
 

 

 

 
 
 
 

Підсумковий звіт про виконання проєкту 

1. Опис 

Назва проєкту: «Пережити зиму – допомога переміщеним українцям» 

Регіон реалізації проекту: Полтавська, Чернівецька, Львівська, Рівненська, Тернопільська, 

Запорізька, Вінницька, Закарпатська області 

Договір № 114 від 26.08.2020 р., дод. угода №114.142 від 13.09.2022 р. 

Бюджет проєкту: 500000,00 грн. 

Категорія проєкту: Соціальна допомога 

Назва Оператора Допомоги: БО «МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього» 

Код неприбутковості Оператора Допомоги: 0036 

ПІБ та посада Контактної особи: Голова правління Хаджиоглов Вадим Леонідович 

2. Короткий опис реалізації проєкту 

У вересні 2022 року на сайті БО МБФ «УББ» - dobro.ua - було розміщено проєкт 

«Пережити зиму – допомога переміщеним українцям», метою якого був збір коштів на оплату 

гуманітарної допомоги для внутрішніх переселенців, які проживають на базі соціальних 

прихистків для ВПО. 

Проєкт зібрався у вересні та розпочалась його реалізація. 

 

В рамах проєкту допомогу отримали 17 прихистків на суму 500 000,00 грн. у яких 

проживає 1648 людей, включаючи жінок, дітей, людей похилого віку та людей з 

інвалідністю. 

 

Допомога ВПО, що проживають на базі табору «Еколог» (Полтавська обл.) 

 

Закупили 6 конвекторів, 1 мікрохвильовку, 2 електрочайники, 2 сушилки для білизни на 

загальну суму 25000 грн.  У обласному дитячо-юнацькому оздоровчому таборі ,,Еколог” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, що знаходиться 

в селі Міські Млини Полтавського району (5 км від смт Опішня та 50 км від м. Полтава). 

проживає 146 чоловік (переселенці з Донецької, Харківської, Луганської областей). 

З них: 

- сімей – 53; 

- чоловіків – 46; 

- жінок – 100; 

- дітей – 37; 

- людей похилого віку – 29; 

- людей з інвалідністю – 4. 

У зв’язку з тим, що розпочався опалювальний період, але в приміщенні табору холодно 

та сиро, адміністрація попросила допомоги у вищеперерахованому обладнанні.  

 

Чернівецький обласний центр соціально-психологічної допомоги 

 

Закупили 5 конвекторів загальною вартістю 19495 грн. 

пл. Солом’янська, 2, оф. 908 
03035 Київ 
Тел.: (044) 248-80-86 
www.centersocial.org 



Першочергово заклад надає соціальні послуги особам, які пережили або переживають 

складні життєві обставини. Але з початку повномасштабної війни в Україні у закладі створено 

260 ліжко-місць компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб, які постраждали 

внаслідок війни. З 24 лютого більше 2000 осіб отримали допомогу у закладі. Частина людей 

залишилась на довготривале проживання, так як не мають, куди їхати. Наразі у закладі 

проживає 249 осіб (з них 122 жінки та 64 дитини). 

На даний час в Центрі проводяться роботи по підготовці до опалювального сезону, є 

потреба в обігрівачах 

 

 

ГО «Елеос» 

 

Закупили капці та шкарпетки для 80 осіб та 20 дітей. на 22673,80 грн. 

Мережа “Елеос-Україна” була заснована у 2014 році та налічує 12 організацій у різних 

регіонах України. Робота організації базується виключно на принципах верховенства права та 

поваги до особистості й визнає виключне право кожної людини вільно обирати своє місце 

проживання, методи охорони здоров’я, юридичну, соціальну, психологічну допомогу. 

Головною цінністю є милосердя та захист прав людей. 

Від початку повномасштабного вторгнення Мережа ГО “Елеос-Україна” продовжує 

активно працювати в гуманітарному та соціальному напрямку в кожному регіоні де має 

представництва. 

15 липня та 20 серпня 2022 року було відкрито 3 шелтери для постраждалих від 

домашнього, гендерно-зумовленого насильства та ВПО — загально в них проживає 77 людей. 

На початку серпня також відкрився великий шелтер розрахований на 80 людей (жінки з 

дітьми) для внутрішньо-переміщених осіб. 

