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Вих. №  56/03 

Від 26.03.2021 р. 

 

Департаменту 

комунальної власності та приватизації 

Запорізької міської ради 

 

 

Про надання інформації 

 

Довідка 
 

 

Звіт про статутну діяльність Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» за 

2020 р. та 2019 р. 

 

Відповідно до п.6. Додатку 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

оренди державного та комунального майна» від 3 червня 2020 р. № 483 надаємо інформацію: 

Стосовно абзацу 11. – Звіт за попередній рік про статутну діяльність, який повинен містити: 

- Інформацію про громадські, благодійні, інші заходи, проведені організацією/установою 

та/або за її участю, за напрямами статутної діяльності такої організації/установи, що включає 

тему заходу, мету його проведення, кількість людей, що відвідали заходи, із розміщенням 

фотозвіту заходів, дати і точні адреси їх проведення 

- інформацію про реалізовані проекти 

надаємо інформацію: 

Інформація про благодійні заходи, проведені Запорізьким благодійним фондом 

«Єдність» за майбутнє»  за напрямами статутної діяльності у 2019 році 

Стратегічний напрямок: Гуманітарна допомога 

1. Проект «Програма гуманітарної допомоги на сході України» у партнерстві з 

Естонською радою у справах біженців за підтримки Міністерства закордонних 

справ Естонії: Проект охоплює період з серпня 2019 року по березень 2020 року. 

В рамках цього проєкту було проведено роботу з надання гуманітарної допомоги. 

Передано 326 шкільних наборів для дітей з вразливих груп населення (296 наборів для 

Донецької області для дітей, які проживають у громадах вздовж контактної лінії – 

Маріїнський, Бахмутський, Волноваський,Ясинуватський райони), 31 набір для 

Запорізької області для громад, що межують з Донецькою областю – у Більмацькому 

районі). 
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134 сім’ї, які відносяться до вразливих категорій та проживають вздовж контактної лінії 

у Донецькій та Луганській областях (Бахмутський, Мар’їнський, Ясинуватський, 

Волноваський райони, а також м. Авдіївка і 1 Попаснянський район Луганської області 

та у Більмацькому районі Запорізької області, які межує із Донецькою областю) 

отримали гуманітарну допомогу на придбання одягу, обігрівачів, палива у зимовий 

період на загальну суму 658 390,34 грн. Серед сімей/осіб, що отримали допомогу є 

наступні категорії: одинокі особи похилого віку, подружжя похилого віку, дорослий 

член сім’ї/особа з інвалідністю, неповнолітні діти мають інвалідність, опікунські сім’ї, 

багатодітні сім’ї, одинокі матері/батьки, внутрішньо переміщені сім’ї/особи. При цьому 

велика кількість отримувачів допомоги мають більше як одну ознаку зазначених 

категорій.  

 
 

 

 

 

 

Надано 280 гігієнічних наборів для осіб похилого віку, які відносяться до вразливих 

категорій та проживають вздовж контактної лінії у Донецькій та Луганській областях 

(Бахмутський, Мар’їнський, Ясинуватський, Волноваський райони, а також м. Авдіївка 

і 1 Попаснянський район Луганської області 

 

   
 



2. Програма «Підтримка сімей, які знаходяться у скрутному становищі»: надано 115 

консультацій для жінок – внутрішньо переміщених осіб, надано 184 консультації 

малозабезпечених сімей питань надання матеріальної допомоги. 

3. Програма «Підтримка хворих дітей на туберкульоз та інші тяжкі захворювання»: 

були проведені заходи по залученню коштів, написання листів, консультування щодо 

залучення коштів, участь в організації благодійних акцій.  Завдяки цим заходам від 

різних організацій та благодійників були передані для цього відділення обладнання, 

одяг та ліки на суму 18 00 грн. 

 

Стратегічний напрямок: Просування гендерної рівності та захист прав жінок 

 

Проект «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» у 

партнерстві з Національним демократичним інститутом:   

Проведено 3 благодійних тренінги для жінок-депутаток. 

Мета: підвищення рівня знань жінок-депутаток щодо гендерної політики та реалізації 

гендерних ініціатив – як надавати допомогу вразливим групам населення на місцевому рівні. 

