


Демократичне

вряДування ФонДу!
Успіх Фонду, як й будь якого громадського об’єднання, у великій мірі  залежить від того, чи довіряють йому громадяни. 
Але ж Фонд – це не безлике формування: воно складається з тих, хто приймає рішення, хто діє, а головне -  хто несе від-

повідальність за його доброчесність та моральність.

Ми пишаємося нашими керівними органами – Наглядовою радою та Правлінням, які є авторитетними та знаними у 
Херсоні  й представляють різні групи населення нашої громади: представники бізнесу, культури, медицини, банківської 
справи, державних органів, Православної Церкви  України , ЗМІ та громадського сектора. А головне – вони - не на па-
пері, а дійсно приймають рішення щодо напрямків роботи, здійснення проектів та проведення акцій, щодо витрат бла-
годійних надходжень та здійснюють контроль за їх цільовим використанням. Саме вони, ці поважні люди й є обличчям 

нашого Фонду.
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Якщо говорити про фінансові показники благодій-
ності, то, на жаль можна констатувати, що надхо-
дження благодійної допомоги на рахунки Фонду по-
рівняно з минулим роком скоротилися вдвічі. Втім 
– це тільки статистичний показник, бо ж вимірювати 
доброту грошима не вважаємо правильним.

Є люди, які матеріально забезпечені, здорові, але 
ніколи нікому не допомагали. Є й такі, котрі самі 
перебувають у скрутному становищі, але з останніх 
сил підтримують інших. Наше ставлення, зокрема 
і повага до них, формується лише на власній оцін-
ці вчинків. І тим, хто творив з нами добро, кажемо: 
«Дякуємо!».

Найцінніше для нас – довіра цих людей. Тому, роз-
виваючи філантропію в громаді, неухильно дотри-
муємося принципів доброчесності, прозорості та 
підзвітності перед херсонцями-доброчинцями.

Ми пишаємося тим, що знову взяли участь у Наці-
ональному рейтингу благодійників, пройшли ау-
дит й потрапили на карту благодійності України!

http://ufb.org.ua/rating/blago-map

Саме тут ті благодійні організації, які прозорі та пу-
блічні, які не приховують свої звіти, у тому числі по-
даткові, які не побоялися взяти участь у Національ-
ному рейтингу благодійних організацій. Таких усього 
100 із 17 тисяч, зареєстрованих в Україні. Серед цих 
прозорих благодійних організацій - і Фонд громади 
Херсона «Захист»!

З інформацією про активну діяльність Фонду за під-
тримки громадських організацій міста – наших парт-
нерів з посилення партисипації, метою якої є залу-
чення людей до вирішення проблем громади, до їх 
участі у прийнятті рішень, до впливу на владу, зна-
йомтеся у розділі нашого звіту «Партисипацію – в 
громаду!». 

У продовження  цієї діяльності плануємо у 2019 році 
проведення другого міського форуму із проблем на-
лагодження міжсекторальної взаємодії, на якому пі-
діб’ємо підсумки виконання владою своїх обіцянок 
та намірів, які надано за результатами першого фо-
руму “Влада та громада: шляхи законного взаємов-
пліиу”, котрий ми провели у червні 2018 року. 

Між тим не можемо не акцентувати на одному з 
найголовніших його результатів – прийняття Херсон-
ською міською радою Громадського бюджету. Втім 
попереду велика робота з реального його впрова-
дження.

Тільки об’єднавши зусилля, громадські організації 
можуть стати тим важелем, який буде впливати на 
зміни в громаді, в українському суспільстві загалом. 
Розуміючи це, наш Фонд став одним з 15-ти громад-
ських організацій країни, які створили Мережу хабів 
громадянського суспільства та плідно в ній працю-
ють.

тож детальний звіт про роботу фонду в 2018 році – 
до вашої уваги!

