
•Зубко Юрій Володимирович – голова Наглядової ради, 
начальник Херсонського регіонального відділення ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень»

•Бабій Наталія 
Анатоліївна –прес-
секретар Херсонсько-
го обласного центру 
служби крові;

•Курдиновська 
Світлана Анатоліїв-
на  – засновник ме-
режі магазинів «Ка-
рандаш».

•Польська Лари-
са  Михайлівна – голо-
ва Правління, приват-
ний підприємець;

• З а г р е б е л ь н а 
Ольга Павлівна  — 
керівник херсонської 
мережі підприємств TM 
«ANSERGLOB», заступ-
ник голови правління з 
програмової діяльності

•Бергарт Ігор Во-
лодимирович – гене-
ральний директор ВАТ 
«Херсонський облрем-
будтрест», заступник 
голови правління з ор-
ганізаційних питань;

•Вавінова Ірина 
Юріївна –  приватний 
підприємець

•Гоноболін Олек-
сандр Чарльзович – По-
чесний громадянин міста 
Херсон, Заслужений ар-
тист України, член Союзу 
композиторів України, 
диригент, скрипаль

• Гр а б а р  Ю р і й 
Григорович – гене-
ральний директор ТОВ 
Торговий дім «Маркет-
груп-Херсон»

•Драчук Наталія 
Юріївна  – керуюча 
справами, секретар 
виконавчого комітету 
Дніпровської районної 
у місті Херсоні ради

•Євстаф’єва Іри-
на Анатоліївна – член 
Національної спілки 
журналістів України

•Ігнатова Тетя-
на Федорівна – за-
ступник директора  
Херсонської обласної 
бібліотеки для юнацтва 
ім. Б. Лавреньова

•Лагутіна Ган-
на Григорівна –в.о. 
г о л о в н о г о  л і к а р я  
КУ «Херсонський об-
ласний центр служби 
кровi» Херсонської об-
ласної ради

•Марусенко Те-
тяна Іванівна – при-
ватний підприємець

•Рогань Оксана 
Володимирівна – при-
ватний підприємець

•Сидоренко Єв-
ген Васильович – на-
стоятель храму Святої 
Трійці, протоієрей

•Тільняк Олексій 
Петрович – приватний 
підприємець

•Хомчик Сергій 
Єгорович – директор 
ТОВ «Аскона- Транс».
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Саме ці  авторитетні  люди  
Херсона, які є представниками 
бізнесу, культури, медици-

ни, банківської справи, державних 

органів, Української православної 
церкви Київського Патріархату, ЗМІ 
та громадського сектора, приймають 
рішення щодо напрямків роботи, 

здійснення проектів та проведення 
акцій, щодо витрат благодійних над-
ходжень та здійснюють контроль за їх 
цільовим використанням. 

 Вони – не почесні члени Фонду, 
вони – насправді активні учасники не 
тільки фінансування діяльності, але  
й безпосередні втілювачі ініціатив. 

ЗВІТ ФОНДУ ГРОМАДИ ХЕРСОНА ЗА 2017 рік
Найцінніше, що є у нашому Фонді – це його дієвий 
актив, який очолює Правління та Наглядова рада

13 березня 2018 року виповнюється 15 років 
від дня утворення нашого Фонду. Це був не-
простий шлях становлення, зростання, набуття 
професіоналізму та завоювання вашої довіри. 
Ми пишаємося тим, що за 15 років Фонд не мав 
від вас, херсонці, жодної рекламації, а перевірки 
контролюючих органів та наших донорів завжди 
підтверджували, що працює Фонд прозоро.

Разом з вами ми зробили чимало добрих 
справ, найуспішніші серед яких :

• 2003–2004 рр. – Всеукраїнський фести-
валь творчості дітей села «Золоте зернятко»;

• 2006 р. – канікули 6-ти дітей соціальних 
категорій у Швейцарії;

• 2007– 2008 рр. – будівництво двох 
павільйонів-манежей у дитячому будинку (май-
же 60 000 грн.);

• 2012 р. – проект «Притулок – гостинний 
дім, а не убогий сиротинець» зі створення ко-
лекції одягу для вихованців обласного притулку 
для дітей (35 302 грн.);

• проект «Майстерня фантазерів» з ремонту 
клубу творчості соціально незабезпечених дітей 
(7 000 грн.);

• 2013 р. – проект «Крапля крові – крапля 
життя», за яким обласний Центр служби крові 
забезпечено герметичним запаювачем каналів 
донорської крові HEMATRON ІІІ (54 000 грн.);

• 2015 р. – допомога Центру крові у заміні 
старих дозаторів (49 608 грн.);