Кількість осіб, що відвідали заходи: 53 жінки-депутатки. 

05 – 06.06.2019 р – тема «Гендерно орієнтоване бюджетування. Гендерний бюджетний аналіз 

місцевих програм» м. Бердянськ 

07.05.2019 р –тема  «Гендерні аспекти в роботі органів місцевого самоврядування» м. 

Запоріжжя. 

01 – 02.10.2019 р. – «Впровадження гендерно чутливої політики та реалізація гендерних 

ініціатив». м. Бердянськ. 

  

 

Проект «Просування порядку денного «Жінки, Мир, Безпека» шляхом локалізації та 

імплементації Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

у Східній Україні» у партнерстві з ООН Жінки:  

організовано та проведено 9 благодійних тренінгів (6 із них провела тренерка – директорка 

Глобальної мережі жінок-миротвориць Мавік Кабрера Баллеза зі США), в яких взяли участь 

207 осіб щодо прав людини, Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»: 

Мета: підвищення рівня знань представників влади та громадськості щодо прав людини, 

Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» та локалізації Резолюції 1325 – яка 

спрямована на надання допомоги жінкам і чоловікам, які постраждали від військового 

конфлікту в східній Україні.  



Тренінги «Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” та інші Резолюції, 

прийняті Радою Безпеки ООН для захисту прав жінок. Права людини та гендерна рівність» 

11 – 13.04.2019 р. – м. Святогірськ 

15 – 17.04.2019 р. – м. Святогірськ 

27 – 29.05.2019 р. – м. Бердянськ. 

 

Тренінги «Локалізація Резолюції Ради Безпеки ООН 1325»   

02 – 03.07.2019 р .- м. Запоріжжя 

05 – 06.07.2019 р. – м. Святогірськ 

08 – 09.07.2019 р. – м. Святогірськ 

 

Тренінги «Локалізація Резолюції Ради Безпеки ООН 1325»   

10 – 11.10.2019 р .- м. Запоріжжя 

15 – 16.10.2019 р. – м. Святогірськ 

17 – 18.10.2019 р. – м. Святогірськ 

 
   

  

«Проект «Підтримка підприємництва вразливих жінок на сході України» у партнерстві 

з Естонською радою у справах біженців за підтримки Міністерства закордонних справ 

Естонії:  

Проведено вперше в Україні мейкатон «Розширення прав і можливостей жінок» 11 – 17 

листопада 2019 року в м. Запоріжжя – благодійне навчання, в якому взяли участь 107 осіб. 

Мета: підвищення рівня знань жінок щодо створення власного бізнесу, підвищення рівня 

навичок щодо виготовлення текстильних виробів. 

 

  

 

 

Інформація про благодійні заходи, проведені Запорізьким благодійним фондом 

«Єдність» за майбутнє»  за напрямами статутної діяльності у 2020 році 



Стратегічний напрямок: Гуманітарна допомога 

1.1.Проєкт «Підтримка населення вздовж контактної лінії в східній Україні з 

гуманітарною допомогою» у партнерстві з Естонською радою у справах 

біженців був реалізований в 2020 році з 01.06.2020 по 31.12.2020.  

За цей період в рамках проєкту 132 сім’ї, які відносяться до вразливих категорій та 

проживають вздовж контактної лінії у Донецькій та Луганській областях 

(Бахмутський, Мар’їнський, Ясинуватський, Волноваський райони, а також 

м. Авдіївка і 1 Попаснянський район Луганської області та у Більмацькому районі 

Запорізької області, які межує із Донецькою областю) отримали шкільні набори для 

дітей (ранець, шкільне приладдя) на загальну суму 93 080,47 грн, а також 

матеріальну допомогу на придбання дітям одягу та взуття до 1 Вересня на загальну 

суму 224 400 грн.  

  
 

162 сім’ї  (до складу сімей, що отримали допомогу входять 230 дорослих і 220 дітей 

до 18 років) у складних життєвих обставинах, які проживають вздовж контактної 

лінії у Донецькій та Луганській областях (Бахмутський, Мар’їнський, 

Ясинуватський, Волноваський райони, а також м. Авдіївка і 1 Попаснянський район 

Луганської області), зокрема, отримали гуманітарну допомогу на придбання одягу, 

обігрівачів, палива у зимовий період на загальну суму 934 983,68 грн. 