2018 рік був достатньо 
насиченим та результа-
тивним. Наш Фонд пра-
цював у двох основних 
напрямках – розвиток 
філантропії та посилен-
ня партисипації в гро-
маді. Обидва напрямки 
мають єдину ціль – ак-
тивізувати населення 
Херсона. Абсолютно 
впевнені, що спожи-
вацькі настрої гальму-
ють, а очікування пози-
тивних змін без власної 
участі – просто не мати-
муть результатів!

http://ufb.org.ua/rating/blago-map


Дивовижний

«Music caMp 
Kherson»

У 2018 році нашому Фонду 
виповнилося 15 років. Нам не 
хотілося з цього приводу робити 
гучні шоу в «Ювілейному» 
або театрі, видавати глянцеві 
буклети… Ми вирішили 
відзначити таку свою вагому 
дату масштабним благодійним 
проектом. Ним стала дитяча 
різдвяна таборівка «Music Camp 
Kherson».



Відразу наголосимо – це був НЕ ГРАНТОВИЙ ПРОЕКТ, 
його здійснення стало можливим виключно завдяки 
підтримці херсонського бізнесу та небайдужих хер-
сонців. Дякуємо за довіру та підтримку усім, а осо-
бливо нашим основним благодійним партнерам – 
ТМ “Ансерглоб”, ТОВ “Данон Дніпро”, ПАО “Херсон-
ський хлібокомбінат”, власникам Салону інтер’єра 
“ENRE”, громадській організації “Спілка жінок Хер-
сонщини”.

Проект відбувся завдяки неймовірним зусиллям на-
шого Фонду, бо Херсон до нього виявився не гото-
вим. Вибір Палацу молоді і студентів (колишній ДКТ) 
був не випадковим: по-перше, за суттю заходу воно 
мало бути саме тут, по-друге, за умовами, одночас-
но близько 200 дітей повинні були працювати у 12-
ти класах для оволодіння музичними інструмента-
ми та у великій залі – хором. Тож інших варіантів у 
Херсоні просто не було. Ми вдячні депутатам облас-
ної ради (комісія під керівництвом Ю.Рожкова) за 
надання усіх приміщень Палацу на час проведення 
музичної різдвяної таборівки без орендної плати. а 
голові обласної раді Владиславу Мангеру – за до-
помогу у вирішенні дуже складних організаційних 
питань. Бо виявилося, що Палац сьогодні має при-
стойну 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 фі-

зичної культури, столи звозили з факультету універ-
ситету внутрішніх справ силами нацгвардійців, хоро-
ві стійки – з музичного училища та Християнського 
молодіжного центру. Колектив Палацу за тиждень 
здійснив титанічну роботу: привів до ладу хол, при-
красивши його, підремонтував своїми силами кла-
си, 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. прийняли 
близько 200 дітей у дивовижному проекті. Ми раді-
ємо, що серед цих діток – 75 були з числа сиріт або 
з багатодітних родин та дітей з інвалідністю взяли 
участь у різдвяній музичній таборівці під керівниц-
твом самої авторки – відомої американської дири-
гентки, Почесного посла миру в Україні Констанції 
Фортунато. Цей її, педагога-новатора, проект з пер-
шого погляду здавався неймовірним й нереальним.

Пані Фортунато та команда «Мusic Camp Internatio-
nal» з п’ятнадцяти викладачів усього за 5 днів до-
помогли дітям, які ніколи не займалися музикою, 
опанувати два інструменти та співати хором. На шо-
стий день – на гала-концерті учасники грали інстру-
ментальну композицію із симфонічним оркестром 
та співали хором чотирма мовами: на латині, іспан-
ською, англійською та українською. 

Цей проект довів, що кожна дитина, незалежно від музичного обдарування, здатна 
за один тиждень розкрити свої внутрішні таланти. При цьому діти навчилися ставити 
перед собою високі цілі, розвивати дисципліну, увагу, вміння працювати у команді 

для того, щоб разом досягти того, що жоден з них не зможе поодинці.



театр став 
Доступним 
Для усіх

Старий, побудований ще за 
рядянських часів, пандус на 
сходинках до Херсонського 
обласного академічного 
музично-драматичного театру 
ім.М.Куліша — вже у минулому.  

Системну роботу з доступності 
театру наш Фонд розпочав ще 
у 2015 році, встановивши у холі 
театру за підтримки херсонців-
доброчинців електропідйомну 
площадку для людей з 
інвалідністю на візках.  

