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Ваш фонд громади 
має відповідь. Фонд 
громади - це недер-
жавна, неприбуткова 
організація, яка пра-
цює з територіальною 
прив’язкою до грома-
ди, в якій ви живете.
Фонд громади вивчає 
та знає потреби міс-
цевої громади, добре 
орієнтується в сере-
довищі громадських 
організацій міста, є 
лідером в громаді, та, 
якщо ви бажаєте, може 
порадити як ефектив-
ніше реалізувати ваші 
благодійні наміри.

В кожному з нас живе філан-
троп. Великий чи малий, але 
він є. Саме тому ми прагнемо 
змінювати світ навколо себе 

на краще. Але також кожен 
боїться помилитись чи бути 
ошуканим при  здійсненні 
своїх благодійних задумів.

ЩО ТАКЕ ФОНД ГРОМАДИ?

Ви можете присвяти-
ти свій час чи про-
фесійні вміння  та 
стати волонтером.

Оберіть, який з ресурсів хочете та можете віддати громаді в 
якій живете:

ТО Ж З ЧОГО 
ПОЧАТИ?

Ви можете створи-
ти власний фонд, на-
правляючи накопичені 
кошти на сфери, які 
вам  цікаво розвивати 
в громаді.

Ви можете принести 
ідеї, за допомогою 
яких розвиватиметь-
ся громада.

Ми допомагаємо тим, 
хто допомагає іншим!

Фонд громади «Подільська громада»

ІДЕЇ ЧАС КОШТИ
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Подільська громада є Фондом 
громади міста Вінниця,
який активізує громаду та
об’єднує її ресурси для вирі-
шення актуальних потреб,

шляхом розвитку культури
філантропії.

• чесність;
• довіра;
• толерантність;
• відповідальність;
• справедливість;
• солідарність/командний 

дух.

• партнерські засади;
• орієнтованість на потреби 

громади;
• прозорість;
• відкритість;
• відповідність діяльності 

правовому полю України;

• врахування потреб клієнтів;
• рівність участі кожного;
• професіоналізм;
• командний підхід в 

діяльності;
• ефективне використання 

ресурсів.

Місія

Цінності 

Принципи діяльності
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АУКЦІОН ПРОЕКТІВ

Мета: Об’єднати громаду навколо 
інніціатив направлених на 
розвиток міста та громадянського 
суспільства, шляхом проведення 
публічного фандрейзингового 
заходу.

Результати:
• залучено 65 Донорів міста  та 

Британську раду;
• профінансовано та 

реалізовано 5 проектів;
• зібрано 95600 грн.

Вплив: Аукціон наочно показує, 
що об’єднавши зусилля можливо 
досягти значних результатів та 
ефективніше розвивати наше 
місто, що кожен, незалежно від 
статків може бути філантропом та 
впливати на розвиток міста.

Розвиток громади міста Вінниці

Кожна дитина успішна Проект «Діагностика 
Мовлення Дітей У 

Логопункті LogoClub»

Екореабілітація Проект Для Підлітків 
«ProАктивні»

Lapkam.Com
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Розвиток громади міста Вінниці

КОНКУРС ГРАНТІВ «СВІТЛІ ВЧИНКИ»

Мета: Створити свято для мало-
захищенних категорій населення.

Результати: 
• зібрано 12000 грн. через бла-

годійні скриньки;
• профінансовано та реалізо-

вано 4 проекти;

• охоплено 250 осіб, 3 спеціалі-
зовані освітні заклади для ді-
тей та 1 установа для осіб з 
інвалідністю та осіб похилого 
віку.

Вплив: Командами-переможни-
цями додатково залучено з інших 
джерел 2160 грн. на реалізацію 
проектів. Дорослі та діти - бенефі-
ціари конкурсу отримали відчуття 
підтримки соціуму та відчули себе 
частиною громади у новорічні 
свята.

Щастя Дітям Новий Рік – Нові Можливості Невеличкі Дива Для 
Чудової Малечі!

Міський клуб Нехай Для Всіх Засяє 
Різдвяна Зірка!
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Мета: Донести інформацію до 
мешканців та мешканок міста 
про необхідність сортування 
побутових відходів шляхом 
проведення інформаційно-
просвітницької кампанії.