• Фонд вагомо допоміг громадській органі-
зації «Сонячні діти Херсонщини» у створенні 
сенсорної кімнати для дітей з синдромом Дауна 
(43 640 грн.); 

• Ми замінили у двох приміських школах  
105 дверей та 268 вікон (1 512 750 грн.); 

• Проект «Люблю театр, але він мені недо-
ступний», за яким в обласному театрі встанов-
лено електропідйомну площадку для людей  
з інвалідністю на візках (49 000 грн.);

• 2016 р. – проект «Допомогти тим, хто піде 
раніше за нас» – заміна обладнання та ліжок  
у хоспісі (149 256 грн.);

• Зібрали до школи 16 діток, батьки яких 
загинули в АТО (69 700 грн.);

А ще – п’ять щорічних спільно з колективом 
обласного художнього музею акцій «Допоможи 
врятувати дитину!» на допомогу онкохворим, 
завдяки яким Фонд придбав та передав хво-
рим малюкам медичних препаратів на суму  
58 464 грн.

Це були тривалі акції збору пожертв, од-
ночасно з якими – немало невеликих, але 
дуже важливих: благодійні акції у притулку 

для дітей, Центрі матері і дитини, міському 
центрі реабілітації онкохворих дітей при лікарні  
ім. Лучанського, у відділеннях для покинутих 
батьками діток…

З перших днів військового конфлікту в Украї-
ні Фонд допомагає військовим формуванням 
Херсонщини. За 2014–2017 рр. нами передано 
їм матеріальних цінностей на суму 1 044 000 грн. 
Ми здійснювали допомогу військовим виключ-
но офіційно – з балансу Фонду на баланс в/ч, 
уникнувши неоприбуткованої передачі. Пере-
вірки військової прокуратури підтвердили – все 
зроблено вірно.

Наш Фонд став одним з 9 українських гро-
мадських об’єднань, які набули статус хаба гро-
мадянського суспільства. Один з інших важливих 
напрямків нашої діяльності, крім благодійної, – 
розвиток громадянського суспільства. Впев-
нені, що тільки розвиваючи активність містян, 
долаючи утриманські настрої, можна змінювати 
життя в громаді на краще! Тому – підтримуємо 
місцеві ініціативи, навчаємо громадські та бла-
годійні організації, підвищуємо їх інституційну 
спроможність. Робимо ми це, беручи участь  
у конкурсах та отримуючи соціальні інвестиції від 
міжнародних донорів. Ми вдячні Європейському 
Союзу, уряду Японії, Програмі розвитку ООН  
в Україні, ІСАР «Єднання» і фонду Ч. С. Мотта та 
іншим інституціям, що надавали нам допомогу, 
завдяки якій ми вчимося й вчимо інших, зміцнює-
мо власну сталість, займаємося регрантингом, 
проводимо громадянські акції з демократизації 
суспільства. Завдяки цій підтримці та внескам 
членів Фонду ми не витратили жодної копійчини 
на адміністрування своєї діяльності з ваших, 
херсонці, благодійних пожертв.

Наші основні принципи – прозорість, підзвіт-
ність та публічність. Демонструючи це, ми брали 
участь у всеукраїнських конкурсах річних звітів 
громадських організацій і ставали їх перемож-
цями. Протягом двох останніх років наш Фонд 
у числі усього 89-ти з 17 тисяч існуючих в країні 
благодійних організацій – учасник Національ-
ного рейтингу благодійників й визначений на 
Українській карті благодійності як такий, якому 
можна довіряти.

Тільки за останні п’ять років завдяки залу-
ченню містян, бізнесу, різних інституцій Фонд 
спромігся акумулювати 8 717 450 гривень 
соціальних інвестицій для вирішення проблем 
громади.

Попереду – багато справ, які спільно з вами, 
херсонці, ми можемо зробити. Тож працюємо на 
громаду та разом з громадою!

 Наприкінці 2016 ро- 
ку, у День передчасно 
народжених малюків, 
наш Фонд оголосив 
міську благодійну акцію 
«Хочу жити!» задля до-
помоги у спасінні немов- 
лят – «поспішайликів» 
та інших малюків, які 
народжуються із загро-
зою для життя. 