Серед сімей/осіб, що отримали допомогу є наступні категорії: одинокі особи 

похилого віку, подружжя похилого віку, дорослий член сім’ї/особа з інвалідністю, 

неповнолітні діти мають інвалідність, опікунські сім’ї, багатодітні сім’ї, одинокі 

матері/батьки, внутрішньо переміщені сім’ї/особи. При цьому велика кількість 

отримувачів допомоги мають більше як одну ознаку зазначених категорій.  

 

 

111 хворих осіб, які відносяться до вразливих категорій та проживають вздовж 

контактної лінії у Донецькій та Луганській областях (Бахмутський, Мар’їнський, 

Ясинуватський, Волноваський райони, а також м. Авдіївка і 1 Попаснянський район 

Луганської області та у Більмацькому районі Запорізької області, які межує із 

Донецькою областю) які проживають вздовж контактної лінії у Донецькій та 

Луганській областях, отримали тонометри та глюкометри на загальну суму 154 

318,61 грн. 

 

154 сім’ї, які відносяться до вразливих категорій та проживають вздовж контактної 

лінії у Донецькій та Луганській областях (Бахмутський, Мар’їнський, 

Ясинуватський, Волноваський райони, а також м. Авдіївка і 1 Попаснянський район 

Луганської області та у Більмацькому районі Запорізької області, які межує із 

Донецькою областю) отримали гігієнічні набори (комплекти постільної білизни, 

памперси, миючі засоби) на загальну суму 185 509,12 грн. 



   
 

 

1.2.Програма «Підтримка хворих дітей на туберкульоз та інші тяжкі 

захворювання»: протягом 2020 року – з 01.01.2020 по 31.12.2020 р. були 

проведені заходи по залученню коштів, написання листів, консультування щодо 

залучення коштів, участь в організації благодійних акцій для підтримки дитячого 

відділення Запорізького обласного протитуберкульозного диспансеру (зараз – КНП 

«Запорізький регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-

діагностичний центр Запорізької обласної ради»). Ця допомога є дуже важливою, 

тому що Запорізька область займає перше місце в Україні за рівнем захворюваності 

дітей на туберкульоз протягом кількох років. Завдяки цим заходам від різних 

організацій та благодійників були передані для цього дитячого відділення 

обладнання та ліки на суму 74 000 грн. 

   
 

 

 

Кількість працівників організації, які перебувають у трудових відносинах з 

організацією, за умови, що такі працівники переважно залучені до здійснення 

громадських, благодійних, інших заходів, проведених за участю організації за 

напрямами її статутної діяльності  

 

У 2020 році: 

У трудових відносинах: 2 особи (штатні) 

Залучені: 8 осіб. 

 

 



У 2019 році: 

У трудових відносинах: 2 особи (штатні) 

Залучені: 8 осіб. 

 

Інформація про реалізовані проекти Запорізького благодійного фонду «Єдність» за 

майбутнє» за 2020 р. 

Стратегічний напрямок: Гуманітарна допомога 

1. Програма «Підтримка сімей, які знаходяться у скрутному становищі». 

1.3.Проєкт «Підтримка населення вздовж контактної лінії в східній Україні з 

гуманітарною допомогою» у партнерстві з Естонською радою у справах 

біженців. В рамках проєкту 132 сім’ї отримали шкільні набори для дітей (ранець, 

шкільне приладдя) на загальну суму 93 080,47 грн, а також матеріальну допомогу на 

придбання дітям одягу та взуття до 1 Вересня на загальну суму 224 400 грн. 162 сім’ї  

(до складу сімей, що отримали допомогу входять 230 дорослих і 220 дітей до 18 

років) у складних життєвих обставинах, які проживають вздовж контактної лінії у 

Донецькій та Луганській областях (Бахмутський, Мар’їнський, Ясинуватський, 

Волноваський райони, а також м. Авдіївка і 1 Попаснянський район Луганської 

області) отримали гуманітарну допомогу на придбання одягу, обігрівачів, палива на 

загальну суму 934 983,68 грн, 111 хворих осіб отримали тонометри та глюкометри 

на загальну суму 154 318,61 грн, 154 сім’ї отримали гігієнічні набори (комплекти 

постільної білизни, памперси, миючі засоби) на загальну суму 185 509,12 грн. 