Залишався проблемним пандус на сходинках, 
яким скористатися візочники й інші маломобіль-
ні херсонці мали змогу тільки за допомогою сто-
ронніх. Відомий херсонський архітектор Михай-
ло Вустянський на благодійних засадах розробив 
проект сучасного вуличного пандуса, за яким й ве-
лася робота з демонтажу старого та будівництва 
нового, зручного. Фонд взяв на себе фінансування 
будівельних  матеріалів, а театр забезпечив буді-
вельні роботи. 

Партнерський проект Фонду громади Херсона «За-
хист» та Херсонського театру ім.Миколи Куліша з 
будівництва сучасного вуличного пандусу на схо-
динках до театру завершений до ХХ Міжнародно-
го театрального фестивалю «Мельпомена Таврії».

тож тепер театр став повністю доступним для ма-
ломобільних херсонців!



поДарували 
раДість чути

Другий рік поспіль наш Фонд 
до Дня захисту дітей проводить 
не концерти та розважальні 
заходи, а організовує благодійні 
акції, результатом яких була 
реальна допомога соціально 
незахищеним діткам. 

Минулого року сім учнів інтер-
нату для дітей з вадами слуху, 
діти соціальних категорій отри-
мали від херсонських доброчин-
ців комплекти слухових апаратів 
виробництва SIEMENS, загальна 
вартість яких склала

183 640 грн.

Залишилося двійко хлопців з дуже бідних родин – 
десятирічні Денис та Данило, у яких шансів почути 
цей світ не було взагалі, адже вартість комплекту 
на одну дитину складає більш як 27 тисяч грн. Тож 
ми не могли залишити їх без допомоги й оголоси-
ли міську благодійну акцію задля збору пожертв 
для цих хлопчиків. Акцію завершено напередо-
дні Дня захисту дітей. До допомоги долучилося 
чимало херсонців, надаючи її й у наші благодій-
ні скриньки у супермаркетах ФРЕШ, й перерахо-
вуючи онлайн, й привозячи кошти прямо у Фонд. 
Самі члени Фонду пожертвували близько 10 тисяч 
грн. Останню суму у 3 тисячі, якої не вистачало 
для придбання апаратів, надало підприємство ТМ 

«АНСЕРГЛОБ», керівник якого пані Ольга Загре-
бельна – одна з дійсно соціально відповідальних 
бізнесменів міста.

Особлива вдячність за участь в акції пану Ігорю 
Гарагулі – керівнику херсонського підприємства 
«SIEMENS – Херсон», яке надало знижку на слухо-
ві апарати у 10% від вартості й подарувало комп-
лектуючі – вкладиші. Сума допомоги від SIEMENS 
склала цього разу 7476,00 грн.

дякуємо усім небайдужим, хто долучився до цієї 
доброї справи! діти отримали НоВу якість Жит-
тя – вони тепер чують цей світ!!!



інФузомат 
Для лікування 
Дітей

На допомогу колективу 
Херсонської обласної дитячої 
клінічної лікарні Фондом 
проведено благодійну акцію 
зі збору коштів на придбання 
медичного апарату інфузомат 
для лікування онкохворих 
діточок. 

загалом на рахунок лікарні 
“Захистом” було перераховано 
суму допомоги у розмірі

19 425 грн.

Колектив лікарні шляхом участі у публічних захо-
дах займався фандрейзингом на придбання інфу-
зомату. Фонд «Захист» долучився, спочатку надав-
ши благодійну скриньку для участі лікарні у фести-
валі борщу, що проходів у розважальному закладі 
Гран-прі. У результаті оприбутковано 3736,00 грн. 
та перераховано на рахунок лікарні. Потім Фонд 
звертався до доброчинців на сторінках фейсбу-
ку та збирав цільові пожертви у свої благодійні 
скриньки у супермаркетах ФРЕШ в Херсоні.

 Дякуємо усім херсонцям, хто долучився до допо-
моги. Особлива вдячність – українцям в Данії, які 

зібрали й передали Фонду 9 тисяч 900 грн.! Тож 
загалом на рахунок лікарні “Захистом” було пере-
раховано суму допомоги у розмірі 19 425 грн.

Не можемо не згадати про благодійну участь по-
стачальника – ТОВ «ФАРМАЛІДЕР» (м.Київ) – пред-
ставника в Україні німецького виробника B.Braun, 
який знизив для нас ціну на інфузомат з 65 612 
грн. до 55 388 грн.! Тож загальними зусиллями 
колективу лікарні та нашого Фонду за підтримки 
херсонців інфузомат придбано й встановлено у лі-
карні. Він вже працює на здоров’я дітей!



