[Річний звіт. 2015 рік]

[Харків. 2016]

У 2015 року Україна зіткнулася з економічними і політичними викликами, які вимагають мобілізації
внутрішніх ресурсів всього суспільства. Для нас ці процеси позначили необхідність підвищення
ефективності реалізації своїх програм, потребу в розробці нових підходів і тиражуванні успішного
досвіду. Сьогодні державі важко самотужки вирішувати існуючі соціальні проблеми, нині важливо
навчитися залучати до цих рішень інші ресурси. При цьому важливо розуміти, як найбільш
ефективно об'єднати ці ресурси, як зусилля держави та намагання недержавних організацій можуть
доповнювати один одного.
Мета нашого фонду - приносити користь суспільству, територіальним громадам у вирішенні
соціальних проблем. Для нас приносити користь - означає домагатися того, щоб результат нашої
діяльності був реальний, щоб його можна було розвивати і тиражувати.
Щоб це все вдалося, є ряд принципів, яких ми неухильно дотримуємося:
• ми реалізуємо практичні проекти на рівні місцевих громад в районах;
• ми працюємо з експертами і намагаємося впливати на громадську думку;
• ми працюємо з партнерами, які зацікавлені в якісних результатах проектів, партнерами,
готовими до подальшої самостійності;
• ми надаємо величезного значення навчанню та обміну досвідом, так як знання залишаються з
людьми назавжди.
Ми намагаємося йти туди, де мало альтернативних ресурсів для соціального розвитку та допомоги. Я
кажу, в першу чергу, про віддалені райони і сільську місцевість, де часто немає нормального доступу
до соціальних послуг та інших суспільних благ. Тому ми привносимо в села та селища нові проекти,
що дозволяють покращити якість життя місцевого населення, зробити допомогу цим громадянам
більш доступною і ефективною. Ми намагаємося знаходити і підтримувати там активних людей, які
можуть змінити ситуацію і забезпечити розвиток територій.
Представники фонду беруть участь у роботі експертних майданчиків найвищого рівня, доносячи
свою позицію з проблем бенефіціарів, прикладаючи значні зусилля в пошуку спільних підходів і
рішень.
Для фонду величезне значення мають довгострокові партнерські зв'язки з експертами, органами
влади та некомерційними організаціями. У своїй роботі ми прагнемо знайти оптимальний баланс між
проектами, в рамках яких надається допомога «тут і зараз», і довгостроковим розвитком. Нам
важливо розуміти, які зміни відбуваються в житті бенефіціарів сьогодні, як змінюються вони самі і
як змінюється їхнє оточення.
Основою нашої діяльності завжди була прозорість. Ми відкрито говоримо про результати роботи
фонду, розповідаємо про свої успіхи і проблеми, прислухаючись до думки всіх зацікавлених сторін.
Щорічний публічний звіт про сталий розвиток є одним з головних джерел інформації про нашу
роботу. У цьому звіті відображені підсумки 2015 року і наше розуміння подальших завдань фонду.
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ЗВЕРНЕННЯ ЗАСНОВНИКА ФОНДУ
Члени нашої родини давно займаються волонтерством та благодійністю. У 2011 на сімейній нараді
році ми вирішили зробити цю роботу більш системною і створили фонд «Даруй Добро». Ця розмова
за спільним столом дала поштовх для розвитку великої доброї справи: допомоги найбільш
нужденним. Допомоги, яка б базувалася на далекоглядному підході, допомоги, яка б вирішувала
проблеми не тільки «сьогодні та зараз», а залишалася корисною і надалі.
За чотири роки команда фонду набула величезного досвіду. Волонтери фонду навчились виявляти
проблеми та шукати способи їх вирішення, знаходити нестандартні рішення та реалізовувати сміливі
проекти.
Дарувати добро легко, для цього потрібні душа й серце. Шлях сам собі обирає кожен, але не
забувайте про тих, хто йде поруч...
З повагою,
Т.П.Русецька