Результати: 
• 400 кущів троянд висадже-

но на території 4 шкіл та 2 
ребілітаційних центрів;

• 45 екземплярів екологічної 
настільної гри «Ecobattle» 
подаровано навчальним 
закладам;

• проведено екоквест в рамках 
тижня сталої енергетики

• проведено 12 екологічних 
уроків;

• встановлено 1 компостер в 
рамках програми «Компола»;

• зібрано 484 кг кришечок;
• зібрано 12 тонн речей з 

соціальних контейнерів;
• проведено 10 консультацій на 

базі «Зеленого офісу»;
• 5 загальноміських презентацій 

жителям;
• 80 дітей взяли участь в еко-

квесті до тижня сталої енер-
гетики, здобули теоретичні та 
практичні навички роздільно-
го збору відходів;

• 360 дітей дізнались про 
роздільний збір відходів у шко-
лах;

• 620 кг макулатури здали в 
рамках заходу «година землі».

Вплив: Зріс рівень екологічної 
свідомості, як результат 60 % 
жителів міста сортує відходи.

ЕКОЛОГІЧНЕ МІСТО



*На сторінках звіту 
представлені де-які 
результати «Опитування 
потреб громади Вінниці 
2017», яке проводилось 
фондом спільно з 
Київським міжнародним 
інститутом соціології, за 
фінансової підтримки 
ІСАР «Єднання»
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Розвиток громади міста Вінниці
ЕКОЛОГІЧНЕ МІСТО

Якою мірою Вас задовольняє  озеленення  Вінниці?*

Як Ви оцінюєте послугу вивезення сміття?

2,8 %

9,3 %

40,2 %

46,7 %

1,1 %

1,8 %

6,8 %
18,2 %

48,2 %
20,7 %

4,3 %
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Мета:  Активізувати молодь міста 
Вінниця та надати їй можли-
вості реалізувати власні ініціати-
ви, шляхом навчань, проведення 
фандрейзингових заходів та під-
тримки молодіжних ініціатив за 
допомогою грантового конкурсу.

Результати:
• сформовано комітет МБІ у 

складі 10 осіб;
• реалізовано 2 фандрайзинго-

вих проекти;
• залучено 50 донорів;
• зібрано 4501 грн.

Вплив: 10 молодих людей з коміте-
ту МБІ отримали практичний до-
свід організації фандрайзингових 
заходів, планування та роботи в 
команді, розвинули свої комуніка-
тивні та лідерські навички.

Розвиток громади міста Вінниці

МОЛОДІЖНИЙ БАНК ІНІЦІАТИВ
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Розвиток громади міста Вінниці

Розвиток громади міста Вінниці

U-KRAINA MOŻLIWOŚCI

ЕРАЗМУС +

Мета: Налагодити комунікацію та 
міжкультурний діалог між молоддю 
України та Польщі (Stowarzyszenie 
SIEMACHA), активізувати молодь 
та розвинути її лідерські навички.

Результати: 
• 15 молодих людей відвідали 

м.Краків, Польща;
• пройшли тренінги з комунікації, 

фандрайзингу та лідерства;
• отримали можливість мовної 

практики.

Вплив: Молодь стала відкритішою 
до спілкування та сприйняття іншої 
мови й культури. Деякі учасники та 
учасниці поїздки стали активни-
ми в одній із програм «Подільської 
громади» - Молодіжний Банк Іні-
ціатив.

Мета: Надати молоді можливості 
розвинути свої навички та компе-
тенції, налагодити міжкультурне 
спілкування між молоддю, обмін 
ідеями та найкращими практиками.

Результати: 
• «Подільська громада» була 

партнером на 2 молодіжних 
обмінах

• 15 молодих людей з Вінниці та 
області взяли участь в обмінах 
у Вірменії та Польщі

Вплив: Під час обмінів молодь 
дізналась більше про інші 
можливості програми Еразмус+, 
якими зможе користуватися й 
надалі. Знайомство з молоддю 
з різних країн надихнуло та 
допомогло розширити світогляд, 
зруйнувати певні стереотипи та 
упередження, подолати мовний 
бар’єр і почувати себе впевненіше 
в спілкуванні іноземною мовою.
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Розвиток громади міста Вінниці

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ

Вплив:  Бенефіціарами програ-
ми стали більше 1000 військо-
вослужбовців. Покращено ма-
теріально-технічне оснащення  
військових частин:  А1815,  А3821, 
А2896, А0215-П, В1688, В3720; 137 
батальйон морської піхоти; Вол-
новахський районний військовий 
комісаріат; ВПС «Красна Талівка» 
та інші.

Мета: Підтримати військовослуж-
бовців, що перебувають в зоні АТО 
та допомогти пораненим військо-
вим.