 В Херсонській об-
ласті відбувається в се-
редньому за рік близько 
десяти тисяч пологів, з 
яких, за статистикою, 
до тисячі – передчас-
ні. Такі дітки – особ-
ливі: вони дуже крихкі  
і слабкі, й багато функ-
цій організму у них ще незрілі. Якщо дитина 
при народженні важить до 1500 грамів, в пер-
ші місяці життя вона стикається з багатьма 
проблемами легеневої, серцево-судинної, 
нервової та травної систем. Кожне врятоване 
життя такого немовляти – безцінне, а поря-
тунок їх можливий тільки завдяки сучасному 
медичному обладнанню, якого у пологовому 
відділенні обласної клінічної лікарні бракує, 
ще й багато життєво необхідних апаратів 
застаріло. При цьому відділення має третій  
(з чотирьох) рівень надання медичної допо-
моги й приймає найтяжчих породіль зі всієї 
області, рятуючи передчасно народжених 
малюків та немовлят із загрозами для життя. 
Якщо вже у цьому відділенні неможливо вирі-
шити проблему, то таких пацієнтів направля-
ють до медичного інституту у Київ.

 Тож саме тут задля спасіння херсонських 
новонароджених треба було оновити медич-
не обладнання. Це й стало метою міської 
благодійної акції «Хочу жити!». 

У першому етапі акції, яка тривала два 
місяці, найбільшу суму у 47 356 грн. вдалося 
отримати завдяки проведеній Фондом «За-
хист» благодійній джаз-вечірці. Жертвували 
херсонці у благодійні скриньки нашого Фонду, 
що в усіх супермаркетах «ФРЕШ» та магази-
нах «Карандаш», через онлайн-кошик на сайті 
«Захисту» та у термінал «Банку інвестицій та 
заощаджень», що у ЦНАП у будівлі міської 
ради. Великі пожертви здійснили колективи 
підприємств ТМ «АНСЕРГЛОБ», «Укрком», 
Херсонський благодійний фонд «Софія».

 У результаті на зібрані у першому етапі 
кошти було придбано та 15 лютого 2017 року 
передано лікарні п’ять нових сучасних медич-
них апаратів на суму 67810 грн.: хірургічний 
відсмоктувач, повітряний стерелізатор, 
фетальний монітор, неонатальний пристрій 
для фототерапії.

У травні завершився другий етап акції,  
й Фонд передав пологовому відділенню ще 
два вкрай необхідних апарати – білітест 
вартістю 53 тисячі гривень та шприцевий до-
затор вартістю 13 700 грн. – усього на значну 
суму у 66 700 грн. Це стало можливим завдя-
ки благодійнику, який забажав залишитися 
невідомим, пожертвувавши 46 тисяч гривень, 
та завдяки ініціативі відомого у світі компо-
зитора й скрипаля, Почесного громадянина 
нашого міста та члена правління Фонду «За-
хист» Олександра Гоноболіна, який разом  
з камерним оркестром «ARS NOVA» у квітні 
дав у Херсоні два благодійних концерти.

 Тож загалом за півроку херсонці допо-
могли замінити сім необхідних медичних 
апаратів для спасіння малюків на суму 134 
510 гривень! Усі 100% наданих благодійних 
пожертв Фонд направив на придбання апа-
ратури.

Все передано офіційно: з балансу Фонду 
на баланс обласної клінічної лікарні. 

 Не дивлячись на особисті труднощі, на 
нелегкий економічний стан майже кожної 
родини, херсонці ще раз довели: разом 
ми – велика родина, яка піклується про своє 
майбутнє й гуртом долає проблеми!

Нам – 15 років! БЛАГОДІйНА АКЦІЯ РОКУ «Хочу жити!»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
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Завдяки херсонським доброчинцям до Міжнарод-
ного дня захисту дітей та у день останнього дзвоника  
у Херсонській спеціалізованій школі-інтернаті для дітей 
з вадами слуху відбулася вагома благодійна акція: сім 
хлопчаків та дівчаток отримали комплекти слухових 
апаратів на обидва вушка. Це дітки, які навіть мріяти не 
могли про те, що можуть почути світ, адже восьмирічна 
Люда та чотирнадцятирічний Вова – повні сироти й зна-
ходяться на забезпеченні держави, восьмирічний Руслан 
з неповної родини – у нього помер татусь, дев’ятирічним 
Дімою опікується бабуся-пенсіонерка, одинадцятирічна 
Анжелка – з неповної родини переселенців із зони АТО,  
а десятирічні Іванка та Настя – з багатодітних сімей. 
Сума, яку було необхідно зібрати задля придбання семи 
комплектів слухових апаратів, – 203 500 гривень (вартість 
одного комплекту відповідно до моделі – від 21600 грн. 
до 32400 грн.).