Шелтери Мережі “Елеос-Україна” знаходяться у Київській, Івано-Франківській, 

Чернівецькій, та Рівненській області та на початку листопада ми відкриємо реабілітаційний 

шелтер для постраждалих від сексуальних злочинів та тортур (усі вони також і ВПО) на 

Франківщині. 

В усіх шелтерах надається соціальна допомога, психологічна, правова, гуманітарна та 

забезпечено співпрацю та взаємодію із державними установами для гарантування всебічного 

супроводу та підтримки клієнтів шелтерів. 

 

 

Центр художнього моделювання та дизайну Львова 

 

Закупили бойлер, електричні розкладні сушарки, марміти для підігріву їжі, на 33281,40 

грн. 

Від початку повномасштабного вторгнення у гуртожитку Центру проживало близько 300 

внутрішньопереміщених осіб. На даний час у гуртожитку проживають 47 людей, які вимушені 

були покинути свої домівки через військову агресію з боку рф. 

 

БФ «Світло надії» 

 

Були закуплені продукти харчування та необхідні побутові речі для внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають на базі прихистку від БФ “Світло надії” на загальну суму 

30427 грн., а саме: цукор, крупи, дитяче харчування, м’ясні та рибні консерви, чай, печиво, а 

також 15 ковдр. 

БФ “Світло надії” утримує прихисток, де проживають ВПО, в тому числі люди, хворі на 

ВІЛ, жінки, постраждалі від домашнього насильства та ін. На сьогоднішній день при 

організації функціонують 4 шелтери, що розраховані на 150 ліжко-місць, соціальні працівники 

і психологи працюють над соціальною адаптацією, здійснюють соціальний супровід. 

В прихистках проживає 102 ВПО, з яких 46 жінок та 28 дітей. 

 

ГО «Я допоможу» 

 

Були закуплені продукти харчування на загальну суму 35000 грн. для внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають у прихистку від ГО “Я допоможу”. 



Всього у прихистку проживає більше 200 людей, включаючи 50 дітей. 

Всі люди, які проживають у прихистку, – це люди зі Східних та Південних регіонів 

України, які наразі окуповані, або знаходяться близько до фронтової лінії. 

 

Центр соціально-психологічної реабілітації «Обрій» (Вінницька обл.) 

Були передані 2 плити, блендер та сковорода загальною вартістю 29951,80 грн. для 

внутрішньо переміщених осіб, які проживають у прихистку на базі Центру “Обрій”. 

У прихистку проживають не просто люди, які втратили домівки через війну, а люди з 

обмеженими можливостями, так як заклад облаштований спеціальними пандусами, ліфтами 

та ін. – це комфортне приміщення для проживання людей, які не можуть рухатись самостійно. 

Перед самим новим роком у прихисток приїхали ще 13 осіб з інвалідністю. 

Загалом адміністрація закладу опікується трьома шелтерами у Вінницький області, в 

яких проживають люди, що виїхали зі Слав’янська, Лисичанська, Бахмута, Херсона та інших 

міст. Загалом у прихистку проживає приблизно 30 осіб. 

В інший шелтер також були передані 2 плити, блендер та сковорода загальною вартістю 

29166 грн. (з них кошти, отримані від БО МБФ «УББ» у розмірі 28299,95 грн.) 

 

Чернівецьке училище №3 

 

Фонд передав генератор та бойлер загальною вартістю 34289 грн. на прохання 

адміністрації прихистку при Чернівецькому училищу №3, де проживають внутрішньо 

переміщені особи. 

Зараз у гуртожитку училища проживає 48 людей (з них 18 – це діти). Усі люди приїхали 

з Харкова, Сєверодонецька, Лисичанська, Маріуполя, Луганська, Бахмута та інших міст, де 

росія забрала мирне і щасливе життя. Домівки деяких людей зруйновані, і їм взагалі немає, 

куди повертатись. 

 

Санаторій «Горинь» (Рівненська обл.) 

 

Закупили і передали мініелектростанцію та 11 електрочайників загальною вартістю 

28139 грн. Для користування внутрішньо переміщених осіб, які проживають на базі санаторію 

“Горинь” у Рівненській області. 