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
З моменту створення фонду «Даруй Добро» пройшло чотири роки. Здається, що це
Короткий строк ... Однак, за цей час нам вдалося заявити про себе як про одну з небагатьох
благодійних організацій, що системно і стратегічно розвивають соціальні програми. Ми підтримуємо
дітей і людей старшого покоління, ми сприяємо розвитку спорту та відродженню культурних
цінностей.
У 2015 році фонд підтримав понад 30 проектів. Це були різноманітні проекти: від масштабних,
обласного значення, до індивідуальних ініціатив у невеликих селищах.
Вирішуючи складні соціальні завдання, ми прагнемо діяти системно, регулярно оцінювати отримані
результати та визначати подальші довгострокові цілі. У числі наших досягнень за останній рік хочу
відзначити створення комплексної стратегії подальшого розвитку фонду, яка передбачає роботу на
рівні місцевих громад, розвиток взаємодії із експертами у ключових напрямках та підвищення
інформованості суспільства.
Нам треба багато зробити в наступному році. Всі наші програми потребують подальшого
удосконалення. Фонд буде розвивати партнерські відносини з колегами по сектору. Команда фонду
буде і надалі шукати нестандартні, ефективні рішення.
Спасибі нашим колегам, партнерам, експертам - всім тим, хто допомагає вирішувати завдання, які
стоять перед фондом. Ми вдячні всім, хто підтримує наші цінності і погляди!
З повагою,
Юлія Овдієнко, директор фонду
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МІСІЯ
Ми бачимо Україну сильною державою, де люди різних поколінь живуть у взаєморозумінні, де
кожен усвідомлює особисту відповідальність за свою долю і за розвиток всього суспільства.
Ми віримо, що цього можна досягти, зберігаючи традиції, використовуючи досвід і мудрість
старшого покоління, підтримуючи соціальні ініціативи громадян і організацій, активно взаємодіючи
з державою і громадянським суспільством.
У своїй роботі ми слідуємо внутрішньої переконаності нашої організації, заснованої на повазі,
відкритості, чесності та відповідальності перед собою і перед суспільством.
Наша місія - розробка і здійснення соціально значущих програм і проектів, спрямованих на всебічний
розвиток людей всіх поколінь. Ми готові ризикувати і випробовувати нові підходи до вирішення
завдань, які стоять перед суспільством разом з нашими однодумцями і партнерами. Ми працюємо
заради сьогодення та майбутнього України, розраховуючи на довгострокові результати своєї
діяльності.

НАШІ ЦІННОСТІ ТА ПРИНЦИПИ
Відкритість. Ми ведемо прозору діяльність і завжди готові до партнерства.
Чесність і відповідальність. Ми усвідомлюємо особисту відповідальність за діяльність Фонду.
Стратегічний підхід. Ми працюємо на довгострокову перспективу.
Віра в людський потенціал. Ми віримо, що кожна людина здатна на більше, незалежно від її віку
чи соціального статусу.
Етичність. Ми віримо в сімейні цінності, співчуття і зв'язок між поколіннями.

ПРОГРАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Благодійна організація «Благодійний фонд «Даруй Добро» реалізує чотири стратегічні програми:
«Суспільство – старшому поколінню». Створюємо комфортне середовище для кожного віку
«Суспільство – дітям». Піклуємося про майбутнє.
«Культура Харківщини» Сприяємо розвитку культурної спадщини, відродженню духовності та
розвитку культурних обмінів
«Спортивне життя». Робимо спорт доступним для кожного, незалежно від віку, фізичних даних та
місця проживання.
У рік свого чотириріччя фонд успішно провів низку медико-соціальних, соціальних, оздоровчих,
освітніх та мистецьких проектів. У 2015 році ми значно розширили географію проектів, активно
працюючи у найвіддаленіших районах, селах та селищах Харківської області..
Фонд проактивно реагує на зміни та виклики. Цього року ми приділяли велику увагу
результативності та ефективності проектів, зміцненню партнерських зв'язків, систематизації
програмної діяльності. Підсумки року демонструють, що обрані стратегічні програми затребувані
суспільством і повинні розвиватися надалі.
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ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТІВ
Харківська область

- медико-соціальні проекти, реалізовані в рамках програм підтримки дитячих
закладів та програми «Суспільство – старшому поколінню»
- інформаційно-освітні, мистецькі проекти реалізовані в рамках програм
«Суспільство-дітям», «Суспільство – старшому поколінню», та «Культура
Харківщини»
- соціальні проекти розвитку дитячих установ реалізовані в рамках програм
«Суспільство-дітям» та «Культура Харківщини»

- спортивні та оздоровчі проекти та заходи реалізовані в рамках програм
«Суспільство-дітям» та «Спортивне життя»
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Східні області України

- медико-соціальні проекти, реалізовані в рамках програм підтримки дитячих
закладів та програми «Суспільство – старшому поколінню»
- інформаційно-освітні та мистецькі проекти реалізовані в рамках програм
«Суспільство-дітям», «Суспільство – старшому поколінню», «Культура
Харківщини»
- соціальні проекти розвитку дитячих установ, реалізовані в рамках програм
«Суспільство-дітям» та «Культура Харківщини»

- спортивні та оздоровчі проекти та заходи реалізовані в рамках програм
«Суспільство-дітям» та «Спортивне життя»
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КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ В 2015 Р.
Показник

Значення, 2015р.

