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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАРАДИ ЖИТТЯ” 

 
НАКАЗ 

 
30 червня  2020 року  м. Харків  № 6 

 
Щодо виконання плану заходів у першому півріччі 2020 року  
 

За погодженим Планом благодійної діяльності БО «БФ «Заради життя» (надалі - БФ, Фонд) 
на 2020 рік із загальними зборами учасників БФ від 28 грудня 2019 року протокол № 19 (надалі — 
План), для реалізації благодійних програм БФ, 

Н А К А З У Ю: 
1. Подати на затвердження загальних зборів учасників БФ Звіт про благодійні програми у 

першому півріччі 2020 року: 
Січень: 
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН. МОЯ 

СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 
Провели 4 зустрічі з 90 учнями Харківського автомобільно-дорожнього коледжу та 

Харківського коледжу університету телекомунікацій в межах проєкту «Тематичні зустрічі для 
молоді «Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми». 

16 січня написано звернення до Департаменту науки і освіти ХОДА з клопотанням дозволити 
Фонду проводити зі студентами вищих навчальних закладів I-II р.а. тематичні зустрічі в рамках 
просвітницької роботи Фонду.  

2) ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ 
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ: 

Центр «Несподівана радість» упродовж 9 годин надавав соціальну та матеріальну допомогу  
кожної сб: 10.30-14.30 та нд: 12.00-16.00.  

Телефон Центру «Несподівана радість» надав 50 консультацій з сб - ср: 12.00-16.00, вихідні 
дні телефону та Центру: чт і пт. 

Телефон довіри при незапланованій вагітності консультував з 09.00 до 18.00, крім сб та нд, 
надана 1 кризова психологічна допомога вагітній.  

10 нужденним малюкам до 3-х років та 3 кризовим вагітним  надавались дитячі коляски, 
ліжечка, стільчики для годування, одяг, манежі, продукти, засоби дитячої гігієни, ліки. 

3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА 
КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ: 

12 січня проведено перший благодійний концерт «Мамо, подаруй мені життя!» м. Харків, 
Духовно-просвітницький центр «Фома». 

На сайті 14 разів публікувалися новини про роботу Фонду, на Фейсбуці 48 публікацій про 
сімейні цінності та про рух Заради життя, в INSTAGRAM опубліковано 4 статті присвячених руху 
Заради життя. 

Укладено 5 господарських договорів, складено та направлено 3 листи по роботі Фонду. 
26 січня організована паломницька поїздка до с. Хорошева за участю 6 волонтерів. 
Розробили новий логотип Фонду «Заради життя», розробили нові візитки Фонду та буклети 

для спонсорів, розробили афішу для благодійного концерту.  Руху Заради життя допомагають 100 
волонтерів, щоденно ведеться робота  в чаті Волонтерів в месенджері Viber та коректується база 
даних волонтерів. 

Лютий: 
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1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН. МОЯ 
СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 

Провели 7 зустрічей зі 162 учнями Харківського автомобільно-дорожнього коледжу та 
Харківського коледжу університету телекомунікацій в межах проєкту «Тематичні зустрічі для 
молоді «Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми». 

03 лютого від Департаменту науки і освіти ХОДА отримали дозвіл проводити зі студентами 
вищих навчальних закладів I-II р.а. тематичні зустрічі в рамках просвітницької роботи Фонду. 

2) ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ 
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ: 

Центр «Несподівана радість» упродовж 22 годин надавав соціальну та матеріальну допомогу  
кожної сб: 10.30-14.30 та нд: 12.00-16.00.  

Телефон Центру «Несподівана радість» надав 187 консультацій з сб – ср: 12.00-16.00, вихідні 
дні телефону та Центру: чт і пт. 

Телефон довіри при незапланованій вагітності працював з 09.00 до 18.00, крім сб та нд, 
зателефонувала одна кризова вагітна, якій надана була кризова психологічна допомога.  

15 нужденним малюкам до 3-х років та 3 кризовим вагітним  надавались дитячі коляски, 
ліжечка, стільчики для годування, одяг, манежі, продукти, засоби дитячої гігієни, ліки, гроші. 