З 3 березня 2022 року по теперішній час до санаторію приїжджають люди, що 

постраждали від атак ворога. Це люди з тимчасово окупованих територій, з населених пунктів, 

які перебувають на лінії фронту, а також ті, хто втратив свій дім. Вони тікали з тим, що на них 

було, під обстрілами і канонадами, а тому переважна більшість з них не має навіть 

найнеобхіднішого. 

Санаторій «Горинь» надає їм безкоштовний прихисток та харчування, а адміністрація 

санаторію докладає всіх зусиль, щоб покращити людям умови проживання і допомогти 

адаптуватися до нових реалій. 

Як розповідає головний лікар санаторію Лариса Шишковська, організація життя 

прихистку — це справжній виклик для всіх їх працівників. Усі вони працюють зараз 

абсолютно безкоштовно і усі потреби мають покривати самостійно. 

Станом на сьогодні у санаторії проживає 90 людей, а саме 46 жінок, 23 чоловіка, 21 

дитина, серед яких 10 людей з інвалідністю та 20 осіб похилого віку. Переважно це мешканці 

зі східних регіонів країни — Бахмут, Запоріжжя, Северодонецьк та ін. 

 

Січовий колегіум (м. Запоріжжя) 

Були закуплені термоси у кількості 40 шт. загальною вартістю 34720,80 грн. для 

внутрішньо переміщених осіб, що проживають на базі гуртожитку у Січовому колегіуму (м. 

Запоріжжя). 

Заклад відкрив свої двері для людей ще весною і функціонує досі. У закладі проживає 

160 осіб. 

 

Ліцей «Орієнтир» (м. Запоріжжя) 

 

Фондом були оплачені продукти харчування на загальну суму 30000 грн. для внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають на базі навчального закладу “Орієнтир” (м. Запоріжжя). 



У прихистку проживає близько 50 осіб, включаючи дітей, людей з інвалідністю, а 

також  людей похилого віку. Цим людям немає куди іти в порятунку від небезпеки, усі вони 

виїхали з більш критичних регіонів, вимушені були покинути своє життя і домівки через 

військову агресію з боку рф. 

 

Прихисток «Все буде добре» (м. Львів) 

 

Фонд закупив та передав продукти харчування на суму 20021,97 грн. для внутрішньо 

переміщених осіб, які проживають у прихистку “Все буде добре”  у м. Львів (цей прихисток 

заснувала команду БФ «Твоя опора»). 

На початку березня сотні тисяч розгублених та наляканих людей евакуювалися до 

Львова у пошуках безпеки. Переважна більшість з них абсолютно не знали що їм робити, куди 

йти та у кого просити допомоги. Тож Благодійний фонд  “Твоя опора”, компанія “Укртелеком” 

та інші небайдужі об’єднали свої зусилля та створили прихисток задля порятунку тих, хто 

тікав в нікуди. 

Буквально за тиждень був проведений косметичний ремонт приміщення у 1500 

квадратних метрів, облаштували ванні кімнати, завезли ліжка та все необхідне для 

забезпечення базових потреб людей. І вже 16 березня двері прихистку були відкриті для 

перших його мешканців. 

“Ми про людяність, турботу та комфорт, а не просто про ночівлю. За час існування 

прихистку близько 2700 людей пройшли через наші двері. Станом на зараз у нас проживає 120 

людей, переважно це жінки, діти, літні люди, ті, кому немає куди повертатися. Багато виїхало 

закордон у зв’язку з проблемами зі світлом, опаленням, зв’язком, то зараз трохи затишшя. У 

жовтні постійно проживало 170-180 людей. Приїжджають люди переважно зі Сходу та Півдня, 

де зараз найскладніша ситуація – Херсон, Миколаїв, Мелітополь, Харківська, Донецька, 

Луганська області. Ми повністю покриваємо всі їх базові потреби, щоб людина могла 

залишитися людиною, і не думала де їй поспати, що поїсти та де помитися. Є ліжка, постіль, 

дворазове харчування, всі необхідні засоби гігієни, дитячі ліжка та візочки, побутова техніка” 

– розповідає керівник прихистку “Все буде добре” Вікторія. 

 

Вишнівецький ліцей (Тернопільська обл.) 

 

Фондом був закуплений та переданий генератор вартістю 24867 грн. для користування 

людям, які вимушено покинули свої домівки, та проживають у прихистку на базі 

Вишнівецького ліцею Тернопільської області. 