1.4.Програма «Підтримка хворих дітей на туберкульоз та інші тяжкі 

захворювання»: проведення заходів по залученню коштів, написання листів, 

консультування щодо залучення коштів, участь в організації благодійних акцій.  

Завдяки цим заходам від різних організацій та благодійників були передані для 

цього відділення обладнання та ліки на суму 74 000 грн. 

 

Стратегічний напрямок: Просування гендерної рівності та захист прав жінок 

 

1. Проєкт «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» 

у партнерстві з Національним демократичним інститутом: проведено 4 вебінари 

щодо реалізації політики гендерної рівності в громаді, співпраці з громадськістю для 51 

депутата місцевих рад Запорізької області, проведено 16 робочих зустрічей для 87 осіб 

(керівництва громад, заступників голів, секретарів рад, депутатів місцевих рад) щодо 

впровадження політики рівних прав і можливостей та реалізації гендерних ініціатив, 8 

інтерактивних гендерних кафе онлайн для представників місцевих громад для 122 осіб, 

надано 254 консультації головам громад, жінкам-депутаткам щодо реалізації соціально 

важливих ініціатив у Запорізькій області, опубліковано 139 матеріалів у ЗМІ. 

Результатом цієї роботи є мережа з 25 жіночих груп щодо впровадження гендерної 

політики та реалізації гендерних ініціатив. За сприяння та консультативної підтримки 

фонду «Єдність» за майбутнє» реалізовано 163 гендерні ініціативи 25 жіночими 

групами. 

2. Проєкт «Просування порядку денного «Жінки, Мир, Безпека» шляхом локалізації 

та імплементації Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 у Східній Україні» у партнерстві з ООН Жінки: проведено 18 тренінгів 

щодо нового Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 

«Жінки, мир, безпека», калькуляції та бюджетування місцевих планів дій на виконання 

Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325, моніторингу 



виконання місцевих планів дій, координації та міжсекторальної співпраці в рамках 

роботи Координаційних рад у місцевих громадах, в тому числі, за участю тренерки – 

директорки Глобальної мережі жінок-миротвориць Мавік Кабрера Баллеза зі США для 

397 осіб (керівництва громад, соціальних працівників, представників охорони здоров’я, 

освіти, поліції, членів Координаційних рад, представників громадських організацій, 

жінок громад) із 17 громад Запорізької, Донецької та Луганської областей, 2 

регіональних круглих столи для 35 осіб, 10 зустрічей Координаційних рад та надано 753 

консультації щодо механізмів врахування потреб вразливих груп жінок і чоловіків, 

дівчат і хлопців, які постраждали від конфлікту на сході України у місцевих політиках, 

програмах та документах. Була проведена калькуляція 17 місцевих планів дій на 

виконання Національного плану дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та 

проведено моніторинг їх виконання.   

3. «Проєкт «Підтримка підприємництва вразливих жінок на сході України» у 

партнерстві з Естонською радою у справах біженців за підтримки Міністерства 

закордонних справ Естонії: надано 5 грантів для команд жінок: м. Запоріжжя, 

Донецька область: с. Орловське (Волноваський район), м. Мар’їнка, м. Маріуполь, 

Луганська область: м. Рубіжне – для заснування бізнесу (у сфері пошиву текстильних 

виробів) на загальну суму 499 205,80 грн , 8 жінок отримали обладнання для підтримки 

бізнесу. Протягом 6 місяців з 5 командами працювали 4 фахівця з технологій пошиву, з 

розвитку бізнесу, з маркетингової політики та психолог. Завдяки цій роботі надано 469 

щодо технологій виготовлення текстильних виробів, для 5 команд жінок для їх 

підтримки у створенні та розвитку бізнесу.  

 

Стратегічний напрямок: Підтримка місцевої демократії 

1. Проєкт «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої 

демократії  територіальних громад» за підтримки Міжнародного благодійного 

фонду «Відродження». В рамках проєкту проведено 2 тренінги для 27 осіб (керівництва 

громад, місцевих депутатів) щодо місцевої демократії та органів самоорганізації 

населення, проведено форум з обміну досвідом для 35 осіб, надано 20 консультації щодо 

врахування потреб громадян у місцевих політиках і програмах. 

