самодіяльності «Захарівчанка». Після заміни вікон
і дверей в будинку культури творити стало тепліше, адже тепер вітер «не гуляє»
у приміщенні. Захарівчани з великим задоволенням займаються творчістю,
тому для нас дуже важливо, що є така організація як Благодійний фонд
«Зміцнення громад», що дбає про соціальний та культурний розвиток села».

Валентина Мацик,

завідуюча будинком культури с. Захарівці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.
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Спорт

Спорт

Під опікою Фонду перебувають:

Джерела
фінансування

32
спортивні
установи

Бюджет напрямку

2013

2013
надійшло
реалізовано

фінансова складова
нефінансова складова
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18 371

Участь спортсменів у змаганнях

11 778

19 545

Внески фізичних осіб

Інша допомога у сфері спорту

12 348

44

2014

Придбання спортивного інвентаря

Внески громад (у тому числі –
нефінансові)

64
21

13 855

34 764

Проекти

51 234
7 067

Ремонт спортивних закладів

Корпорація «Сварог Вест Груп»

472 062

70 538

Напрямки
грантування

7 119

26

2014

58 890 279

спортсменів
взяли участь у всеукраїнських та міжнародних
змаганнях

гривень
інвестовано у популяризацію здорового
способу життя серед молоді
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Вустами громади

Вустами громади

«Із БФ «Зміцнення громад» співпрацюємо давно. Ми неодноразово отримували
допомогу, пов’язану із фінансуванням виїздів на змагання. Тому, коли у нас виникла
проблема із заміною вікон та енергозбереженням, ми знову звернулися до Фонду.
4 нові металопластикові вікна встановили у залі боротьби. Це значно поліпшило
ситуацію із збереження енергії та тепла. Та й загалом приміщення було капітально
відремонтовано на 90%. Тепер, завдяки благодійній допомозі, нашим спортсменам буде
зручно, затишно і тепло займатися улюбленою справою».

«У нас є футбольні команди хлопців: молодіжна, що існує уже 3 роки, і
дитяча, утворена рік тому. У рамках проекту «Парафія воздвиження Святого
Хреста. Футбольна команда «Fraternitas» і «Fraternitas Junior» Благодійним
фондом були виділені кошти у розмірі 5000 гривень. Вони були витрачені
на футбольні змагання, точніше на дорогу і оплату оренди приміщення, де
перебували ми з командою. Тоді ми вибороли ІІ місце і Дієцезальний кубок
футболу, у чому є і заслуга Фонду».

Володимир Гнатюк,

Отець Бенедикт,

«Раніше Міжнародний турнір із дзюдо відбувався у місті Новодністровськ, а минулого року ми збудували свій спортзал у Сокирянах. Відтоді маємо змогу проводити
змагання у нас. Наприклад, у 2014 році учасниками 30 ювілейного турніру стали
28 команд із усього світу. Перемогу здобула наша команда. Як то кажуть, сокирянцям допомагали навіть рідні стіни. Завдяки фінансовій допомозі БФ «Зміцнення
громад» у розмірі 10 000 гривень організація і проведення змагань відбувались на
найвищому рівні. За ці кошти ми виготовили афіші, грамоти, закупили медалі і
кубки для переможців та учасників турніру».

«На початку жовтня 2014 року Благодійний фонд посприяв моїй участі у
ХХІІ Чемпіонаті світу із гирьового спорту, який відбувся в місті Сан-Дієго
(штат Каліфорнія, США). Завдяки тому, що ми змогли вчасно придбати
квитки, участь у змаганнях таки прийняли. Більше того, наша команда
виборола перше місце, принісши Україні 4 медалі. Надана благодійнадопомога
у розмірі 10 000 гривень – лише 6 частина від потрібної суми, проте вона
стала як ніколи доречною. Можна сказати – вирішальною».

директор Шепетівської РДЮСШ «Колос», Хмельницька обл.

Федір Блинду,

тренер із дзюдо, директор Сокирянської районної ДЮСШ, Чернівецька обл.
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настоятель Парафії Воздвиження Святого Хреста Камянець-Подільської
Дієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні, м. Шепетівка, Хмельницька обл.

Уляна Деревенко,

майстер спорту України із гирьового спорту, вчитель української мови та
літератури Шишківського ЗНЗ, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.
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Ключовий проект у сфері спорту

«Форма для справжніх чемпіонів»
Мета проекту: підняти спортивний дух команди боксерів

Шепетівської ДЮСШ шляхом придбання нової спортивної форми.