Результати:
• 20 виїздів в зону АТО;
• доставлено 53 тонни гу-

манітарного вантажу (спо-
рядження, одяг, ліки, продукти 
харчування, будівельні ма-
теріали тощо);

• спільно з ГО «Мольфар» ви-
готовлено систему дальнього 
дистанційного тепло-візійного 
моніторингу лінії фронту «Око 
Мольфара»;

• зібрано 62 465 грн під час 
публічних фандрейзингових 
заходів (Аукціон міс Вінниця 
та Фестиваль польової кухні 
памяті Тараса Сича);

• загальна сума фінансових 
надходжень на рахунок бла-
годійної програми 212747,50 грн.
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Мета: Показати різноманітні 
практики партнерств та спільних 
проектів, що допомогають розви-
ватись территоріям, познайомити 
з новими підходами та технологія-
ми залучення та акумуляції ресур-
сів для розвитку громад.

Мета: Підтримати ініціативу 
Андрушко Юрія (Швеція) та Миколи 
Обідника (Вінниця), яким вдалось 
залучити на реалізацію проекту 
818 048 грн. від Благодійного 
фонду зі Швеції «Нема проблема», 
на реконструкцію покрівлі 
будівлі комунального закладу 
«Дошкільний навчальний заклад 
№17 ВМР»

Результати: 
• 3 делегації (75 представників 

влади, громади, бізнесу, ЗМІ) 
Донецької та Луганської обл.

• 30 зустрічей з місцевою владою, 
ВНЗ, бізнесом та громадськими 
організаціями.

• 10 представників вінницької гро-
мади відвідали Схід країни, були 
учасниками 15 зустрічей

Результати: 
• 1 498 048, 47 грн загальна сума 

проекту;
• 1 375 м2 відреконструйованої 

покрівлі ДНЗ.

Вплив:  Представники зі Сходу 
країни перейняли позитивний 
досвід м. Вінниці і деякі проекти 
або елементи втілили у своїх 
регіонах. Налагоджені контакти 
та відчуття єдності країни. (Ця 
ініціатива фінансувлась в рамках 

проекту Програми розвитку 
ООН «Відновлення врядування 
та примирення в охоплених 
конфліктом громадах України»,  
який реалізується ПРООН в Україні 
за підтримки Швейцарської 
Конфедерації та Уряду Швеції)

Розвиток громади міста Вінниці

Розвиток громади міста Вінниці
РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАХУ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ

Вплив:  425 діток матимуть утепле-
ний та оновлений дах, тим самим 
створено комфортні умови для 

перебування дітей у закладі в хо-
лодну пору року.

ВІННИЦЯ ТА СХІД - ОБМІН ДОСВІДОМ
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Мета: Сприяти формуванню куль-
турної та духовної свідомості міс-
цевої громади, вихованню патріо-
тизму та почуття гордості за місто, 
у якому проживаємо.

Мета: Створити сприятливі умови 
для встановлення серед широких 
верств населення естетичних та 
інтелектуальних еталонів.

Результати: 
• підтримано організацію 21 

загально-міського заходу 
(фестивалів, святкувань, ми-
стецьких проектів,  у рамках 
відзначення Дня міста, Дня 
Європи, Дня Незалежності, 
Дня Державного прапору, Но-
ворічних святкувань, Івана-Ку-
пала, Культурно-мистецької 
резиденції та інші).

Результати: 
• проведено близько 10  куль-

турно-просвітницьких заходів 
(фестивалі, виставки, пленери, 
конференції);

• охоплено близько 1000 вінничан

Вплив:  Тематики заходів охопили 
такі сфери, як мистецтво, культура 
та патріотичне виховання. Заходи 
відвідало близько 100 000 вінничан.

Вплив:   Надзвичайно важливою 
для духовного розвитку громади 
є підтримка та надання можливо-
стей проведення таких заходів, як 
виставки, лекторії, зустрічі з мит-
цями тощо для громади міста.

Розвиток громади міста Вінниці

Розвиток громади міста Вінниці

ВІННИЦЯ - ЦЕ МОЄ МІСТО

НАЗВА: ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД «ПОДІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА»
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Мета: Залучити 200 дітей для на-
вчання грі на музичних інструмен-
тах та співу у хорі.  Надати дітям, 
які не мають музичної освіти, мож-
ливість торкнутись світу музики та 
вселити учасникам віру у власні 
сили.

Результати: 
• п’ять днів табору з американ-

ською диригенткою Констан-
цією Фортунато;

• навчання грі на двох музичних 
інструментах та співу у хорі 
кількома мовами світу;

• виступ на сцені ВДПУ перед 
повним залом глядачів (близь-
ко 600 осіб);

• маса позитивних відгуків від 
учасників та учасниць та їх 
батьків.

Вплив:  Через унікальні вміння та 
майстерність команди Музичного 
табору, діти досягають неймовір-
них результатів. Це вселяє віру та 
впевненість у свої сили, яка відо-
бражається на всіх сферах життя 
дитини, не тільки у музиці.