2. Програма «Підтримка організаційної спроможності та розбудова потенціалу 

організацій, об’єднань та ініціативних груп»: надано 172 консультації щодо створення, 

діяльності, реалізації ініціатив, посилення спроможності, подолання викликів для 

представників жіночих організацій, громадських організацій, органів самоорганізації 

населення, ініціативних груп, надано 102 консультацій щодо створення та роботи органів 

самоорганізації населення, надано підтримку в діяльності 11 жіночих організацій, 20 

ініціативних груп. 

3. Програма «Відкриті громади - забезпечення ефективної комунікації в розвитку 

громад Запорізької області»: здійснення модерацію звернень громадян на платформі 

«Відкрите місто», надано 72 консультації користувачам програми. 

 

 

Інформація про реалізовані проекти Запорізького благодійного фонду «Єдність» за 

майбутнє» за 2019 р. 

Стратегічний напрямок: Просування гендерної рівності та захист прав жінок 

 

1. Проект «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам» 

у партнерстві з НДІ:  надано 110 консультацій жіночим групам щодо реалізації 

гендерних ініціатив та впровадження гендерної політики, організовано проведення на 

національному рівні 4 заходів, зокрема, організації участі делегації від Запорізької 

області для Третього Українського Жіночого Конгресу, медійного марафону «Рівність» 



у політиці», 4 заходів на регіональному рівні – форум, круглий стіл, презентаційна 

дискусійна платформа, медійний марафон за участю 137 осіб, проведено три тренінги 

для 53 жінок місцевих рад, проведено 4 регіональні заходи з обміну досвіду для 86 

депутатів місцевих рад, опубліковано 96 матеріалів у ЗМІ, розроблено, видано та 

поширено у громадах 4 000 екземплярів інформаційних флаєрів щодо діяльності 

жіночих груп щодо впровадження гендерної рівності, захисту прав жінок. Результатом 

цієї роботи є мережа з 25 жіночих груп щодо впровадження гендерної політики та 

реалізації гендерних ініціатив. За сприяння та консультативної підтримки фонду 

«Єдність» за майбутнє» реалізовано 107 гендерних ініціатив 25 жіночими групами. 

2. Проект «Просування порядку денного «Жінки, Мир, Безпека» шляхом локалізації 

та імплементації Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки 

ООН 1325 у Східній Україні» у партнерстві з ООН Жінки: організовано та проведено 

9 тренінгів (6 із них провела тренерка – директорка Глобальної мережі жінок-

миротвориць Мавік Кабрера Баллеза зі США), в яких взяли участь 207 осіб щодо прав 

людини, Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», організовано обмін 

досвідом для 12 осіб керівництва громад Запорізької, Донецької, Луганської областей 

шляхом участі в міжнародній конференції щодо вивчення досвіду щодо локалізації 

Резолюції 1325, за консультативної підтримки та супроводу команду проєкту у всіх 17 

місцевих радах (5 громад у Запорізькій області, 6 громад у Луганській області, 6 громад 

у Донецькій областях) затверджені уповноважені особи з питань забезпечення рівних 

прав і можливостей жінок на рівні заступника голови ради, які займаються 

координацією гендерної політики в своїх громадах та прийняті місцеві плани дій на 

виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». 

 

3. Проект «Активізація громадськості та влади для локалізації 1325» за підтримки 

Проекту «Рівність заради безпеки» за підтримки Українського жіночого фонду: 

проведено 8 зустрічей для 133 представниць жіночих організацій, груп, активних жінок 

щодо локалізації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», та надано 

понад 100 консультацій проведено тренінг для 20 жінок, за результатами проведеного 

тренінгу та консультативної підтримки фонду у 7 місцевих радах Запорізької області 

прийняті місцеві плани дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 

мир, безпека». 

 

4. «Проект «Підтримка підприємництва вразливих жінок на сході України» у 

партнерстві з Естонською радою у справах біженців за підтримки Міністерства 

закордонних справ Естонії: проведено вперше в Україні мейкатон «Розширення прав 

і можливостей жінок», в якому взяли участь 107 осіб – жінки із вразливих груп із 

Запорізької, Донецької та Луганської областей, було відібрано 5 жіночих команд  для 

отримання гранту на старт власного бізнесу. 

