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про виконання проєкту “Sustainability4Ukraine: Доступно.ЮA” 

(Састейнебіліті4Юкрейн: Доступно.ЮA)/Гуманітарна підтримка людей з 

інвалідністю) 

 

№1 від 13.01.2023 

 

1. Опис  

Назва проєкту: «Sustainability4Ukraine: Доступно.ЮA» (Састейнебіліті4Юкрейн: 

Доступно.ЮA/Гуманітарна підтримка людей з інвалідністю) 

Регіон реалізації: Всеукраїнський 

Номер договору: Договір №232 від 15 вересня 2022 року  

Бюджет проєкту: 460 000 грн (Чотириста шістдесят тисяч гривень 00 копійок) 

Назва організації: Громадська організація «Доступно.ЮА» 

Код неприбутковості: 0032 

ПІБ та контактна особа: Пархитько Наталія Олександрівна, 063-472-1331. 

 

2. Короткий опис реалізації проєкту: 

Реалізація цього проєкту стала можливою завдяки коштам, що були зібрані в рамках 

благодійної програми «Sustainability4Ukraine: підтримайте місцеві НУО в Україні 

(Састейнебіліті4Юкрейн: підтримайте місцеві НУО в Україні), яка є результатом 

фандрейзингової кампанії, проведеної під час марафону Sustainability4Ukraine, 21-22 червня 

2022 року. Організатори Марафону - GlobeScan, CSR Europe і CSR Ukraine, на платформі 

dobro.ua. 

В рамках нашого благодійного проєкту «Sustainability4Ukraine: Доступно.ЮA» 

(Састейнебіліті4Юкрейн: Доступно.ЮA/Гуманітарна підтримка людей з інвалідністю) нам 

вдалось доставити 126 наборів з гігієнічними засобами людям з інвалідністю та їхнім сім’ям. 

10 посилок відправилось у м. Херсон, одразу після деокупації, ще 10 вже вдалось надіслати 

поштою та люди отримали необхідну допомогу. 30 коробок зі всім необхідним отримало 30 

людей, які евакуювались з зон бойових дій у геріатричний центр в Обухівському районі, село 

Степок (за допомогою організації ВостокСос). Також ще 30 наборів ми змогли доставити в 

районну лікарню м. Ізюм, за допомогою організації Rescue Now. Напряму людям поштою ми 

надіслали 46 наборів (додатково надіслали 7 людям підгузки). 

По відгуках людей було зрозуміло, що ця допомога була вкрай необхідна та критично 

важлива. Ми старались якомога більше та якісніше наповнити набори, саме тому часто 

читали/чули, що такої допомоги вони ще не отримували. 

Це був складний період, адже одразу на початку реалізації почались постійні обстріли, 

відсутність електроенергії та зв’язку, авжеж, подовжило та ускладнило реалізацію проєкту, 

але ми розуміли навіщо та для кого це робимо – саме тому у нас повністю вдалось реалізувати 

цілі, поставлені ще у вересні. 

 

З повагою, 

 

Керівник організації                              ____________                                 Щебетюк Д. О. 