крапля крові 
рятує життя!

Метою цього благодійного 
проекту був збір допомоги 
для придбання сучасного 
донорського крісла в обласний 
Центр служби крові. 



Чому це було так важливо? Центр крові — стратегічний 
об’єкт, а традиції донорства на жаль втрачаються…й доно-
рів стає все менше. Ті, хто готовий допомогти врятувати 
життя частіше за все зовсім незнайомій людині, варті гід-
них умов! Втім одне з донорських крісел обласного Центру 
служби крові безнадійно технічно й морально застаріло. 
Уявіть - воно виготовлене у 1996 році, ще призначене для 
стоматології.

Збиралася благодійна допомога різними шляхами. А піо-
нером став колектив Медицинский Центр Taurt-Medical, 
який здійснив зовсім неординарну благодійну акцію: 
у власний вихідний, у неділю 7 жовтня, лікарі вели осо-
бистий прийом пацієнтів, а гонорар, загальна сума якого 
склала 10 200 грн., передали у наш Фонд як благодійну до-
помогу на придбання нового донорського крісла. До ліка-
рів приватної медичної установи долучився колектив об-
ласного Центру служби крові, виїзна бригада якого прямо 
у «Taurt-Medical» здійснювала забір крові, обслуговуючи 
тих херсонців, хто відгукнувся на наше запрошення та став 
донором крові! Донорами ж у цей день стали 13 херсонців.

Колектив Центру служби крові крім цього долучився до 
збору фінансової допомоги прямо на робочих місцях. Сума 
допомоги склала 2 550 грн.

А ще дуже несподіваним стало долучення до нашого бла-
годійного проекту групи активістів у Фейсбук «А шо зробив 
ти?», які теж передали благодійну допомогу у 3 тисячі грн.!

Закрили ми проект, зібравши необхідну суму цілком, на 
дивовижній, емоційній благодійній вечірці «Танго з Олек-
сандром Гоноболіним”, головним героєм якої став Народ-
ний артист України, Почесний громадянин Херсона та член 
правління нашого Фонду Олександр Чарльзович Гоноболін.     
У Херсоні чимало представників місцевого бізнесу-добро-

чинців, громадських організацій, які допомагали провести 
цей благодійний вечір не коштами, а послугами. Відбува-
лася справжня ланцюгова реакція доброти: власник ресто-
рану «ШАДЕ» Ілля Карамаліков надав зал для проведення 
програми без орендної плати, забезпечивши звук, світло 
та роботу технічного персоналу ресторану, брендингове 
агентство «Грейдс» (Олексій Мирошников) відгукнулося 
на наше прохання щодо розробки на благодійних засадах 
макетів вуличних бордів та афіш, Агентство реклами «Світ 
Інформ Херсон» (Устин Мальцев) виготовило та розмісти-
ло безоплатно борди на вуличних рекламних носіях міста, 
громадська організація «Спілка жінок Херсонщини» (Ірина 
Ніколаєва) розробила макет благодійних квитків та надру-
кувала їх. Це дозволило Фонду УСІ пожерти, які надійшли 
від реалізації благодійних квитків, направити на придбан-
ня крісла, не витрачаючи їх на адміністративні потреби!

Красно дякуємо групі аргентинського танго (Юрій Валевс-
кий) Студії соціальних танців «RSSalsa» Херсон за готов-
ність прикрасити танцями  нашу благодійну вечірку!

Перед тим, як провести останній захід – «Танго з Олексан-
дром Гоноболіним», Фонд вийшов на постачальника для 
з’ясування остаточної необхідної суми (орієнтовно тре-
ба було зібрати 49 500 грн.). І знов приємна несподівана: 
участь тепер вже зовсім далеких від Херсона людей! Ком-
панія «Медікам» з центром у Києві, дізнавшись, що крісло 
буде придбане за благодійні пожертви людей та колекти-
вів нашого міста, зробила й свій внесок — надала вагому 
торгівельну знижку й встановила остаточну ціну крісла у 
40 900 грн. Тож від запланованої суми ми отримали еконо-
мію майже у десять тисяч гривень!