Розвиток громади міста Вінниці
MUSIC CAMP INTERNATIONAL
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Посилення спроможності ІГС міста Вінниці

Мета:  Спільно з Британською 
Радою в Україні, Вінницькою 
міською радою, ГО «Гармонія» 
та КП «Інститут розвитку міст» 
організувати вперше у місті 
масштабний конкурс грантів, який 
дозволяє підтримати не лише 
зареєстровані ІГС, а й активних 
вінничан, які прагнуть змінювати 
своє місто на краще.

Результати: 
• отримано 152 заявки від вінни-

чан;
• 70 активістів пройшли трьох-

денне навчання по проектно-
му менеджменту;

• підтримано 28 проектів;
• фінансовий пул проектів: 

700 000 грн.

Вплив: Даний конкурс дав 
можливість спробувати свої сили 
та здобути досвід тим, хто вперше 
реалізовував проекти. Конкурс 
продемонстрував співпрацю  
влада-бізнес-громада, адже 
частина коштів (500 000 грн), було 
надано саме місцевими владою 
та бізнесом. Звичайно кожен з 
реалізованих проектів має свої 
результати та вплив.

ПІЦА-ПІТЧИНГ
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Мета:  Поділитись досвідом на 
тему «Співпраця з бізнесом». Про-
вести воркшоп для мережі фондів 
громад щодо побудови партнер-
ських відносин з бізнесом.

Результати: 
• 10 представників Фондів гро-

мад з різних куточків України 
взяли участь у заході;

Вплив:  Завдяки обміну один 
із фондів розпочав створення 
корпоративних фондів, з’явилось 
чіткіше розуміння того, що для 
розвитку стратегічної співпраці 
з бізнесом, першочерговим є 
визначення спільних цілей та 
сфер зацікавленності потенційних 
благодійників, важливо знати і 
розуміти очікування бізнесу від 
співпраці з Фондом громади.

Сприяння розвитку Фондів громад
ОБМІН ДОСВІДОМ З ФОНДАМИ ГРОМАД УКРАЇНИ

• обмін досвідом з представ-
никами Фонду громади з 
Банської Бистриці (Сло-
ваччина);

• зустріч з бізнес-партнерами 
ФГ «Подільська громада»;

• презентовано роботу ме-
режі фондів громад, в сфері 
«співпраця з бізнесом» та 
поради від волонтерки 
Корпусу Миру «На що біз-
нес звертає увагу при спі-
впраці з фондом громади»;

• проведено воркшоп «Чому 
бізнесу варто працювати з 
Фондами».
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Посилення організаційної 
спроможності 

ФГ Подільська громада
ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

Мета:  Провести оцінку організа-
ційної спроможності ФГ «Поділь-
ська громада» для розуміння на 
якому етапі розвитку знаходиться 
Фонд та які сфери потребують 
підсилення.

Результати: 
• ознайомили та розібрались з 

учасниками/цями у 10 сферах, 
яким має відповідати класичний 
Фонд Громади;

• виявили, які сфери потребують 
підсилення.

Вплив: Для підсилення сфери 
«Сервіси для Донорів» ми запро-
сили волонтерку Корпусу Миру, 
яка тепер займається цим напрям-
ком. Результати оцінки допомогли 
скорегувати операційний план 
роботи фонду у 2017 та були вра-
ховані при розробці операційного 
плану на 2018.



17

Посилення організаційної 
спроможності 

ФГ Подільська громада

УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ SENIOR INTERNATIONAL 
FELLOWS 2017 (CITY UNIVERSITY OF NEW YORK)

Мета:  Перейняти досвід країни, з  
найвищим рівнем розвитку грома-
дянського суспільства, методи та 
інструменти співпраці неприбут-
кового сектору з бізнесом.

Результати: 
• вивчено досвід США;
• проведено дослідження на 

тему «Вектор на соціальну 
відповідальність бізнесу. Біз-
нес, як частина філантропії»;

• отримано ряд ефективних ін-
струментів та механізмів ро-
боти фондів громад США.

Вплив: Згідно отриманих знань, 
буде розширено набір інструмен-
тарію роботи з бізнесом, удоско-
налено підходи до організації ро-
боти з управлінськими органами 
фонду, будуть розроблені системи 
моніторингу та оцінки діяльності 
фонду.
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Посилення організаційної 
спроможності 

ФГ Подільська громада

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ФОНДІВ 
ГРОМАД ЄВРОПИ

Мета: Представити досвід Фонду 
громади «Подільська громада» 
на конференції Фондів Громад 
Європи «Building Bridges for Local 
Good» (м. Кардіфф, Уельс).

Результати: Таїсія Левченко висту-
пила на Конференції в якості спі-
керки, поділилась досвідом Фонду,  
щодо можливостей навчання та 
обміну між фондами громад.