Тривалість проекту: 19 серпня – 19 вересня
Залучено у реалізацію проекту:

57
10 026

Результати реалізації проекту:

14

осіб

боксерів отримали нові
спортивні костюми

команда шепетівських боксерів відмінно
презентувала Україну на Чемпіонаті Європи

грн

Вустами громади про проект
«Улітку 2014 року ми звернулися до благодійників за допомогою у закупівлі
боксерської форми та обмундирування для занять у нашій секції. Отримали
10 000 гривень, на які закупили 18 новеньких форм. Відтак наші юні спортсмени
можуть не перейматися матеріальним забезпеченням, адже тепер вони повністю
готові до плідної праці і підкорення нових вершин. Улітку боксери їздили на
Чемпіонат України у Харкові, також ми їздили до Європи. Наразі у команді
маємо чемпіонів області, України та двох чемпіонів Європи. І ці перемоги вони
здобували у боксерській формі зі значками Благодійного фонду».

Максим Алтунян,

тренер із боксу Шепетівської ДЮСШ, Хмельницька обл.

«Уже три роки я займаюся боксом, почав у 5 класі, коли мені було
11 років. Заняттям на ринзі приділяю багато часу: п’ять днів на тиждень
по 2 години. Інтенсивні тренування вимагають відповідного одягу. Благодійний
фонд «Зміцнення громад» надав нам хорошу форму. У новому спортивному
костюмі я вже побував на Чемпіонаті України та на Міжнародному турнірі із
боксу, де здобув ІІІ місце. Наразі я – перший номер збірної України з боксу
у категорії найлегшої ваги».

Дмитро Самойлюк,

боксер Шепетівської ДЮСШ, Хмельницька обл.
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Напрямки роботи

Гуманітарна допомога

Одяг та взуття
Іграшки
Меблі

Медичне обладнання

20

Спеціалізовані транспортні засоби

тонн

Міжконфесійний фонд «De Ruyter»

Результати:

14
164
86
53
37

спеціалізованих дитячих навчальних закладів
систематично отримують гуманітарну допомогу.
громадяни із соціально незахищених верств
населення отримали речі першої необхідності.

шкіл поповнили свою матеріально-технічну базу.

медичних та освітніх установи забезпечено меблями та
обладнанням.

людей з обмеженими фізичними можливостями стали
власниками спеціалізованих транспортних засобів.
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Ключовий проект напрямку

«Сімейний затишок для сироти»

Мета проекту: надання матеріальної допомоги для задоволення нагальних

потреб вихованців спеціалізованих навчальних закладів, створення для дітей
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, належних умов проживання,
навчання та відпочинку.

9

5

шкіл-інтернатів

дитячих будинків

Тривалість проекту: квітень – грудень
Результати реалізації проекту:

14
2 659

•у

•

спеціалізованих установах покращилися умови для навчання та проживання дітей.

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, систематично отримують одяг, взуття та іграшки від благодійників.
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Вустами громади про проект
«У 2014 дві великі вантажівки з ліжками, одягом, шкільними меблями,
ходулями та іншими речами було відправлено для розповсюдження БФ
«Зміцнення громад». Ці речі стали у нагоді багатьом малозабезпеченим
сім’ям України. Якщо описати нашу співпрацю з Фондом одним словом,
то це слово «чудово»! Вони дотримуються своїх обіцянок! Ми сподіваємося на
подальшу довготривалу співпрацю до тих пір, поки у цьому буде потреба».

Саймон Мульдер,

голова правління Міжконфесійного фонду «De Ruyter», Райнсбург, Нідерланди

«Команда Благодійного фонду «Зміцнення громад» часті гості у нашому
закладі. Останній раз приїжджали до наших вихованців напередодні НоворічноРіздвяних свят. Вручили діткам подаруночки та влаштували справжнє зимове свято. Попередньо Фонд подбав, щоб малюки почувалися затишно та
комфортно і долучився до ремонту нашої школи. Кожен з нас – викладачів –
по-справжньому вдячний благодійникам за те, що вони дарують дітям віру та
здійснюють їхні маленькі мрії. А дітки, своєю чергою, віддячують небайдужим
волонтерам своїми радісними посмішками».

Ірина Галузінська,

голова профкому Антонінської спеціалізованої школи-інтернату,
Красилівський р-н, Хмельницька обл.
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Напрямки роботи

Правова допомога
Сфери правовідносин:

цивільні

земельні

спадкові

трудові

сімейні

житлові

Результати:

Проведено

98

зустрічей з громадами з метою підвищення рівня правової свідомості
громадян.

Організовано та проведено

Здійснено

124

27

семінарів та тренінгів з правових питань.