крісло вже придбано та передано за усіма правилами 
бухгалтерського обліку у обласний Центр служби крові! 
тож донори мають гідні умови!



Допомога 
британських 
Друзів

Фонд громади Херсона 
«Захист» продовжив цикл 
благодійних акцій у партнерстві 
з організацією «Голос України 
в Уельсі» - https://www.
facebook.com/ukraine.wales/, 
яка протягом року збирає у 
Британії та передає через наш 
Фонд допомогу соціально 
незахищеним херсонцям.

Великий об’єм одягу для немовлят нами переда-
но від британських доброчинців в обласний Центр 
матері та дитини. Саме там знайшли притулок 
мами з дітками, які опинилися у складних життє-
вих обставинах, і їм ця допомога дуже важлива!

74 пари новенького шкіряного взуття на суму 29 
600 грн. ми передали діткам соціальних кому-
нальних закладів - «Центру соціально-психоло-
гічної реабілітації дітей», «Херсонській спеціаль-
ній ЗОШ-інтернату» для дітей з вадами слуху, 
«Херсонському обласному будинку дитини». Че-
ревички британського виробництва передані пря-
мо зі взуттєвої фабрики, й вони – просто чудові!

Другий рік поспіль доброчинці з організації “Голос 
України в Уельсі” допомагають Фонду громади 
Херсона «Захист» збирати дітей-сиріт до школи. 
Усі 18 діток-школярів Херсонщини, татусі яких від-

дали своє життя за незалежність України, отрима-
ли новенькі ранці, наповнені шкільним прилад-
дям. 

Вже стає традицією, що ці херсонські дітки одер-
жують з любов’ю зібрані гарні новорічні подарун-
ки від британців. Доброчинна організація «Голос 
України в Уельсі» залучає до акції з підготовки 
Christmas Box діткам з України не тільки україн-
ську діаспору, але й корінних мешканців Уельсу.

На цьогорічні різдвяні свята Фонд громади Херсо-
на «Захист» отримав вантаж у 200 кг. гарно оформ-
лених ПЕРСОНАЛЬНИХ подарунків 46-ти діткам зі 
всієї Херсонщини, в яких батько загинув в зоні АТО.

ми вдячні британським друзям за таку сердечну 
допомогу!



партисипацію - 
в громаДу!

Протягом року, крім розвитку 
філантропії та благодійництва, 
ми цілеспрямовано працювали 
в громаді у напрямку розвитку 
громадянського суспільства, 
здійснюючи проект «Публічні 
діалоги — шлях до успішного 
самоврядування». 



Актив Фонду впевнений, що не може бути успішною громада та її місто, 
якщо громадяни пасивні, якщо очікують вирішення проблем кимось 
замість власного долучення та впливу на владу у прийнятті рішень.

Особлива увага була приділена роботі з громадським сектором. Фонд 
здійснив дослідження стану організацій громадянського суспільства 
(ОГС) в Херсоні, за результатами якого створив онлайн мапу тих гро-
мадських організацій, які дали добро на оприлюднення своїх контак-
тів. Ця мапа дає можливість громадським організаціям об‘єднувати зу-
силля для вирішення місцевих проблем, а містянам — долучитися до 
дій ОГС або отримати консультативні чи соціальну послуги.

Резонансним був проведений Фондом у червні Форум у форматі ді-
алогової зустрічі влади та громадськості «Влада та громада: законні 
методи взаємовпливу». Це — вагомий крок у налагодженні міжсекто-
ральної взаємодії. Є вже перший результат спільних дій активістів ОГС 
міста — прийняття нарешті Громадського бюджету.

Як приклад підтримки місцевих ініціатив Фонд провів конкурс, за ре-
зультатом якого 4 громадські організації та одна ініціативна група були 
Фондом фінансово підтримані на загальну суму у 164196 гривні й реа-
лізували власні малі проекти.

Задля сталої роботи, розвитку спроможностей місцевих організацій 
громадянського суспільства Фонд провів 5 тренінгів, 2 вебінара, кру-
глий стіл та цікавий інтерактивний захід Participation Party.

Фондом було також підготовлено цілу низку продукцій на допомогу 
громадянському суспільству, про які – нижче. 