 

Стратегічний напрямок: Підтримка місцевої демократії 

1. Проект «Посилення впливу громадянського суспільства через розвиток місцевої 

демократії територіальних громад»: у співпраці з місцевою владою проведено 4 

тренінги щодо місцевої демократії та органів самоорганізації населення для 63 осіб, 51 

особа отримала консультації юриста щодо органів самоорганізації населення, внесення 

змін до статуту, створення громадських організацій, проведено дискусійну платформу 

для 35 осіб для обміну досвідом успішними практиками впровадження місцевої 

демократії.  

 

 

 

 



 

2. Програма «Підтримка організаційної спроможності та розбудова потенціалу 

організацій, об’єднань та ініціативних груп»: надано 164 консультації щодо 

створення, діяльності, реалізації ініціатив, посилення спроможності, подолання 

викликів для представників жіночих організацій, громадських організацій, органів 

самоорганізації населення, ініціативних груп, надано 125 консультацій щодо створення 

та роботи органів самоорганізації населення, надано підтримку в діяльності 10 жіночих 

організацій, 18 ініціативних груп. 

3. Програма «Відкриті громади - забезпечення ефективної комунікації в розвитку 

громад Запорізької області»: здійснення модерацію звернень громадян на платформі 

«Відкрите місто», надано 65 консультацій користувачам програми. 

Стратегічний напрямок: Гуманітарна допомога 

 

1. Проект «Програма гуманітарної допомоги на сході України» у партнерстві з 

Естонською радою у справах біженців за підтримки Міністерства закордонних 

справ Естонії: Проект охоплює період з серпня 2019 року по березень 2020 року. 

В рамках цього проєкту було проведено роботу з надання гуманітарної допомоги. 

Передано 326 шкільних наборів для дітей з вразливих груп населення (296 наборів для 

Донецької області для дітей, які проживають у громадах вздовж контактної лінії – 

Маріїнський, Бахмутський, Волноваський,Ясинуватський райони), 31 набір для 

Запорізької області для громад, що межують з Донецькою областю – у Більмацькому 

районі). 

134 сім’ї, які відносяться до вразливих категорій та проживають вздовж контактної лінії 

у Донецькій та Луганській областях (Бахмутський, Мар’їнський, Ясинуватський, 

Волноваський райони, а також м. Авдіївка і 1 Попаснянський район Луганської області 

та у Більмацькому районі Запорізької області, які межує із Донецькою областю) 

отримали гуманітарну допомогу на придбання одягу, обігрівачів, палива у зимовий 

період на загальну суму 658 390,34 грн. Серед сімей/осіб, що отримали допомогу є 

наступні категорії: одинокі особи похилого віку, подружжя похилого віку, дорослий 

член сім’ї/особа з інвалідністю, неповнолітні діти мають інвалідність, опікунські сім’ї, 

багатодітні сім’ї, одинокі матері/батьки, внутрішньо переміщені сім’ї/особи. При цьому 

велика кількість отримувачів допомоги мають більше як одну ознаку зазначених 

категорій.  

Надано 280 гігієнічних наборів для осіб похилого віку, які відносяться до вразливих 

категорій та проживають вздовж контактної лінії у Донецькій та Луганській областях 

(Бахмутський, Мар’їнський, Ясинуватський, Волноваський райони, а також м. Авдіївка 

і 1 Попаснянський район Луганської області 

 

 

 

 

 

 Програма «Підтримка сімей, які знаходяться у скрутному становищі»: надано 115 

консультацій для жінок – внутрішньо переміщених осіб, надано 184 консультації 

малозабезпечених сімей питань надання матеріальної допомоги. 

 

 

 

 

2. Програма «Підтримка хворих дітей на туберкульоз та інші тяжкі захворювання»: 

були проведені заходи по залученню коштів, написання листів, консультування щодо 

залучення коштів, участь в організації благодійних акцій.  Завдяки цим заходам від 



різних організацій та благодійників були передані для цього відділення обладнання, 

одяг та ліки на суму 18 00 грн. 
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ЗБФ «Єдність» за майбутнє»                       

                                                                           Огородова Т. М.      
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