В умовах постійних обстрілів з боку рф люди змушені годинами, а інколи днями бути 

без світла. Це дуже впливає на якість життя. У прихистку проживає 27 мешканців, з них 15 

жінок та 7 дітей. 

 

Львівське професійно-технічне училище 

 

Фондом була закуплена побутова техніка у вигляді холодильнику та двох газових плит 

загальною вартістю 28647 грн. для користування внутрішньо переміщених осіб, які 

проживають на базі гуртожитку у Львівському технічному училищі. 

На разі у прихистку проживає 50 людей, евакуйованих з Донецької, Луганської та 

Харківської областей. Більшість людей приїхали ще весною і досі не можуть повернутися у 

свої домівки, а за кордон виїжджати не хочуть, тому залишаються у прихистку. Дітки пішли у 

школу, а батьки вже змогли влаштуватися на роботу. 

Також у заклад евакуювали 12 дітей-сиріт з Донецької області. 

 

Центр соціально-психологічної допомоги «Родина» (м. Тернопіль) 

Була закуплена побутова хімія на суму 15476,28, а також оплачене харчування на суму 

18525 грн. (всього 34001,28 грн.) 

Центр розрахований на 12 місць з терміном перебування 90 календарних днів. 

 

ГО «Турбота в дії» 



Фондом були закуплені та передані газові балони об’ємом 45,5 л (3 шт.) та 

тепловентилятори (2 шт.) загальною вартістю 26296 грн. для внутрішньо переміщених осіб, 

які проживають у хостелах від ГО “Турбота в дії”. 

У закладні проживають люди, сім’ї з дітками, які вимушено покинули свої домівки, 

рятуючись від війни, це жителі Луганської, Донецької, Харківської, Херсонської та інших 

областей. Люди виїжджали у поспіху під обстрілами, брали з собою, що встигали і могли, а 

все їх звичне життя зникло, потрібно починати усе заново. 

Організація «Турбота в дії» вже понад 20 років підтримує і турбується про соціально 

вразливих дітей в Україні. Після 24 лютого, коли росія розв’язала війну по всій території 

України, вони швидко адаптували їх проекти, щоб допомагати сім’ям, які втікали від 

жорстоких бойових дій. 

Станом на сьогодні ГО «Турбота в дії» опікується близько 200 ВПО у Львові, забезпечує 

сім’ї з дітьми прихистками, надає соціальну та гуманітарну підтримку. Крім цього, команда 

організації допомагає людям відновитися після травми та стабілізувати свою життєву 

ситуацію. 

Тож в рамках діяльності нашого Фонду з забезпечення необхідної допомоги жінкам, 

дітям, молодим родинам та іншим найбільш вразливим та незахищеним верствам населення, 

які постраждали від наслідків війни і були змушені покинути свої домівки в пошуках захисту 

та безпеки, ми разом з ГО «Турбота в дії» домовилися координувати наші зусилля та 

співпрацювати у рамках реалізації проектів допомоги, згідно наших статутних цілей. 

Тяжкі часи потребують кооперації більше, ніж коли-небудь. Наше майбутнє сьогодні 

залежить від того, наскільки ми сильні та єдині. Ми разом рухаємося до перемоги і 

висловлюємо щиру вдячність кожному, хто сьогодні небайдужий і робить усе від себе 

залежне, щоб допомогти постраждалим та підтримати їх у скрутну хвилину. 

 

Оздоровчий центр «Ровесник» (Львівська обл.) 

Фонд передав гуманітарну допомогу для внутрішніх переселенців, що проживають на 

базі оздоровчого центру “Ровесник” у Львівській обл. вартістю 14889 грн. 

А саме були передані консерви м’ясні та рибні. 

На сьогоднішній день у закладі безкоштовно проживає та харчується 100 переселенців з 

таких регіонів, як Харків, Луганськ, Лисичанськ, Рубіжне, Краматорськ, Нікополь, Херсон та 

ін., переважно це матері з дітьми, багатодітні родини та люди з інвалідністю. 

 

Щиро вдячні БО МБФ «УББ» за сприяння у реалізації цього проєкту! 

Також приносимо вибачення за затримку із звітністю, яка спричинена затримкою 

оригіналів документів з боку реципієнтів та постачальників. Дякуємо за розуміння. 

 

 

 

Голова правління        Хаджиоглов В.Л. 

 

 

01 березня 2023 рік 