14 лютого придбано 44 уп. дитячого харчування «Карапуз» на суму 1891 грн 80 коп. 
22 лютого в Харкові, в супермаркеті «Сільпо» за адресою пр. Московський, 206/1, м. Палац 

Спорту, з 12.00 до 20.00 БФ «Заради життя» проводив захід «Покупка милосердя «Початок життя» 
на користь дітей до 3 - х років з малозабезпечених сімей, зібрали продукти на суму 5393 грн 90 коп. 

23 лютого БФ «Заради життя» спільно з фондом «Діти Милосердя» та адміністрацією 
заміського комплексу «Казкове подвір'я» в м. Дергачі Харківської області організував поїздку для 
10 дітей з 5 малозабезпечених сімей до казкового містечка. 

27 лютого направлено до СП «Вітмарк-Україна», ТОВ ПІІ «Еконія», ТОВ «Асоціація 
дитячого харчування», ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» клопотання про 
співробітництво в благодійній сфері. 

27 лютого звернулись з клопотанням до ХМЦСССДМ «Довіра» проінформувати 
громадськість про роботу Центру «Несподівана радість». 

Розробили плакат та листівку для жіночих консультацій (надалі - ЖК) щодо роботи 
Телефону довіри та Центру «Несподівана радість».  

У Фейсбуці створили сторінку «Крило Янгола» для збору допомоги кризовим вагітним та 
малюкам до 3-х років, опубліковано 23 пости з проханням допомогти малюкам. 

4) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА 
КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ: 

02 лютого проведено молебень та духовний захід «Запали свічку на захист дитячого життя» у 
храмі Софії-Премудрості Божої, м. Харків. 

02 лютого опублікована стаття про роботу Фонду на сайті Союзу Православних Журналістів  
https://spzh.news/ua/news/68376-v-kharykovskoj-jeparkhii-zazhgli-svechi-v-zashhitu-mladencheskoj-
zhizni . 

02 лютого на сайті КМУ опублікована петиція про інформування жінок щодо можливого 
абортивного ефекту гормональних контрацептивів та внутрішньоматкових спіралей (Петиція 
№41/003308-20еп), заплатили за просування петиції в соц. мережі, створили сторінку на Фейсбуці, 
побачили петицію 133919 осіб. 

На сайті 18 разів публікувалися новини про роботу Фонду, на Фейсбуці 54 публікацій про 
сімейні цінності та про рух Заради життя, в INSTAGRAM опубліковано 6 статей присвячених руху 
Заради життя. 

Укладено 1 угоду про подовження договору оренди приміщення, 8 листів направлено по 
роботі Фонду.  

04 лютого пройшла зустріч з волонтерами православної молоді з метою організувати в м. 
Харкові Духовно-соціальний форум Заради життя. 

12 лютого подана заявка на Грантовий конкурс для фондів громад України з проханням 
профінансувати проєкт «Центр «Несподівана радість» на суму 265 837,02 грн, в заявці відмовлено. 
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З 14 лютого до 18 лютого відбулась паломницька поїздка 5 волонтерів до собору Різдва 
Богородиці Козельщинського жіночого монастиря. Руху Заради життя допомагають 100 волонтерів, 
щоденно ведеться робота в чаті Волонтерів в месенджері Viber та коректується база даних 
волонтерів. 

 
Березень: 
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН. МОЯ 

СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 
Провели 4 зустрічі зі 112 учнями Харківського художнього училища, Коледжу житлово-

комунального господарства і Харківського коледжу текстилю та дизайну в межах проєкту 
«Тематичні зустрічі для молоді «Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми». 

З 11 березня 2020 року в Україні введено карантин, проведення зустрічей тимчасово 
відкладено до 24 квітня 2020 року. 

20 березня звернулись до БФ «Допомагати просто!» при КБ «Приватбанк» з клопотанням 
профінансувати проєкт «Тематичні зустрічі для молоді «Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми» 
на 18 тис. грн. 

2) ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ 
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ: 

Центр «Несподівана радість» упродовж 11 годин надавав соціальну та матеріальну допомогу 
кожної сб: 10.30-14.30 та нд: 12.00-16.00.  

Телефон Центру «Несподівана радість» надав 167 консультацій з сб - ср: 12.00-16.00, вихідні 
дні телефону та Центру: чт і пт. 

Телефон довіри при незапланованій вагітності працював з 09.00 до 18.00, крім сб та нд, 
кризові вагітні не телефонували.  

27 нужденним малюкам до 3-х років та 3 кризовим вагітним  надавались дитячі коляски, 
ліжечка, стільчики для годування, одяг, манежі, продукти, засоби дитячої гігієни, ліки, гроші. 

10 березня звернулись до Департаменту охорони здоров’я ХМР стосовно отримання дозволу 
на розміщення в ЖК соціальної реклами про роботу Телефону довіри та Центру «Несподівана 
радість». 

17 березня Департамент соціальної політики ХМР так само звернувся письмово до 
Департаменту охорони здоров’я з аналогічним клопотанням. 

16 березня та 19 березня з ТОВ «Асоціація дитячого харчування», з ТОВ «ЄВРО-ХОУМ»  та 
з ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» досягнуті домовленості про знижки до 
50 відсотків на їх продукцію для малюків. Придбано шампуні 75 шт. на суму 1080 грн, дитяче 
харчування «Карапуз» 160 уп. на суму 1479 грн 98 коп. 

23 березня направлено заявку на фінансування заробітної плати для соціального працівника 
Центру «Несподівана радість» на міський конкурс з визначення проєктів (заходів), розроблених 
інститутом громадянського суспільства соціального спрямування, для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка з бюджету міста Харкова, просимо 20403 грн 36 коп. 

24 березня ХМЦСССДМ «Довіра» на офіційному сайті розмістив соціальну рекламу нашого 
Центру «Несподівана радість». 

23-24 березня надіслані електронні листи до продавців та виробників товарів дитячого 
асортименту з клопотанням надати благодійну допомогу: ТОВ «МІЛЛЕНІУМ ТРЕЙД», ТОВ 
«БЕЛЛА-ТРЕЙД», «R@G UKRAINE», ТОВ «Хаме УК ТРЕЙД», КОНЦЕРТ «ЕВРОПРОДУКТ», 
ТОВ «Нестле Україна», ТОВ РЕМЕДІЯ Україна, ТОВ «ВЕДАРА ТРЕЙД», ТВО З ІІ «НУТРИЦІЯ 
Україна».  

У Фейсбуці на сторінці «Крило Ангелу» для збору допомоги кризовим вагітним та малюкам 
до 3-х років опубліковано 20 постів з проханням допомогти малюкам. 

 
3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА 

КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ: 
15 березня проведено другий благодійний концерт «Мамо, подаруй мені життя!», м. Харків, 

Духовно-просвітницький центр «Фома». 
17 березня звернулись за податковою консультацією щодо обліку витрат БФ. 
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На Фейсбуці продовжено просування петиції про інформування жінок щодо можливого 
абортивного ефекту гормональних контрацептивів та внутрішньоматкових спіралей (Петиція 
№41/003308-20еп), обхват 237 503 особа, проголосувало 101 особа. 

На сайті опубліковано 9 новин про роботу Фонду, на Фейсбуці опубліковано 54 публікації 
про сімейні цінності та про рух Заради життя. 

Укладено 2 договори, направлено 15 листів по роботі Фонду. 
Через карантин робота з волонтерами тимчасово зупинена. Руху "Заради життя" 

допомагають 100 волонтерів, щоденно ведеться робота в чаті Волонтерів в месенджері Viber та 
коректується база даних волонтерів. 

Розробили афішу благодійного концерту «Мамо, подаруй мені життя!», розробили листівки 
щодо гормональних контрацептивів та просування петиції. 

Уся робота виконується відповідно до вимог чинного законодавства в Україні. 
 
Квітень: 
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН. МОЯ 

СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 
З 12 березня в Україні запроваджено  карантин у навчальних закладах та низка інших заходів 

з протидії поширенню корона вірусної інфекції COVID-19, через це проєкт тематичні зустрічі було 
тимчасово зупинений в коледжах міста. 

Проте, лектора фонду почали розробляти дистанційний курс тематичних зустрічей 
психологів з молоддю «Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми» в Google Класі. 

2) ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ 
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ: 

Щотижневий звіт про роботу ЦЕНТРУ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» опубліковано на 
офіційному сайті за посиланням 

http://zajizn-kh.com.ua/tsentr-nechayannaya-radost-otchet-s-06-po-12-aprelya-2020/ 
http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayanna-radost/ 
Телефон довіри при незапланованій вагітності працював з 09.00 до 18.00, крім сб та нд, 

кризові вагітні не телефонували.  
3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА 

КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ: 
Профілактика абортів велася на офіційному сайті: 
http://zajizn-kh.com.ua/aborty-v-2019-godu/ 
та на Фейсбуці:  
https://www.facebook.com/zajiznkh/, 

https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour 
Через карантин робота з волонтерами ведеться виключено в чаті Волонтерів, в месенджері 

Viber, через телефони, та коректується база даних волонтерів. Волонтери активно допомагають у 
перевезенні речей, в передачі продуктів харчування благоотримувачам, розповсюдженні інформації 
про роботу Фонду в соціальних мережах та в інтернеті тощо. 

 
Травень: 
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН. МОЯ 

СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 
Наш тематичний проєкт «Азбука відносин. Моя сім'я від Я до Ми» продовжує 

функціонувати в умовах карантину. Ми завершуємо наповнення нашого Google класу. Зараз 39 
учнів з 2-х коледжів м. Харкова зареєстровані в нашому віртуальному класі та проходять навчання. 

2) ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ 
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ: 

Щотижневий звіт про роботу ЦЕНТРУ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» опубліковано на 
офіційному сайті за посиланням 

http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayanna-radost-chast-3/ 
http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayannaya-radost-chast-4/ 
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http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayannaya-radost-spasi-gospodi-my-vse-zdorovy-
chast-5/ 

http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayannaya-radost-vmeste-my-sila-chast-6/ 
Телефон довіри при незапланованій вагітності працював з 09.00 до 18.00, крім сб та нд, 

кризові вагітні не телефонували.  
3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА 

КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ: 
Профілактика абортів велася на офіційному сайті: 
http://zajizn-kh.com.ua/aborty-v-2019-godu/ 
та на Фейсбуці:  
https://www.facebook.com/zajiznkh/, 

https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour 
Через карантин робота з волонтерами ведеться виключено  в чаті Волонтерів,  в месенджері 

Viber, через телефони, та коректується база даних волонтерів. Волонтери активно допомагають у 
перевезенні речей, в передачі продуктів харчування благоотримувачам, розповсюдженні інформації 
про роботу Фонду в соціальних мережах та в інтернеті тощо. 

 
Червень: 
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН. МОЯ 

СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 
Понад 40 студентів стали учасниками нашого віртуального класу, вони ознайомилися з 

матеріалами на теми просвітницького проєкту «Азбука відносин. Моя сім'я від Я до Ми ». 
Студенти залишали свої коментарі і заповнювали анкети, але, звичайно, нам не вистачає 

«живого» спілкування з молоддю. Ми дуже сподіваємося, що наступний навчальний рік успішно 
відновиться і ми зможемо продовжити наші зустрічі. 

2) ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ 
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ: 

Щотижневий звіт про роботу ЦЕНТРУ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» опубліковано на 
офіційному сайті за посиланням 

http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayannaya-radost-podgotovka-k-prazdniku-detej-
chast-7/ 

http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayannaya-radost-mezhdunarodnyj-den-zashhity-
detej-chast-7/ 

http://zajizn-kh.com.ua/chto-delat-na-karantine-spasat-zhizn/ 
http://zajizn-kh.com.ua/trudovye-budni-tsentra-nechayanna-radost/ 
http://zajizn-kh.com.ua/khar-kovchane-i-tsentr-nechayannaya-radost-otchet-o-rabote-s-22-po-28-

iyunya-2020-goda/ 
Телефон довіри при незапланованій вагітності працював з 09.00 до 18.00, крім сб та нд, 3 

кризові вагітні звернулися за допомогою.  
Загалом за період з квітня по червень 2020 року було зроблено наступне: 
1. Поставлено 70 матусь з дітками (благоотримувачі) на облік в Центр «Несподівана радість» 

(надалі за текстом – благоотримувачі, або Матусі «Заради життя»). 
2. Для 246 дітей Фонду  видана допомога на суму 34 753,16 грн 
3. Матусі «Заради життя» отримали необхідні для них та їхніх діточок: ліжечка, коляски, 

гойдалки, підгузки, іграшки, продукти харчування, гігієнічні засоби, мобільний телефон, будинок 
для необмеженого проживання, молочну продукцію, дитячий велосипед, комод, пральну машину 
"Малютка", двоярусне ліжко, автомобільне крісло, праску, дитячий килимок, пилосос, захисні 
маски. 

4. Кризовим сім'ям в будинку «Матері і дитини» м. Люботин: 
доставляли продуктові набори — загальною вартістю 3 908,34 грн; 
відвезли і вручили благодійну допомогу - 40 кг макаронів, 20 л олії; 
за клопотанням Фонду «Заради Життя», волонтером пошиті і відправлені 30 захисних масок 

для матусь. 
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5. Ніколас Сідоренко потрапив до лікарні де йому виявили, що стравохід відірвався і їжа 
потрапляла в бронхи. Медики госпіталізували Ніколоса з м. Харкова до м. Києва в Охматдит, де і 
була проведена операція по зшивання стравоходу. Хлопчик відправлений додому для набору ваги. 
Для придбання спеціального харчування для набору ваги, отримав благодійну допомогу в розмірі 
800 грн. 

6. Близнюки Щербак отримали 256,80 на другий курс масажу. За два курси масажу було 
видно явні результати — Єгор почав ходити сам, а Богдан може самостійно стояти. 

7. Зібрано 8 наборів речей для новонароджених. 
8. Організація «ФеМеЛі» вручила благодійну допомогу 12 Матусям Заради життя 100 л. 

молочної продукції (молоко, кефір, йогурт). 
9. Центру «Матері і дитини» БФ «Карітас» надали благодійну допомогу гігієнічними 

засобами, пральним порошком, дитячим харчуванням - 5 наборів і 100 од. шампуню на суму 
2061,38 грн. 

10. Віталію Улітіну, тату 4 дочок в багатодітній родині, допомогли в зборі коштів для 
лікування  гепатиту А. На карту надійшло сумарно 10 200 грн. Сім'я  дякує всім за підтримку! 

11. Багатодітній родині Шинкаренко, мама була на 9 м. вагітності, адресно доставили в п. 
Гаврилівка, Чугуївського р-ну Харківської області благодійну допомогу для новонародженої 
дитини, продукти харчування, книги, дитячі речі для новонародженого, іграшки для дітей, матрац, 
спальне приладдя. Шинкаренко Людмила 9 червня 2020 народила четвертого синочка Володимира!  
Новонародженому Володимиру подарували ліжечко для сну, а його братам — іграшки та речі. 

12. Відправлена посилка з продуктовим набором нужденній сім'ї в м. Одесу - вартість 
продуктового набору – 366,00 грн. 

13. Малюкові Габріелю, якого вкусив кліщ, допомогли оплатити аналізи і купити 
медикаменти для лікування. 

14. Міловській лікарні Луганської області передали благодійну допомогу на суму 1686,60 
грн. Отримали листа з подякою за надану допомогу підгузками. 

15. Близнючкам Дарині і Діані Кірсановим зібрали 3 220 грн на придбання молочної 
продукції. 

16. Кризова вагітна Владислава 25 червня 2020 року народила прекрасну дівчинку - Даринку! 
Кожен день Владиславі надавалася допомога, зібрана усім світом - моральна, матеріальна, 
молитовна. До надання допомоги приєдналися і матусі благоотримувачі. 

17. Захід «Крило Янгола» - в дії! Благодійники приносять продуктові набори та гігієнічні 
засоби! І самі благоотримувачі не залишаються байдужими щодо потреб інших.  Для діточок 
подарували 12 пакунків дитячої кашки, 4 б. пюре, ванночку, гойдалки, одяг для маленьких діток, 
комод, стілець для годування, коляску, 5 пакунків підгузків (номер 3 і 4), 8 пакунків мила по 6 шт, 
передали крупи, масло, згущене молоко, цукор, печиво. 

18. Ввели автоматичну форму анкети-заяви про надання допомоги нужденним сім'ям з 
дітьми до 3-х років і вагітним міста Харкова та області. Зареєструвалися 52 родини. 16 
благоотримувачів  вже отримали благодійну допомогу. 

19. Чат «Матусі за життя» веде цілодобову роботу — надається соціальна, психологічна та 
юридична підтримка. 

20. Центр «Несподівана радість» піклується про своїх благоотримувачів, для них 
встановлено м'яка маленька канапа. 

21. Для Матусь «Заради життя» знайшли та порекомендували юриста для вирішення 
сімейних спорів та педіатра для надання цілодобово консультацій щодо лікування їхніх діточок.  

22. Звернулися до фірми «Хіпп» надати допомогу для 18 дітей з-поміж мам одиначок. 
23. На Телефон Центру «Несподівана радість» зателефонували 111 раз; 256 вихідних 

дзвінків; 99 прийнятих повідомлень;  написано 20 постів. 
3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА 

КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ: 
Розробили новий дизайн плакату із соціальною рекламою Телефона довіри при 

незапланованій вагітності та листівок для ЖК. Отримали дозвіл від Департаменту охорони здоров’я 
м. Харкова на розміщення соціальної реклами в ЖК. Уклали угоду з психологом щодо роботи з ЖК 
з питань направлення кризових  вагітних жінок до нашого Центру «Несподівана радість». Одна 
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година роботи психолога коштує 250 грн, також Фонд буде оплачувати психологу витрати на 
пальне. За червень 2020 психолог відвідав всі 17 ЖК  та залишив в них 32 плакати та 1000 шт 
листівок. Кризові вагітні на телефон довіри з питань незапланованої вагітності не телефонували.  

Профілактика абортів велася на офіційному сайті: 
http://zajizn-kh.com.ua/aborty-v-2019-godu/ 
та на Фейсбуці:  
https://www.facebook.com/zajiznkh/, 

https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour 
Через карантин робота з волонтерами ведеться виключно в чаті Волонтерів за допомогою 

месенджера Viber, через телефони, та коректується база даних волонтерів. Волонтери активно 
допомагають у перевезенні речей, в передачі продуктів харчування благоотримувачам, 
розповсюдженні інформації про роботу Фонду в соціальних мережах та в інтернеті тощо. 

 
2. Подати на затвердження загальних зборів учасників БФ інформацію про витрати БФ в 

2020 році  для реалізації благодійної програми за п. 1 та п. 2 Плану. 
В 1 кварталі 2020 року понесені наступні витрати в сумі 35 097,07 грн: 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Соціальна програма"- 22 331,61 грн 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Освіта" - 2 775,69 грн  
- Адміністративні витрати за 1 квартал 2020  - 9989,77 грн. 
В 2 кварталі 2020 року понесені наступні витрати в сумі 52 456,30 грн: 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Соціальна програма"- 47 761 грн 28 коп. 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Освіта" – 250,00  грн  
- Адміністративні витрати за 2 квартал 2020 року - 4445,02 грн. 
Інформація про витрати підтверджена первинними бухгалтерськими документами. 
3. Надати загальним зборам учасників БФ інформацію про розмір отриманої БФ добровільної 

благодійної особистої та/або майнової допомоги для виконання благодійної статутної діяльності в 
2020 році. 

В 1 кварталі 2020 року  БФ одержав благодійну допомогу в сумі 44 184,34 грн для 
виконання проєктів визначених в п. 2 Плану:  

- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом  "Соціальна програма"- 24 152,89 грн 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Освіта" – 6886,91 грн  
- Статутну діяльність - 13144,54 грн. 
Залишок коштів на рахунку в банку БФ на 31.03.2020 року складає - 20 208,81 грн. 
В 2 кварталі 2020 року   БФ одержав благодійну допомогу в сумі 58 502,94 грн для 

виконання проєктів визначених в п. 2 Плану: 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Соціальна програма"- 46683,59 грн 
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом  "Освіта" – 1432,66 грн  
- Статутну діяльність – 10386,69 грн. 
Залишок коштів на рахунку в банку БФ на 01.07.2020 року складає - 15 215,10 грн. 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

Голова правління фонду                                                                    О. А. Яуфман 
 
МП 
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