Тож, проект завершено, але крапку не ставимо! Це тільки початок ве-
ликої роботи із залучення не стільки громадських організацій, скіль-
ки самих містян до створення комфортного середовища та успішно-
го міста!



на Допомогу 
громаДському 

активісту

оНлайН ПосібНик для 
доброчиНЦіВ «секрети 
кухНі благодійНості»

Ми напрацювали досить багатий 
досвід з проведення благодійних 
заходів, яким ділимося з вами. Ні 
в якому разі не наполягаємо, що 
це – еталон. Як гарний «шеф-ку-
хар», ми пропонуємо свої рецеп-
ти, в які ви можете вносити зміни 
та інші «інгредієнти». Будемо 
раді, якщо наші рецепти допо-
можуть зробити вашу кухню бла-
годійності більш різноманітною, 
вже випробувані раніше страви 
– більш вишуканими, а наші по-
ради допоможуть уникнути «ви-
кипань» та «перегорянь».

http://zahyst.ks.ua/2018/03/
dilimosya-svoїmi-sekretami/ 

ПосібНик для 
громадських 
актиВістіВ та усіх 
ЗаЦікаВлеНих 
«ПартисиПатиВНий 
Підхід та Практики На 
ріВНі громади».

У книзі висвітлені поняття учас-
ницької демократії та надані 
окремі практики та інструменти 
партисипації, визначено норма-
тивно-правову базу, що забез-
печує громадську участь. Книга 
допоможе зрозуміти, чому пи-
тання громадської участі в Україні 
є критично важливими, і які ви-
клики спричиняють нові підходи 
до неї як з боку як громадськості, 
так і влади. http://zahyst.ks.ua/
posibnik-z-partisipaciї-v-gromadi/

ПросВітНиЦький 
Відеоролик у форматі 
мультиПлікаЦії 
«ПартисиПаЦія. 
історія одНіЄї 
демократії»

Фільм створено у доступній та 
цікавій формі для використання 
під час навчальних заходів та 
дистанційної підготовки акти-
вістів.

https://www.youtube.com/
watch?v=gLJrpgHxHTo&t=11s

дослідЖеННя 
«оргаНіЗаЦії 
громадяНського 
сусПільстВа міста 
херсоНа» 

Презентуємо результати 
дослідження, проведеного 
нашим Фондом протягом бе-
резня-липня 2018 року

http://zahyst.ks.ua/…/
doslidzhennya-organizaciї-
gromadyans…/

оНлайН маПа огс 
херсоНа

Мапу створено за результата-
ми проведеного досліджен-
ня ОГС в Херсоні. Завдяки їй 
громадські організації тепер 
мають можливість знаходити 
партнерів для спільних дій, 
створювати мережі та коа-
ліції, а херсонці – знаходити 
громадські об’єднання для 
отримання консультаційної 
підтримки або соціальних 
послуг та долучатися до гро-
мадської активності за інтер-
есами.

https://ngo.co.ua/?radius=1

у 2018 році ми створили для вас, 
громадські активісти, корисні 
продукти, які є у відкритому 
доступі на нашому сайті.

https://ngo.co.ua/?radius=1&fbclid=IwAR3ImD8cKiL4vZfuGsVLWGECBad3N1KTmmeH5tvZsuZAal_Yx87ms53nbv4


Фінансовий 
звіт за 2018 рік

Протягом року, крім розвитку 
філантропії та благодійництва, 
ми цілеспрямовано працювали 
в громаді у напрямку розвитку 
громадянського суспільства, 
здійснюючи проект «Публічні 
діалоги — шлях до успішного 
самоврядування». 

Залишок на 01.01.2018 р. 147 168,26
Надходження 1 454 463,26
у т.ч. 
• Індивідуальні пожертви 167 487,27

• Бізнес 69 479,3
• Міжнародні донори 1 217 496,69
Витрати 1 454750,28
у т.ч. 
• Програмова діяльність 1 290 554

• Грантодавча діяльність 164 196
Прим. 100% благодійних пожертв 
херсонців (індивідуальних та від бізнесу) 
витрачені на благодійні проекти 
та акції. Інституційний розвиток 
організації та адміністративні 
витрати здійснювалися згідно 
бюджетів проектів, профінансованих 
міжнародними донорами. 