 Звісно, що шансів отримати слухові апарати у цих 
дітей не було б, якби не допомога небайдужих херсонців! 
Ініціатором звернутися до місцевих бізнесменів та міс-
тян подарувати цим діткам радість чути стала керівник 
мережі підприємств ТМ «АНСЕРГЛОБ», заступник голо-
ви правління фонду «Захист» пані Ольга Загребельна, 
трудові колективи котрої зробили найбільший внесок –  
50 тисяч гривень. На їх заклик відгукнулися міс-
цеві бізнесмени-власники та керівники підприємств  

ТОВ «Кредо», ПП «БУДТЕХ», ХФ ПАТ «СОЛДІ І Ко»-
«СОЛДІ-Херсон», ТОВ «КСК-Плюс», ФОП Сенік В. 
А., ТДВ «Херсонрембудтрест» та ресторан «Тераса»,  
ПП «БУД Пласт», доброчинці Світлана Горбенко (Швеція), 
Оксана Шаповалова (Британія) і Юрай Месік (Словакія) 
та ще десять благодійників-херсонців. Не можна не зга-
дати вклад пана Ігоря Гарагулі, керівника херсонського 
представництва «SIMENS», яке не тільки надало знижку 
на слухові апарати у сумі 20 тисяч гривень, але й на благо-
дійних засадах передало комплектуючі на суму 4900 грн. 
А ще фахівці безкоштовно обстежили дітей, визначивши, 
яких саме апаратів вони потребують. 

 Збір необхідної суми тривав трохи більше двох тиж-
нів. Й напередодні Дня захисту дітей за рахунок знижок 
постачальників Фонду вдалося придбати сім комплек-
тів слухових апаратів на суму 183 640 грн. Такі омріяні 
слухові апарати саме доброчинцями було вручено семи 
діткам-вихованцям інтернату для дітей з вадами слуху. 
Коли благодійники дивилися концерт глухонімих діток, 
які співали руками, танцювали під музику, якої не чули, 
керуючись «диригуванням» вчителя… на їх очі наверта-
лися сльози. 

Відчуття, що ця допомога суттєва та недаремна, не 
покине усіх до неї дотичних доброчинців ще довго, бо 
ж дітки зможуть чути й музику, й спів пташок, й голос 
рідних та друзів…

До Дня незалежності нашої країни правління Фонду громади Херсона «Захист» 
надрукувало великий настінний календар на 2018 рік «Молюсь за тебе, Україно!». 
За рахунок його реалізації поповняємо кошик благодійних пожертв для придбання 
двох комплектів слухових апаратів SIEMENS для глухих одинадцятирічних хлопчиків 
з дуже бідних родин – Дениски та Данилка, які є учнями інтернату для дітей з вадами 
слуху. Усього потрібна сума у майже 53 тисячі грн., адже вартість одного комплекту – 
26400 грн., а наразі ми з вами, херсонці, зібрали тільки 16652 грн. Тож стань благо-
дійником, допоможи діткам чути світ!!!

 Створення календаря мало ще один дивовижний результат: член правління нашо-
го Фонду, Заслужений артист України, Почесний громадянин Херсона, композитор 
Олександр Гоноболін виявив бажання написати пісню «Молюсь за тебе, Україно!».

 Народження пісні – складний процес: творіння музики, пошук поета-автора слів, 
аранжування, звукозапис, пошук вірогідного виконавця… Ми в Херсоні усіх знайшли! 
Слова пісні написав Олександр Сердюк, надзвичайно чудове аранжування забезпечив 
Олександр Матвєєв, а професійний запис музики – Валентин Манякін. Виконавицею 
ж ми обрали Лізу Волощенко, й це було за тиждень до того, як талановита дівчинка 
стала володаркою Гран-прі на фестивалі «Чорноморські ігри»-2017.

 Тож на День незалежності України відбулася прем’єра пісні «Молюсь за тебе, 
Україно!», яка народилася за сприяння Фонду громади Херсона «Захист». 

Вона звучала у цей день на площі Свободи, де відбувалося унікальне дійство – 
«Ігри героїв». У змаганнях взяли участь ветерани війни з Росією на Донбасі та пред-
ставники силових структур Херсонської, Одеської і Миколаївської областей. Хлопці 
надали нам, людям з руками та ногами, приклад нездоланної віри в себе й можливість 
вирішення найскладніших життєвих проблем і також показали людям із обмеженими 
можливостями, що вони можуть жити повноцінним життям, займатися спортом на 
професійному рівні. 

 Ми раді, що мали честь за підтримки мережі херсонських підприємств з виготов-
лення будівельних сумішей ТМ «АНСЕРГЛОБ» допомогти у проведенні «Ігор героїв» 
42-ма тисячами гривень.