Вплив: Такі заходи це не лише 
про конкретні ідеї, які можна 
брати і впроваджувати, не лише 
про конкретних людей, з якими 
знайомишся. Це про збагачення візії 
в цілому, про натхнення, яке впливає 
на здатність створювати більшу 
додану цінність і про інсайти, які 
запускають цілий ряд власних ідей і 
згодом втілюються в чудові проекти.

Посилення організаційної 
спроможності 

ФГ Подільська громада
CF2CF - МІЖНАРОДНИЙ ОБМІН ДОСВІДОМ

Мета:  Обмін досвідом для підви-
щення організаційної спромож-
ності та запозичення найкращих 
практик.

Результати: 
• відбувся обмін успішними прак-

тиками та досвідом засвоєних 
уроків;

• налагоджене партнерство між 
ФГ «Подільська громада» та 
ФГ «Здорове місто» і Центром 
філантропії (Словаччина).

Вплив: Як наслідок представниця 
Наглядової ради фонду була за-
прошена в якості спікерки на кон-
ференцію Фондів громад Європи, 
а голова правління фонду стала 
учасницею міжнародного стажу-
вання. Розвиваючи Молодіжний 
банк інціатив, ми враховуємо до-
свід словацького фонду, де дана 
програма працювала 9 років. Та-
кож плануємо перейняти практику 
публічних обговорень результатів 
дослідження потреб громади.
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Посилення організаційної 
спроможності 

ФГ Подільська громада
СПІВПРАЦЯ З  КОРПУСОМ МИРУ

Мета: Залучити волонтера 
Корпусу Миру для розбудови 
стратегічної співпраці з місцевим 
бізнесом та організаційного 
розвитку ФГ «Подільська громада».

Результати:
• залучено волонтерку з 

20-річним досвідом роботи 
в бізнесі та проектному 
менеджменті для роботи в 
Фонді впродовж 2 років;

• розпочато дослідження наявних 
партнерств ФГ «Подільська 
громада» та місцевого бізнесу;

• постійно застосовуємо 
нові елементи проектного 
менеджменту.

Вплив: Професійний досвід во-
лонтерки Кетрін Анаду допомагає 
налагодити комунікацію з наяв-
ними бізнес-партнерами, сприяє 
розвитку та удосконаленню даних 
партнерств, робить їх ефективні-
шими. Застосування проектно-
го менеджменту в роботі Фонду 
допомагає виконувати завдання 
вчасно, більш якісно та професійно.
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Посилення організаційної 
спроможності 

ФГ Подільська громада

Мета: Поділитись практиками 
та результатами роботи фонду, 
дізнатись про передові українські 
та міжнародні ініціативи.

Результати:
• поділились знаннями про кор-

поративні фонди з 6-ма ор-
ганізаціями;

• отримали запрошення до 
участі у міжнародній конфе-
ренції «Let’s do it Conference»;

• підвищили професійні навички 
та навички самопрезентації;

• зібрали додаткове фінансу-
вання на розвиток Молодіж-
ного банку ініціатив.

Вплив: Було налагоджено 3 но-
вих потенційних партнерства. У 
2018 році знання, здобуті на фо-
румі, будуть використовуватись на 
практиці в діяльності фонду. 1700 
учасників з України та інших країн 
дізнались про роботу фонду під 
час виставки фондів громад.

УЧАСТЬ У ФОРУМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (М. КИЇВ)



56 %

57,8 %
2,3 %

18,4 %

43,4 %
7,1 %

27,8 %
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Нові запитання, що додались до опитування лише у 2017 році.

“Соціальна відповідаль-
ність бізнесу – зобов’язання 
бізнесу сприяти усталено-
му економічному розвитку, 
працюючи з робітниками, їх 
сім’ями, місцевою громадою 
та суспільством у цілому, для 
поліпшення якості їх життя”. 
Чи погоджуєтесь Ви з таким 
визначенням?

Чи важливо для Вас, щоб 
місцевий бізнес був соціаль-
но-відповідальним?

Чи збільшиться ймовір-
ність того, що Ви придбаєте 
продукцію бізнесу, якщо ви 
знаєте про його соціальну 
відповідальність?

Середнє пожертвування на людину

Питання

194 грн

2015

154 грн

2016

151 грн

2017

74% 74% 61%

72% 68% 48%

68% 74% 70%

37% 35% 21%

Жертвували на благодійність мину-
лого року

Готові жертвувати на вирішення 
проблем міста

Частка населення міста, які робили 
пожертви на благодійність протя-
гом року

Чи доводилося Вам протягом остан-
нього року займатись волонтерством 
(витрачати свій час або трудові 
зусилля) з благодійною метою?