Змінення (у порівнянні
із 2014р.)

Кількість здійснених проектів

34

Кількість беніфіціарів

Понад 10 000
12

+5

Кількість волонтерів, що співпрацювали із
фондом протягом року

103

+37

24

+12

Кількість організованих та проведених у
рамках проектів заходів
Кількість донорів – юридичних осіб, що
здійснювали пожертви на регулярній
основі
Кількість публікацій у ЗМІ

•

+17

112

+34

Благодійну організацію «Благодійний фонд «Даруй Добро» відзначено грамотою Харківської
обласної державної адміністрації

КЛЮЧОВІ ПРОЕКТИ В 2015 Р.
Програма «Суспільство – дітям»
•

Облаштовано дитячий майданчик у парку культури та відпочинку с. Андріївка Балаклійського
району Харківської області

•

Надана організаційна допомога з проведення серії семінарів та практичних занять з основ
психологічної допомоги. «Педагогіко - терапевтичні аспекти роботи з дітьми та юнацтвом,
травмованими війною»

•

Передана гуманітарна допомога у 7 інтернатських установ України

Програма «Суспільство – старшому поколінню»
•

Передано гуманітарну допомогу у Харківський обласний хоспіс , Золочевський територіальний
центр соц. Обслуговування населення, ЦРЛ Харківської області

Програма «Культура Харківщини»
•

Організовано мистецька зустріч та святковий концерт для матерів-Героїнь та багатодітних сімей
Харківщини