Все розпочалося з того, що херсонець з інвалідніс-
тю на візку якось ще у 2014 році нам сказав: «Люблю 
театр, але він мені недоступний». Він висловив те, що 
думає багато херсонців з числа маломобільних людей. 
А тут розпочалися в Україні військові дії, й додому стали 
із зони АТО повертатися хлопці на інвалідних візках, 
для яких відвідування театру теж стало тільки мрією. 
Й правління Фонду вирішило подолати цю проблему  
у громаді, зробивши театр доступним для маломобільних 
не тільки містян, але мешканців усієї Херсонщини: людей 
на інвалідних візках, херсонців з порушенням опорно-
рухового апарату, стареньких з паличками, маленьких 
дітей…

 У 2015 році Фонд «Захист», підтриманий благодій-
никами міста, встановив на сходинках у холі обласного 
академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша 
електромайданчик-підйомник для людей з інвалідністю 
вартістю 49 тисяч гривень. Втім проблемним для доступу 
таких херсонців у театр залишився пандус на вуличних 
сходинках, скористатися яким візочники могли тільки за 
допомогою двох помічників.

 Фонд має принцип робити все системно та з ре-
зультатом. Тож 15 вересня 2017 року стартував другий 
етап проекту нашого Фонду «Театр, доступний для 
всіх!», мета якого – демонтаж старого та будівництво 
нового пандусу на вуличних сходинках до центрального 
входу у театр. Проект на благодійних засадах виконав 
відомий херсонський архітектор Михайло Вустянський. 
Кошторис витрат розробив теж на благодійних засадах 

«Херсонрембудтрест». Його генеральний директор пан 
Ігор Бергарт, який є заступником голови правління Фон-
ду «Захист», контролює дотримання проекту та якість 
будівництва.

 Наразі демонтаж старого пандусу, який не відповідав 
елементарним нормам та був небезпечним для людей 
з інвалідністю на візках, і безпосередньо будівництво 
нового пандусу завершено. Активісти херсонської гро-
мадської організації людей з інвалідністю «Велід» про-
тестували його й дали дуже високу оцінку, бо дістатися 
театру самостійно тепер не є проблемою! А ще не може 
не радувати, що здійснювалося все дуже економно: 
роботи виконали служби театру, Фонд «Захист» витра-
тив на будівельні матеріали майже 20 тисяч гривень. 
Відтепер залишилися оздоблювальні роботи, які будуть 
продовжено весною.

Фонд «Захист» закликає вас, херсонці, — ПІДТРИ-
МАЙТЕ будівництво нового сучасного пандусу, вкинувши 
благодійну пожертву до скриньки у холі театру, або пере-
рахуйте її на розрахунковий рахунок Фонду:

Отримувач: БО«ФГМХ «Захист»
ПАТ Банк «Інвестицій та заощаджень»
МФО 380281
Рахунок N 260058034601
ЄДРПОУ : 26347439
Цільове призначення – благодійна допомога на 

пандус в театрі.
 Ти із задоволенням відвідуєш спектаклі? Підтримай 

тих, хто не в змозі дістатися театру!

19 серпня 2017 року в Херсоні сталася страшна тра-
гедія – вночі загорівся будинок №33 по вул.Пилипа Орлика. 
Після моторошної пожежі просто неба залишилися мешканці 
14 квартир. Херсонці виявили взірець взаємодопомоги –  
у міський гуманітарний центр несли продукти, одяг, речі першої 
необхідності… Втім дуже високою була потреба у фінансовій 
допомозі.

Тож одним з пунктів її збору одночасно з «Приватбанком» 
став Фонд громади Херсона «Захист», до якого вже на другий 
день після трагедії стали надходити кошти. Перша благодійна 
допомога у сумі 20 тисяч гривень надійшла від колективів 

підприємств ТМ «Ансерглоб», завдяки чому Фонд вже на 
другий день після пожежі видав кожній родині перший транш 
фінансової допомоги. 

А загалом у 2017 році усі двадцять два дорослих члени сі-
мей-погорільців, які постраждали унаслідок пожежі, отримали 
у Фонді «Захист» по 2 240 грн. На жаль, податкове законодав- 
ство не дозволяє навіть у такій складній ситуації видати одній 
людині в рік більше, ніж 2240 грн. без податку...

Тож загальна сума фінансової допомоги погорільцям ста-
новила 49 280 грн. Звітуємо перед херсонцями, що усі 100% 
ваших благодійних пожертв Фонд передав адресатам. 

Дякуємо за довіру ТМ «Ансерглоб», ВАТ «Херсонрембуд-
трест», ПРАТ «Молодіжно-житловий комплекс», колективу 
курсантів та викладачів Херсонського морехідного училища 
рибної промисловості, учням 2-В класу школи №30, численним 
індивідуальним благодійникам!