 

Залишок на 01.01.2019 р. 
(незавершені проекти) 146 881,24



соЦіальНий Захист 90 404
Придбання двох комплектів слухових апаратів для дітей з вадами слуху з 
числа соціальних категорій 

54 684

Шкіряне взуття для вихованців дитячих соціальних закладів 29 600
Шкільне приладдя на 1 вересня для вихованців  КЗ ХОР "Центру 
соціально - психологічної реабілітації для дітей" 

6 120

культура 114 831
Проект “Music Camp – Kherson” 65 267
Співучасть у конкурсі юних скрипалів “Натхнення” 6 696
Проект “Мистецтво. Бачити і розуміти” 27 495
Екскурсії для вихованців  КЗ ХОР "Центру соціально- психологічної 
реабілітації для дітей" до лялькового театру та “Джим парку”

7 350

Благодійний вечір на День української писемності 5 000
Придбання тканини на костюми для танцювального колективу обласного 
інтернату для дітей з вадами слуху

3 023

медиЦиНа 60 325
Придбання донорського крісла для обласного Центру служби крові 40 900
Придбання інфузомату для гематологічного відділення обласної клінічної 
дитячої лікарні

19 425

молодіЖНі Проекти 107 563
Надання міні-гранту на проект з реалізації місцевої ініціативи 
«ProstirViews: молодіжна партисипація в громаді»

38 810

Надання міні-гранту на проект з реалізації місцевої ініціативи 
«НезвиЧайні посиденьки»

11 597

Проект  "Молодь Talks" 57 156
облаштуВаННя території громади 36 000
Надання міні-гранту на проект з реалізації місцевої ініціативи «Парк 
відроджується, парк об’єднує» 

36 000

демократія та участь громадськості 690 327  
Надання міні-гранту на проект з реалізації місцевої ініціативи «Електронні 
петиції як механізм взаємодії місцевої влади та громади»

37 791

Надання міні-гранту на проект з реалізації місцевої ініціативи 
«Інформативна кампанія «Громадська Альтерантива»

40 000

Розвиток партисипації в громаді 612 536
мереЖуВаННя 391 300
Співучасть у проекті «Створення та інституційний розвиток мережі 
Громадських організацій ХАБів»

391 300

демократія та участь 
громадськості
690 327

мереЖуВаННя
391 300

соЦіальНий 
Захист
90 404

культура
114 831

медиЦиНа
60 325

молодіЖНі 
Проекти
107 563

облаштуВаННя 
території 
громади
36 000

https://www.facebook.com/events/408911822843255/permalink/410069179394186/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&__xts__%5B0%5D=68.ARCCBvBz_pbZYmt1adNPKQwrCJYLjlN3IHNASRv5GLEV7KluNkknM-7lA6km8pxDhsyDVrdt6NEwGKw9Zc9zLTbpzxhgrororFSHiWuYtVue8qysgDMYVn-SsWPBHmZcTqrVI15PNDiT8iEODMxf6bknS_7K8rSV8ZnrOR2dN-HlNAbfA9J9Uvm6qBHs5u74BHvkFQjaPOxAYN6vKTFf5x9Z0tioAdrsBOB4ZMQEu5oM9ja1r5IfRp5g8UH2qZQ80QFILENAME


Динаміка наДхоДжень

2018

2017

2015



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 – zahyst.ks@gmail.com

Детальніше про діяльність Фонду можна дізнатися  з інтернет-ресурсів:

www.zahyst.ks.ua

https://www.facebook.com/ZahystKherson/?ref=bookmarks

https://www.youtube.com/user/fundzahyst

ДОЛУЧИТИСЯ ДО ДОБРИХ СПРАВ ФОНДУ, ЗРОБИТИ РАЗОВУ 
БЛАГОДІЙНУ ПОжЕРТВУ МОжНА ЗА РЕКВІЗИТАМИ:

ПАТ  Банк „Інвестицій та заощаджень“
МФО 380281
Рахунок  N 260058034601
ЄДРПОУ : 26347439
Отримувач: БО «ФГМХ «Захист»
Призначення платежу: неповоротня благодійна допомога

www.zahyst.ks.ua
https://www.facebook.com/ZahystKherson/%3Fref%3Dbookmarks
https://www.youtube.com/user/fundzahyst