Розвиток культури філантропії в місті Вінниця

 Результати дослідження потреб громади. Порівняльна характеристика за 3 роки
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ЛЮДИ,  ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ ВІННИЦЮ

Мета: Відзначити партнерів Фон-
ду громади «Подільська громада» 
з бізнес-сектору за спільні досяг-
нення у 2017 році.

Результати: 
Нагороджено 28 партнерів, у ка-
тегоріях:  
• За підтримку української армії;
• За підтримку медичної сфери;
• За розвиток освіти та культури;
• За розвиток екологічної свідо-

мості;

Вплив: Нагородження має на меті 
мотивувати наявних партнерів 
«Подільської громади» та інший 
бізнес в місті бути соціально-від-
повідальними та розвивати наше 
місто разом. Сама нагорода 
складається із декількох частин, 
кожну з яких можна отримати один 
раз в рік за вагомий внесок у ро-
звиток міста.

• За підтримку талановитої мо-
лоді;

• Найактивніший донор аукціо-
ну проектів.

Сприяння зростанню 
соціально відповідального бізнесу та 

розвитку культури філантропії в місті Вінниця

КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «DIADEMA»

Мета: Збереження наявного по-
тенціалу милосердя та філантро-
пії, відродження традицій україн-
ського благодійництва, що значно 
прискорить вирішення нагальних 
соціальних проблем та сприятиме 
покращенню життя народу.

Результати: 
• проведено фестиваль «Рокінфест»;
• конкурс «Місс Вінниця-2017»;
• надано допомогу Комітету по 

фізичній культурі і спорту ВМР 
для закупівлі спортивного ін-
вентарю;

• 10 дітей безкоштовно взя-
ли участь у Music Camp 
International;

• підтримано естрадний фести-
валь «Творча майстерня «Зо-
ряні мріїї»;

Вплив: 
Бенеф іц іарами 
КФ «DIADEMA» у 
2017 році стали 
близько 600 ді-
тей та дорослих. 
Охоплено 5 су-

спільно-важливих сфер: культура, 
спорт, освіта, здоров̀я, підтримка 
соціально-незахищених верств 
населення.

• надано підтримку святкування 
100-річчя Центрального парку;

• підтримано мистецький проект 
«Україна Польща перехрестя 
історїі»;

• підтримано поїздку дітей з ін-
валідністю, на Фестиваль Свя-
того Миколая 2017 в м.Чегерин.

Сприяння зростанню 
соціально відповідального бізнесу та 

розвитку культури філантропії в місті Вінниця
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КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД ПРАТ УПСК

Мета: Розвиток філантропії,  
реалізація програм та проектів, 
спрямованих на вирішення 
питань охорони здоров’я 
та вдосконалення мережі 
лікувальних та реабілітаційних 
закладів області; підтримка та 
надання допомоги медичним 
закладам.

Результати: 
• 8 лікарень отримали допомогу на суму 1 

763 213 грн. 69 коп.;
• закуплено медичне обладнання та інстру-

ментарій, господарчі матеріали, хімічні ла-
бораторні матеріали, проведено ремонтні 
роботи відділень лікарень.

Вплив: Покращено якість надання послуг 
у медичних закладах 6 районів області 
та м. Вінниця, а саме:  Вінницька обласна 
клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова, ВОКВЕЦ, 
Іллінецька ЦРЛ, Барська ЦРЛ, Літинська ЦРЛ, 
Шаргородська ЦРЛ, Чечельницька ЦРЛ, 
Хмільницька ЦРЛ.

Сприяння зростанню 
соціально відповідального бізнесу та 

розвитку культури філантропії в місті Вінниця

Витратні матеріали

ВИТРАТИ 2017 р.

Друкована продукція

Хімічні лабораторні реактиви, 
дез. засоби

М`який інвентар

Господарські матеріали

Будівельні матеріали

Канцелярські товари

Всього

Рентгенівська плівка

Медичний інструментарій

Меблі

Автозапчастини

Медичне обладнання

Комп’ютерне обладнання та інше

Ремонтні та монтажні роботи

11396,00

309528,74

10628,00

35540,09

102771,52

23470,6

71567,4

1763213,69

660675,26

290176,54

59803,63

38766,25

41841,00

96683,66

10365,00
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ПРОПОЗИЦІЇ ПО СПІВПРАЦІ

Ви, як представник бізнесу,  бажаєте долучитись 
до числа філантропів та робити власний 
внесок у розвиток міста? Маєте можливість 
створити власний Корпоративний Фонд 
на базі Фонду громади «Подільська 
громада», що носитиме назву вашого 
підприємства, торгової марки, фірми 
тощо.