юридичних консультації, з них:

58
66

особистих зустрічей;

консультацій в режимі онлайн.
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Ключовий проект напрямку

«Онлайн-консультації»

Мета проекту: сприяння демократичним перетворенням та побудові

громадянського суспільства в Україні, підтримка ініціатив, що спрямовані
на захист прав і основоположних свобод людини, підвищення правової
свідомості та громадської активності шляхом надання безкоштовної
правової онлайн-допомоги.

Тривалість проекту: січень – грудень
Залучено до співпраці:

16
12

юристів-волонтерів

професійних адвокатів

Вустами громади про проект
«В наш час дуже важко знайти людину, яка б безкоштовно надала
професійну юридичну консультацію. А тому звернувшись до Фонду не
особливо вірила в успіх своєї справи. На сьогодні, отримавши індивідуальний
підхід при підготовці документів і докладні та зрозумілі роз’яснення всіх
сумнівних питань нашого законодавства, я змінила свою думку. Юрисконсульт
Фонду допоміг мені не тільки «безболісно» пройти процедуру акредитації,
але й уникнути проблем з дотриманням ліцензійних умов».

Результати реалізації проекту:

Галина Василишина,

Систематичне наповнення актуальною інформацією
рубрики «Ви маєте право» у газеті «Міцна громада», яку
читає 12 000 жителів Хмельниччини, Чернівеччини та
Житомирщини.

«Хочу відзначити не лише високу кваліфікацію юриста із Благодійного
фонду «Зміцнення громад», але й людяне ставлення до своїх клієнтів. Я
звернулася з особистим питанням, яке потребувало термінового вирішення,
у мережі Інтернет. Тому мене надзвичайно здивувала оперативність та
змістовність у відповідях правника через форму зворотнього зв’язку. Навіть
склалося враження, що зверталася не за юридичною консультацією, а за
дружньою порадою».

За численними проханнями читачів на офіційному
сайті Фонду почала функціонувати рубрика «Онлайнконсультації».

66

осіб отримали правову консультацію, або юридичне роз’яснення своєї проблеми навіть не виходячи з
власного будинку.

84

приватний підприємець, жителька м. Новоград-Волинський, Житомирська обл.

Оксана Бакалець,

мати-одиначка, жителька м. Ізяслав, Хмельницька обл.

85

Адміністративні витрати

(

1 944 450
загальний бюджет 2014 року:

грн або

13%

15 600 000 грн)

1 635 285
467 875 грн
21 706 грн

Аудиторський висновок

грн

‒ заробітна плата, у тому числі:

‒ нарахування податку на заробітну плату

‒ благодійні внески із заробітної плати

131 123
60 203
26 765
35 467
24 220
19 387
12 000

грн ‒ просвітницька діяльність (виготовлення
та розповсюдження звітів, буклетів та інших
інформаційних матеріалів)
грн ‒ адміністрування програм (відрядження
по 10 областях України)
грн

‒ офісні витрати

грн

‒ банківські витрати

грн

‒ комунальні послуги

грн
грн

‒ послуги зв’язку

‒ аудиторські послуги
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Організаційна діяльність

Інформаційна діяльність

Соціальні мережі

Сайт Фонду
www.mitsna-gromada.org.ua

19 598

Кількість підписників:

відвідувачів за 2014 рік

fACEBOOK

1 293
січень

1 265
1 543
1 565
1 544
1 670
1 609
1 738
1 540
1 780
1 957
1 650
1 737

https://facebook.com/zmitsnennyagromad

лютий

вкОНТАКТЕ

березень

1 283

квітень

•
•
•
•

підписників

https://vk.com/zmitsnennyagromad

травень
червень

ОДНОКЛАССНИКИ

липень

413

серпень
Вересень

підписників

http://ok.ru/khrbf

жовтень
листопад
грудень

Інформація на сторінці:

На сайті відвідувачі:
•

підписників

Дізналися загальну інформацію про
БФ «Зміцнення громад» (історія, стратегія розвитку,

•

Короткий опис програм, які реалізовує Фонд

•

Контактні дані та адреса Фонду

команда менеджменту, дорадчі органи Фонду, партнери)

Публікації:

Ознайомилися з ключовими напрямками діяльності
Фонду
Прочитали актуальні новини
Ознайомилися зі свіжими анонсами
Отримали змогу проконсультуватися з юристом