•

Проведено виїзний святковий концерт творчих колективів Харківщини у зоні проведення
антитерористичної операції у м. Старобільськ
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ОСНОВНІ ПОДІЇ І ВІДОМОСТІ 2015р.
Назва проекту: «Гуманітарний вантаж»
Програмний напрямок: «Суспільство – старшому поколінню»
Партнери: ДП «Укрзалізниця», БО «Благодійний фонд «Нова країна», українські діаспори у Німеччині та
Америці, ХОГА, районні лікарні та фельдшерсько-акушерські пункти Харківської області, розташовані у
Балаклійському, Зачепилівському, Коломацькому, Краснокутському, Сахновщинському районах
Строки реалізації проекту: червень серпень 2015 року
Кількість заходів: 5
Опис проекту: Організація надання гуманітарної допомоги у вигляді медичного обладнання, медичних
меблів, витратних матеріалів цільовим лікарським установам. Під час реалізації проекту до Харківської області
було доставлено та передано кінцевим отримувачам 24 тони гуманітарного вантажу.
Результати проекту: Поліпшення матеріально-технічної забезпеченості лікарняних установ, підвищення якості
надання медичних послуг населенню територіальних громад районів
Беніфіціари: населення Балаклійського, Зачепилівського, Коломацького, Краснокутського, Сахновщинського
районів. За оціночними даними наданим обладнанням щорічно буде користуватися близько 3000 осіб
Посилання у відкритих джерелах:
http://kharkivoda.gov.ua/news/74791
http://kharkivoda.gov.ua/galerei/74797
http://kharkivoda.gov.ua/news/74882
http://kharkivoda.gov.ua/news/75206
http://www.objectiv.tv/180815/117585.html
http://dozor.kharkov.ua/news/authority/1165168.html
http://dozor.kharkov.ua/news/medicine/1164685.html
Назва проекту: Серія семінарів та практичних занять з основ психологічної допомоги. «Педагогіко терапевтичні аспекти роботи з дітьми та юнацтвом, травмованими війною»
Програмний напрямок: «Суспільство – дітям»
Партнери: Німецько-українсько-білоруське суспільство "Європа без кордонів», Товариство stART international
e.V. , ХОГА, Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харківський інститут державного
управління НАДУ при Президентові України, КЗ ОСШІ "Обдарованість",
Строки реалізації проекту: вересень 2015 року
Опис проекту: мета проекту – передача українським психологам, арт-терапевтам, психотерапевтам і
педагогам, які працюють з дітьми, підлітками та молоддю, травмованими бойовими діями в Україні,
комплексної методики художньо-терапевтичної роботи. В рамках проекту німецькими психологами арттерапевтами проведено шестиденний семінар-тренінг , та практичні заняття із групою дітей-тимчасових
переселенців із зони проведення АТО.
Кількість заходів: 7
Результати проекту: надано психологічну допомогу дітям, що певний час знаходилися на території
проведення АТО; підвищено кваліфікацію фахівців психологів, арт-терапевтів, підвищенно інформованостьі
суспільства щодо соціальних та психологічних проблем дітей та юнацтва, що прибули із зони проведення АТО.
Беніфіціари: 128 фахівців-психологів, 30 дітей-тимчасових переселенців із зони проведення АТО
Посилання у відкритих джерелах:
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https://www.facebook.com/events/816947861756923/
https://www.facebook.com/prevention.burnout.volunteers/posts/911085735626447
http://kharkivoda.gov.ua/news/76322
http://www.objectiv.tv/300915/119213.html
Назва проекту: «Жінки - Героїні»
Програмний напрямок: «Культура Харківщини»
Партнери: Харківський університетський консорціум, ХОГА, Кулінічівський хлібозавод
Строки реалізації проекту: жовтень 2015 року
Опис проекту: Організація культурно-мистецьких заходів із вшанування праці, життєвих цінностей та жіночого
подвигу Матерів-героїнь.
Кількість заходів: 1
Результати проекту: Інформування широких кіл суспільства про жіночий героїзм, підвищення обізнаності
щодо вагомості сімейних цінностей, материнства, дитинства,
Беніфіціари: 37 жінок, матерів-Героїнь, що проживають на Харківщині
Назва проекту: Гуманітарна допомога закладам соціального захисту населення
Програмний напрямок: «Суспільство – дітям», «Суспільство – старшому поколінню»
Партнери: фізичні особи – надавачі благодійної допомоги у натуральному вигляді. Установи соціального
захисту населення Золочівського, Балаклійського, Богодухівського, Сахновщинського районів Харківської
області та м.Харків
Строки реалізації проекту: червень-грудень 2015 року
Опис проекту: надання гуманітарної допомоги у вигляді товарів медичного призначення, засобів гігієни,
допоміжних засобів пересування дітям та людям похилого віку, що постійно проживають у спеціалізованих
закладах соціального забезпечення, тимчасовим переселенцям із зони проведення АТО.
Кількість заходів: 7
Результати проекту: Поліпшення матеріально-технічної забезпеченості закладів соціального захисту
населення, підвищення якості надання соціальних послуг населенню територіальних громад.
Беніфіціари: 280 осіб
Назва події: Участь у Другій щорічній науково-освітної виставці «Публічне управління XXI»
Мета виставки: презентація досягнень, сучасних розробок та можливостей галузі «Державне управління»,
налагодження конструктивної взаємодії з надавачами суспільних послуг, бізнес-середовищем, сприяння
формуванню й реалізації інноваційних наукових і освітніх проектів, поглиблення міжнародної інтеграції та
співробітництва у сфері публічного управління.
До участі у заходах виставки були запрошені навчальні заклади, органи державної виконавчої влади та
органи місцевого самоврядування, громадські організації, з якими Інститут плідно співпрацює у різних
напрямках реалізації державної політики.
БО «Благодійний фонд «Даруй Добро» приймав участь у виставці, та презентував реалізовані проекти,
їхні цілі та результати. Відвідувачам виставки було надано вичерпну інформацію про діяльність Фонду.
Дата проведення: 26.11.2015
Посилання у відкритих джерелах: http://www.kbuapa.kharkov.ua/archiv/15-10-26.html
Назва проекту: «Даруємо солдату свято»
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Програмний напрямок: «Культура Харківщини»
Партнери: Харківський університетський консорціум, Харківський Національний університет мистецтв ім.
І.П.Котляревського, Харківська Державна Академія культури, Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут», за підтримки Харківської обласної Державної Адміністрації, Луганської
обласної військово-цивільної адміністрації
Строки реалізації проекту: 10-20 грудня 2015 року
Опис проекту: В рамках проекту організовано виїзд творчих колективів тв. Проведено святковий концерт
творчих колективів Вищих навчальних закладів, що входять до складу Харківського університетського
консорціуму: капели бандуристів, естрадних та естрадно-циркових колективів.
Святковий концерт пройшов 18 грудня 2015 року у приміщенні Будинку культури м. Старобільськ, Луганської
області. На концерт були запрошені військовослужбовці, частин ЗСУ, прикордонної служби України.
Воїнам передані поздоровлення із наступаючими святами від Харківської обласної Державної Адміністрації,
жителів Харківщини, а також подарунки та листи, виготовлені студентами Харківських ВНЗ під час проведення
науково-освітної виставки «Публічне управління XXI».
Кількість заходів: 1
Результати проекту:
• Поздоровлення військовослужбовців, що несуть службу у зоні проведення антитерористичної операції
із новорічними святами
• Налагодження культурних зв’язків між областями України
Беніфіціари: 300 осіб
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