Маєте друзів однодумців 
серед ваших бізнес-пар-
тнерів, з якими готові ро-

бити невеликі внески 
та накопичувати до-
статню суму коштів 
для вирішення певної 
проблеми. Створіть 

Партнерський 
Корпоративний фонд!

Створіть Фамільний чи Іменний 
фонд, та накопичуйте кошти на 
вирішення соціально-важливих тем, 
які близькі саме вам.

Переймаєтесь долею, скажі-
мо парку, музею, освітнього 
закладу, який закінчили чи 
спортивного гуртка - можете 

заснувати Тематичний фонд, 
та акумулювати кошти на їх 

розвиток.

Цікаво підтримувати 
освітні напрямки 
чи стимулюва-
ти розвиток та-
лантів? Запо-
чаткуйте власну 
С т и п е н д і а л ь н у 
програму для учнів 
та студентів міста.

Створення всіх видів цих стратегічних інструментів, супроводжується 
підписанням договорів між сторонами, та детальним обговоренням всіх 
умов, що в них зазначатимуться. Термін накопичення коштів, напрямки 
їх використання, умови звітності  визначаються спільно з засновниками 
всіх видів фондів.



12,9 %

7,8 %

9,3 %

4,8 %

26,8 %

6,1 %

14,1 %

6,1 %

22,2 %
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До підтримки кожної з існуючих благодійних програм ви можете долучитись 
двома основними способами:

Що перешкоджає Вам приділяти час та зусилля для вирішення проблем громади?

Перерахувати кошти на розрахунковий рахунок фонду за вказаними 
реквізитами, зазначивши в призначенні платежу назву програми.

Зателефонувати до фонду за 
номером: (0432) 61-20-72, або 
звернутись електронним листом 
на пошту: podolfond@ukr.net та 
отримати консультацію, якими 

саме ресурсами ви би могли під-
тримати ту чи іншу програму, або 
створити власну, тематика якої 
вам близька та цікава.

БО «БФ 
«Подільська громада» 
Р/р 2600303188653 
в АБ «УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478, ЄДРПОУ 
35904183

Благодійна пожертва в 
рамках БП «Підтримка 
Української Армії»

Підтримка Української 
армії

Одна копійка
(підтримка соціально-
незахищенних верств) Інвестиції в майбутнє

Молодіжний банк 
ініціатив 
(Накопичення коштів 
на конкурси грантів від 
молоді для молоді)

Вінниця - це моє місто 
(підтримка культурно-
масових заходів)

ТФ «Парк Дружби 
народів» 
(Підтримка розвитку 
парку)

ТФ «Подільська 
культура» 
(Підтримка культурно-
мистецьких заходів 
Вінницького обласного 
художнього музею)

Реквізити р/р

Призначення 
платежу

Назва програми

БО «БФ 
«Подільська громада» 
Р/р 2600505188653  
в АБ»УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478, ЄДРПОУ 
35904183

Благодійна пожертва в 
рамках БП 
«Молодіжний банк»

БО «БФ 
«Подільська громада» 
Р/р 2600202188653 
в АБ»УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478, ЄДРПОУ 
35904183

Благодійна пожертва 
на реалізацію БП 
«Одна копійка»

БО «БФ 
«Подільська громада» 
Р/р 2600202188653 
в АБ»УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478, ЄДРПОУ 
35904183

Благодійна пожертва 
на реалізацію БП 
«Вінниця-це моє місто»

БО «БФ 
«Подільська громада» 
Р/р 2600202188653 
в АБ»УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478, ЄДРПОУ 
35904183

Благодійна пожертва 
на реалізацію БП 
«Інвестиція в майбутнє»

БО «БФ 
«Подільська громада» 
Р/р 2600202188653 
в АБ»УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478, ЄДРПОУ 
35904183

Благодійна пожертва 
в рамках ТФ «Парк 
Дружби народів»

БО «БФ 
«Подільська громада» 
Р/р 2600202188653 
в АБ»УКРГАЗБАНК»,
МФО 320478, ЄДРПОУ 
35904183

Благодійна пожертва в 
рамках ТФ «Подільська 
культура»

1

2
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НАДХОДЖЕННЯ І ВИТРАТИ 2017

НАДХОДЖЕННЯ

ПРОГРАМНІ 
ВИТРАТИ

АДМІНІСТРУВАННЯ 
ПРОГРАМИ

ВИТРАТИ НА 
УТРИМАННЯ 

ФОНДУ
НАЗВА ПРОГРАМИ

ВИТРАТИ

КФ ПРАТ УПСК

КФ Diadema

БП «Підтримка української армії»

БП «Вінниця - це моє місто»

БП «Клуб донорів»

БП «Музичний табір»

ІСАР Єднання

ТПК самообслуговування

БП «Вшанування героїв 
Небесної Сотні»