•
•
•

•

•
•

Новини оновлюються щоденно

90

91

Інформаційні повідомлення про надання допомоги Фондом
Мотиватори соціального характеру
Анонси конкурсів та грантів
Відео повчального змісту, що висвітлює гострі
соціальні проблеми
Фотоальбоми з заходів за напрямками
Онлайн-спілкування із представниками
територіальних громад щодо актуальних проблем населених пунктів

Регіональне інформаційно-аналітичне видання

«Міцна громада»

Щомісячний тираж

12 000
примірників

Регіональне інформаційно-аналітичне видання

«Міцна громада»
Територія розповсюдження:

89
7
267

сільських рад

міст

сіл та селищ Хмельницької, Чернівецької та Житомирської областей

Основні рубрики:
«Словами відомих»
Фото соціального характеру та вислів відомої людини, що спрямовані на досягнення суспільно
корисних і популяризацію загальнолюдських цінностей та виконують виховну функцію.
«Дайджест новин»
Інформаційні повідомлення, що відображають діяльність Фонду.
«Актуальне інтерв’ю»
Діалог з ініціативними представниками територіальних громад, які діляться успішним досвідом
реалізації проектів.
«Мандруємо селами»
Розповідь про активні сільські громади, які вміють спільними зусиллями вирішувати суспільні
проблеми і готові поділитися своїм досвідом з іншими.
«Ви маєте право»
Рубрика правової освіти громад.
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Авторська телепередача

Авторська телепередача

«Толока»

«Толока»

Мета:
розповісти про активні та ініціативні територіальні ромади, які вдало реалізували проекти щодо
спільного вирішення суспільних проблем, залучивши до співпраці представників бізнесу, влади
та неприбуткових організацій.

Виходить у співпраці з
Ефірне мовлення поширюється на Хмельницьку, Вінницьку та Тернопільські області

24

Аудиторія

1 300 000
глядачів

випуски передачі за рік
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Організаційна діяльність

Наші партнери

Благодійні та громадські організації

3

Благодійні та громадські організації

6

міжнародні благодійні фундації

ІСАР «ЄДНАННЯ»

Благодійний фонд
«Oekroe»
(Нідерланди)

Міжконфесійний фонд
«De Ruyter»
(Нідерланди)

Всеукраїнська асоціація
сільських та селищних рад

БО «Мир і порядок»

Українська Біржа
Благодійності

БФ «Патріоти України»

Електронна енциклопедія
«Вікіпедія»

7

всеукраїнських благодійних організацій

Український форум
благодійників

Хмельницька правозахисна
Асоцiацiя

«Громадський простір»

Фонд
«Монсанто»
(США)
«Гурт»

6

ресурсних центрів ініціативних груп

Рада захисту прав
та безпеки пацієнтів

громадських організацій

МГО «КЕДР»

Громадська організація
«Самооборона Красилівщини»

Красилівське районне
товариство «Захист»

Громадська організація
«Кременчуківський край»

Громадська організація
«Антонінський край»

Фонд сталого розвитку
«Стара Волинь»

БО «Оживи мрію»
Громадська організація
«Покров»
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Підприємства та комерційні організації

Засоби масової інформації

5
Корпорація
«Сварог Вест Груп»

ТОВ «ТД «Шепетівський цукор»

телевізійних каналів -

Туристичний комплекс «Услад»

інформаційних та подієвих сюжети

Шепетівський завод
культиваторів

Хмельницька ОДТРК
«Поділля-Центр»

ДП ДТА «33 канал»
ТОВ «Дельта-Інжиніринг»

54

Промо Студія «ФРЕШ»

ТРК «Ексклюзив»

Органи влади та місцевого самоврядування

Хмельницька ОДА

Чернівецька ОДА

12

ТРК «ШАНС»

регіональних та обласних друкованих ЗМІ -

158

публікацій

«Подільські вісті»

«Шепетівський вісник»

«День за днем»

«Новий шлях»

«Трудівник Полісся»

«Нетішинський вісник»

«Буковина»

«Дністрові зорі»

«Красилівський вісник»

«Проскурів»

«Наддністрянська правда»

«Рідне слово»

Рівненська ОДА

А також органи влади та місцевого
самоврядування різних рівнів:
Київської, Луганської, Харківської,
Дніпропетровської, Донецької
областей.
Житомирська ОДА

Чернівецька ОДТРК
«Буковина»

Вінницька ОДА
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Контактна інформація
Поштова адреса:

пров. Подільський, 20, м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400

Фактична адреса:

вул. Перша Привокзальна, 33-А, м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400

Електронна адреса:
post@mitsna-gromada.org.ua

Телефон/Факс:
(03840) 4-18-60

Офіційний сайт:

www.mitsna-gromada.org.ua

QR-код:
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