Залишок зібраних коштів складає 6015 грн. 00 коп. Вони 
залишаються як цільові на спецрахунку Фонду й будуть видані 
погорільцям вже у 2018 році. Проконтролювати рух надход-
жень та витрат можна на сайті Фонду за посиланням: http://
zahyst.ks.ua/category/dopomoga-pogorilcyam-xersona-2017/ 

Працюємо прозоро!

Подарували діткам радість чути

молюсь за тебе, україно!

Пандусу на сходинках до театру – бути!

доПомога Погорільцям

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
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Для херсонців однією з найбільш резонансних та помітних подій  
у громадському житті минулого року була участь міста у всесвітній кам-
панії «16 днів Активізму проти ґендерно зумовленого насильства», яку  
у місті вперше було проведено активно й масштабно. Херсон став одним 
із 16-ти міст України, де ця акція проходила за підтримки однієї з агенцій 
ООН, а саме – Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні. 
У цих містах на усі 16 днів висвітили історічні будівлі та культурні об’єкти 
помаранчевим кольором (колір всесвітньої кампанії). У Херсоні це був 
обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша.

Координатором кампанії став Фонд громади Херсона «Захист», 
об’єднавши зусилля майже 30-ти організацій громадянського суспільства 
та ініціативних груп, найбільш активними з яких були «Херсонська регіо-
нальна Ліга соціальних працівників України», «Спілка жінок Херсонщини», 
«Успішна жінка», «Тотем», «Інша», «Нова генерація», «За рівні права», «100 
відсотків життя. Херсон», Херсонська філія «Міжнародної Антинаркотичної 
Асоціації», «Позитивні жінки», «Берегиня», ініціативні групи «Кип’яток», 
«Інженери майбутнього», «Зачаровані діти», а також Центр позашкільної 
роботи Херсонської міської ради, студенти факультету психології, історії та 
соціології Херсонського державного університету та обласна універсальна 
наукова бібліотека ім.Гончара.

Спільно нам вдалося привернути увагу місцевої влади, громадськості 
та засобів масової інформації до проблем насильства над жінками і дів-
чатами, провівши близько 40-ка яскравих резонансних заходів, серед 
яких – вуличні акції, флешмоби, мирна хода, арт-маршрут «Ми – проти 
насильства», перфоменс «Жіночі голоси», конкурс соціальних плакатів 
«Стоп насильству!», дебатний турнір, просвітницькі заходи для молоді і 
школярів... 

 Наскрізною темою кампанії стала адвокація зі створення у Херсоні 
Кризового центру для потерпілих від насилля. Саме з такою вимогою 
активісти звернулися безпосередньо до депутатів міської ради під час 

13 березня 2018 року Фонду громади Херсона «Захист» виповнюється 15 років. Нам не хоті-
лося з цього приводу робити гучні шоу у «Ювілейному» або театрі, видавати глянцеві буклети… 
Ми вирішили відзначити таку свою вагому дату масштабним благодійним проектом, й ним стала 
дитяча різдвяна таборівка «Music Camp Kherson».

 Відразу наголосимо – ЦЕ НЕ ГРАНТОВИЙ ПРОЕКТ, його здійснення стало можливим виключно 
завдяки підтримці херсонського бізнесу та небайдужих херсонців. Дякуємо за довіру та підтримку 
усім, а особливо нашим основним благодійним партнерам – ТМ “Ансерглоб”, ТОВ “Данон Дніпро”, 
ПАО “Херсонський хлібокомбінат”, власникам Салону інтер’єра “ENRE”, громадській організації 
“Спілка жінок Херсонщини”.

 Проект відбувся завдяки неймовірним зусиллям нашого Фонду, бо Херсон до нього виявився 
не готовим. Вибір Палацу молоді і студентства (колишній ДКТ) був не випадковим: по-перше, за 
суттю заходу воно мало бути саме тут, по-друге, за умовами одночасно близько 200 дітей повинні 
були працювати у 12-ти класах для оволодіння музичними інструментами та у великій залі – хо-
ром. Тож інших варіантів у Херсоні просто не було. Ми вдячні депутатам обласної ради (комісія 
під керівництвом Ю.Рожкова) за надання усіх приміщень Палацу на час проведення музичної різ-
двяної таборівки без орендної плати, а голові обласної раді Владиславу Мангеру – за допомогу у 
вирішенні дуже складних організаційних питань. Бо виявилося, що Палац сьогодні має пристойну 
велику залу, а кімнати для занять гуртків (за винятком двох-трьох) – пусті занедбані приміщення, які 
потребувалось терміново привести до ладу. Тож стільці прийшлося перевозити з вищого училища 
фізичної культури (дякуємо в.о. директора пану В.Суху, який забезпечив їх доставку), столи звозили 
з факультету університету внутрішніх справ силами нацгвардійців , хорові стійки – з музичного 
училища та Християнського молодіжного центру. Колектив Палацу за тиждень здійснив титанічну 
роботу: привів до ладу хол, прикрасивши його, підремонтував своїми силами класи, відмив увесь 
Палац так, що аж дихати у ньому стало інакше.

 Отак крок за кроком долали ми ці та багато інших проблем, і вже на початку січня 2018 р. при-
йняли близько 200 дітей у різдвяному проекті. Ми радіємо, що серед цих діток – 75 були з числа 
сиріт або з багатодітних родин та дітей з інвалідністю, участь яких у дивовижній різдвяній музичній 
таборівці під керівництвом самої авторки – відомого американського диригента, Почесного посла 
миру в Україні Констанції Фортунато забезпечили саме ви! 

Підготовку ми здійснили у 2017 році, а відбулася вона вже у 2018-му!

У 2017-му році Фонд продовжив активно допомагати неурядовим організаціям Хер-
сонщини в реалізації ними власних соціально важливих ініціатив. За підсумками другого 
конкурсу малих грантів, проведеного Фондом «Захист» у рамках проекту «Українська 
регіональна платформа громадських ініціатив» (впроваджується за фінансової підтримки 
Європейського Союзу), одразу 7 організацій громадянського суспільства та ініціативних 
груп Херсонської області отримали можливість втілити свої соціально значущі проекти. 
Для цього вони отримали від фонду “Захист” гранти на загальну суму майже 600 тисяч 
грн. Завдяки такій фінансовій підтримці у Херсоні, Каховці, Бериславському, Нововорон-
цовському та Чаплинському районах вдалося реалізувати корисні для громад ініціативи 
за різними напрямами суспільного життя: розвиток місцевої демократії, посилення 
соціального захисту, активізація молоді, удосконалення системи освіти, відновлення 
історичної правди.

     Наприклад, у Херсоні молода громадська організація «Глобальний погляд» втілила 
у життя проект «Квартал міських ідей», активізувавши громаду мікрорайону «Житло-
селище», озброївши лідерів його самоврядування та ініціативних груп необхідними 
знаннями щодо реалізації громадських ідей. За підсумками численних зустрічей разом 
з місцевими жителями сформовано «кошик» основних проблем мікрорайону і «банк ідей 
та пропозицій» з їх розв’язання. Ці матеріали були передані Корабельній районній у місті 
Херсоні раді для врахування думки містян під час прийняття відповідних управлінських 
рішень. А громадська організація «Сонячні діти Херсонщини» у рамках проекту «Інфор-
маційно-просвітницький тур «Кожна дитина – особистість» привернула увагу громади до 
проблем дітей із синдромом Дауна, озброїла педагогів області додатковими знаннями 
із впровадження інклюзивної освіти, та працівників охорони здоров’я – щодо специфіки 
медичного супроводу дітей з особливими потребами. Кримськотатарський культурно-
спортивний центр «Куреш» приділив особливу увагу такий суспільно важливій темі, як 
відновлення історичної правди. Ним було проведено конкурс на кращі учнівські твори, 
присвячені історії національно-визвольної боротьби українського і кримськотатарського 
народу з тоталітарним режимом СРСР та відлунню історичних паралелей із сьогоденням 
у боротьбі за державний суверенітет, територіальну цілісність України. Цікавими та ре-
зультативними були й інші проекти громадських організацій.

Для активістів громадського сектору Херсонщини Фондом було проведено 11 тренін-
гів на різні актуальні теми, надано 13 консультацій, здійснено 19 моніторингових візитів, 
організовано 2 засідання за «круглим столом». Тож значні зусилля нашого Фонду були 
спрямовані на те, щоб озброїти активістів знаннями та інструментарієм, необхідними для 
інстітуційного розвитку організцій громадянського суспільства та успішного виконання 
ними соціально значущих проектів. 

Фонд «Захист» допомагає розвиватися організаціям громадянського суспільства не 

Херсон – територія, вільна від насильства

MUSIC CAMP KHERSON

Підтримка розвитку громадянського сусПільства

сесії 29 листопада.
У результаті наших дій у грудні 2017 р. на сесії 

міської ради було зареєстровано проект рішення “Про 
проведення заходів щодо можливості створення місь-
кого комунального закладу «Кризовий центр для членів 
сімей, в яких вчинено насильство в сім'ї”. Прийняття 

цього рішення стане черговим кроком на шляху до 
створення Кризового центру.

Коаліція громадських організацій «Херсон – тери-
торія, вільна від насильства», у складі якої й Фонд «За-
хист», продовжить і 2018-му році адвокаційну діяльність 
на підтримку створення Кризового центру.

тільки Херсонської області, але й інших регіонів. У 2017 році ми провели для активістів з усієї 
країни кілька цікавих і корисних навчальних заходів. Наприклад, у вересні «Захист» зібрав у 
Скадовську одразу 24 громадських діяча з одинадцяти областей України на тренінг «Управ-
ління конфліктом та діалоговий підхід у діяльності організацій громадянського суспільства». 
Насичена програма дозволила учасникам не тільки усвідомити природу конфліктів в громаді, 
опанувати механізми їх подолання, але й налагодити між собою-представниками різних регіонів  
партнерські відносини. А у лютому 18-ти представникам неурядових організацій Херсонської 
та Миколаївської областей ми надали можливість дізнатися про принципи застосування у їх 
діяльності підходу, заснованого на правах людини. 

За нашої допомоги херсонські активісти протягом року мали змогу брати участь у різно-
манітних заходах, стажуваннях і навчальних турах, що відбувалися у інших регіонах України.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ
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Восени 2017 року в одинадцяти містах України, де пра-
цюють Фонди громад, за методичної підтримки Київського 
міжнародного інституту соціології і Громадської організації 
«Ініціативний центр сприяння активності та розвитку гро-
мадського почину «Єднання» (м. Київ) проведено опиту-
вання «Потреби місцевої громади». В Херсоні за допомоги 
волонтерів Фонд «Захист» зміг опитати у різних районах 
міста близько 400 херсонців. Дякуємо усім, хто взяв участь 
в анкетуванні. Наразі оприлюднюємо аналіз цих анкет, 
здійснений Київським міжнародним інститутом соціології 
(виконавчий директор Наталя Харченко). Так виглядає  
Херсон очима містян у порівнянні з іншими містами Украї-
ни, де працюють фонди громад.

Працюємо для громади та разом з 
громадою!

Наша адреса та контакти:
вул. Старообрядницька,34, м.Херсон, 

73000
тел.+38 (0552) 26-36-01
e-mail: XOBF@ukr.net
Детальніше про діяльність Фонду можна 

дізнатися  з інтернет-ресурсів:
 www.zahyst.ks.ua
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

ZahystKherson/?ref=bookmarks

https://www.youtube.com/user/fundzahyst
Якщо маєте бажання долучитися до доб-

рих справ Фонду або просто зробити разову 
благодійну пожертву, здійснити це можна за 
реквізитами:

ПАТ  Банк «Інвестицій та заощаджень»
МФО 380281
Рахунок  N 260058034601 
ЄДРПОУ : 26347439
Отримувач: БО «ФГМХ «Захист»
Призначення платежу: неповоротня бла-

годійна допомога

Соціальний захист 366 779 

Придбання семи комплектів слухових апаратів для дітей з вадами слуху 
з числа соціальних категорій 

183 640

Допомога погорільцям будинку №33 по вул. Пилипа Орлика  49 280

Будівництво пандусу на сходинках до обласного театру  19 820

Регіональна кампанія «16 днів проти насильства» 100 839

Памперси для дітей-відмовників та дітей з інвалідністю  13 200

Культура 104 677 

Music Camp Kherson  86 806

Медицина 150 094 

На проект «Хочу жити!» – придбання семи медичних апаратів для поло-
гового відділення обласної лікарні

134 510

Допомога ВСУ та військовим-учасникам АТО  89 948 

На хостел у Херсоні  5 000

Допомога у проведенні заходу «Ігри героїв» у День незалежності Украї-
ни

 42 000

Розвиток громадянського суспільства 609 972 

ОПИТУВАННЯ

ФіНАНСОВИй зВіТ зА 2017 РіК (в грн.)

залишок на 01.01.2017 р.  407 944

Надходження 1 813 696

у т. ч. • Індивідуальні пожертви  390 165

• Бізнес  331 779

• Міжнародні донори 1 091 752

Витрати 2 074 472

у т. ч. • Програмова діяльність 1 321 470

• Грантодавча діяльність  557 134

• Інституційний розвиток  195 868

Прим. 100% благодійних пожертв херсонців (індивідуальних та від 
бізнесу) витрачені на благодійні проекти та акції. Інституційний розви-
ток організації та адміністративні витрати здійснювалися згідно з бюд-
жетами проектами, профінансованими міжнародними донорами. 

 

залишок на 01.01.2017 р. (незавершені проекти)  147 168

Негрошові надходження (волонтерська праця, безоплатні послуги, 
надані на благодійних засадах) 

 

ВИТРАТИ зА НАПРЯМКАМИ ДіЯльНОСТі (в грн.):
(не вказані чисельні разові невеликі витрати)

НА ПРАВАХ РЕКЛАМИ