БП «Молодіжний банк»

1670000,00

38640,00

212747,50

4949600,00

67462,00

27200,00

284000,00

6137.97

383600,00 68200,00

766,00

115000,00

1650062,25

131808,00

234102,11

4747075,00

60799,00

31428,00

274016.50

4480.57

113151,44

10538,00

51876,24

9234,47

72911.76 77914.87

1062,00

КФ ВФ УПСК

КФ гурту «ТІК»
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“Фонд регулярно інформує громадськість про свої 
плани, та прозоро звітує про витрати”

Роман Бурко
ТМ “Липовецький хліб”

НАДХОДЖЕННЯ

ПРОГРАМНІ 
ВИТРАТИ

АДМІНІСТРУВАННЯ 
ПРОГРАМИ

ВИТРАТИ НА 
УТРИМАННЯ 

ФОНДУ
НАЗВА ПРОГРАМИ

ВИТРАТИ

ТФ «Заради життя»

ТФ «Краплина життя»

ТФ «Парк Дружби народів»

Статутна діяльність

ТФ «Одна копійка»

ТФ «Одна копійка»/
конкурс грантів

БП «Інвестиція в Майбутнє»

ВСЬОГО:

Всього надходження:

Всього витрати:

Пасивні доходи:

БП «Підтримка ДонНУ»

Грант АсоціаціЇ Німецьких фондів

Поліс

19443,40

300,00

55805,56

1745,71

4257,34 3005,12

11697,85

1029996,81

8975558.54

8975558.54

8684776.00

20,34

8411490.53 135084.47 138201.00

3019,53

132963,96 132499,21

22436,00

234,00

5000,00

1740,00

13701,20

888072.51

0

602,66

20000,0020000,00ТФ «Подільська культура»
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НАГЛЯДОВА РАДА

АНДРІЙ ДРУЧИНСЬКИЙ
Голова Наглядової ради 
ФГ “Подільська громада”
Директор ТОВ “АБМ Рециклінг”

АНДРІЙ ГИШПАЛЬ
Учасник АТО

ЄВГЕНІЯ ПОПЛАВСЬКА
Директорка ПрАТ УПСК

ТАЇСІЯ ЛЕВЧЕНКО
Директорка консалтингової 
компанії “ДіЯти”

ІРИНА ЖУК
Головна редакторка газети Місто

ГЕННАДІЙ КРАМЕР
Голова Правління ПАТ СК “Місто”

ПАВЛО ЯБЛОНСЬКИЙ
Секретар Вінницької міської ради

ІРИНА КРАВЕЦЬ
Начальниця відділу виховання та 
позашкільної роботи Департаменту 
освіти Вінницької міської ради

АННА МЕЛЬНИК
Засновниця event-agency “Feel”

ВОЛОДИМИР ЧОРНОВОЛ
Директор КП “Вінницьке 
шляхове управління”

ДМИТРО ЧАЛЕНКО
Голова Правління ПАТ  “Вінницький 
олійножировий комбінат”
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ПРЕДСТАВНИЦЬКА РАДА

НАША КОМАНДА

ВІКТОР БРОНЮК
Голова Представницької ради 
ФГ “Подільська громада” 
Лідер гурту “ТіК”

ЛЕСЯ НАЙЧУК
Голова правління

ОЛЕНА РИМАРЕНКО
Фінансова менеджерка

НАДІЯ ЛІНЧУК
Менеджерка програм та 

грантів

КАТАРІНА АНАДУ
Менеджерка по 
роботі з бізнесом

ОЛЕНА ДАНІЛОВА
Менеджерка з комунікацій 
та організаційного розвитку

ОЛЕКСАНДРА ЛИСА
Менеджерка молодіжних 
програм

ВЛАДИСЛАВ СКАЛЬСЬКИЙ
Заступник міського голови

ГРИГОРІЙ ДЕРУН
Генеральний директор 
ювелірного центру 
“Діадема”

НАТАЛІЯ КОСМИНА
Головна редакторка міського 

комунального підприємства 
Редакція газети “Вінницька газета”

СВІТЛАНА ВАСИЛЮК
Директорка Департаменту 
інформаційної діяльності 
та комунікацій 
з громадськістю ОДА
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НАШІ ПАРТНЕРИ

Бізнес-партнери

Медіа партнери
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Міжнародні партнери

ІГС-партнери
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Фонд громади «Подільська громада»
м. Вінниця, вул. Брацлавська, 27А
тел. 0 (432) 61-20-72
електронна адреса: podolfond@gmail.com
сайт: gromada.vn.ua

Видано за підтримки Програми «Школа фондів громад»,
яка реалізується ІСАР «Єднання» за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта


