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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
“БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАРАДИ ЖИТТЯ” 

 
НАКАЗ 

 
30 вересня  2020 року  м. Харків  № 8 

 
Щодо  виконання плану заходів 
за дев’ять місяців  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 за 

дев’ять місяців 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 проекту «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 кормління, одяг, манежи, 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 листа по роботі Фонду. 
26 січня організована паломницька поїздка у с. Хорошево 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 меседжері Viber та 
коректується база даних волонтерів. 
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Лютий: 
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 проекту «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 кормління, одяг, манежи, 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 (далі – ЖК) щодо роботи 
Телефону довіри та Центру «Несподівана радість».  

У Фейсбуці створили сторінку «Крило Ангелу» для збору допомоги кризовим вагітним та 
малюкам до 3-х років, опубліковано 23 поста 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. 

https://spzh.news/ua/news/68376-v-kharykovskoj-jeparkhii-zazhgli-svechi-v-zashhitu-mladencheskoj-zhizni
https://spzh.news/ua/news/68376-v-kharykovskoj-jeparkhii-zazhgli-svechi-v-zashhitu-mladencheskoj-zhizni
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12 лютого подана заявка на Грантовий конкурс для фондів громад України з проханням 
профінансувати проект «Центр «Несподівана радість» на суму 265 837,02 грн, в заявці 
відмовлено. 

З 14 лютого до 18 лютого відбулась паломницька поїздка 5 волонтерів до собору Різдва 
Богородиці Козельщанського жіночого монастиря. . Руху Заради життя допомагають 100 
волонтерів, щоденно ведеться робота  в чаті Волонтерів в меседжері 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, Житлово-

комунального коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова і Харківського коледжу текстилю та дизайну в 
межах проекту «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 проект «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 кормління, одяг, манежи, 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 проектів (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».  

Розробили плакат та листівку для жіночих консультацій щодо роботи Телефону довіри та 
Центру «Несподівана радість».  

У Фейсбуці на сторінці «Крило Ангелу» для збору допомоги кризовим вагітним та 
малюкам до 3-х років опубліковано 20 постів з проханням допомогти малюкам. 
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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. 
На Фейсбуці продовжено просування петиції про інформування жінок щодо можливого 

абортивного ефекту гормональних контрацептивів та внутрішньоматкових спіралей (Петиція 
№41/003308-20еп), охват 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 призупинена. Руху Заради життя 

допомагають 100 волонтерів, щоденно ведеться робота  в чаті Волонтерів  в меседжері 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 коронавірусної інфекції COVID-19, через це проект тематичні 
зустрічі було призупинено в коледжах міста. 

Проте, лектори Фонду почали розробляти дистанційний курс тематичних зустрічей 
психологів з молоддю «Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми» на платформі Google Класу. 

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 виключно  в чаті Волонтерів,  в меседжері 

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»: 
Тематичний проект «Азбука відносин. Моя сім'я від Я до Ми» продовжує функціонувати в 

умовах карантину. Протягом травня завершено методично-інформаційне наповнення тем 
просвітницького проекту на платформі Google Класу. 39 учнів з 2-х коледжів м. Харкова 

http://zajizn-kh.com.ua/tsentr-nechayannaya-radost-otchet-s-06-po-12-aprelya-2020/
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/
http://zajizn-kh.com.ua/aborty-v-2019-godu/
https://www.facebook.com/zajiznkh/
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour
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(Житлово-комунального коледжу ХНУМГ ім. О.М. Бекетова і Харківського коледжу текстилю та 
дизайну) зареєстровані у віртуальному класі та проходять дистанційне 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/ 
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 виключно  в чаті Волонтерів,  в меседжері 

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»: 
У червні більше 40 студентів з Житлово-комунального коледжу ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова і Харківського коледжу текстилю та дизайну стали учасниками віртуального класу на 
платформі Google Класу, вони ознайомилися з матеріалами по темам просвітницького проекту 
«Азбука відносин. Моя сім'я від Я до Ми», успішно закінчили дистанційне навчання, заповнили 
анкети та залишили коментарі. 

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: ліжечка, коляски, гойдалки, 

підгузники, 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. 

http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayanna-radost-chast-3/
http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayannaya-radost-chast-4/
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-spasi-gospodi-my-vse-zdorovy-chast-5/
http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayannaya-radost-vmeste-my-sila-chast-6/
http://zajizn-kh.com.ua/koronavirus-i-tsentr-nechayannaya-radost-vmeste-my-sila-chast-6/
http://zajizn-kh.com.ua/aborty-v-2019-godu/
https://www.facebook.com/zajiznkh/
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour
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-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/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/
http://zajizn-kh.com.ua/khar-kovchane-i-tsentr-nechayannaya-radost-otchet-o-rabote-s-22-po-28-iyunya-2020-goda/


6 

3. 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. 
4. 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 зшиванню стравоходу. Хлопчик відправлений додому для набору 
ваги. Для придбання спеціального харчування для набору ваги, отримав благодійну допомогу в 
розмірі 800 грн. 

5. 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. 

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

молочної продукції (молоко, кефір, йогурт). 
8. 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. 

9. 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! 

10. Багатодітній родині Шинкоренко, 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. Шинкоренко Людмила 9 червня 2020 народила четвертого синочка 
Володимира!  Новонародженому Володимиру подарували ліжечко для сну, а його братам - 
іграшки та речі. 

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

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

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

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

15. У кризовій вагітної Владислави 25 червня 2020 року народилася прекрасна дівчинка - 
Даринка! Кожен день Даші надавалася допомога, зібрана усім світом - моральна, матеріальна, 
молитовна. До надання допомоги приєдналися і матусі благоотримувачі. 

16. Захід «Крило Янгола» в дії! Благодійники приносять продуктові набори та гігієнічні 
засоби! Вся допомога задекларована. 

17. 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. 

18. Чат «Матусі за життя» веде цілодобову роботу - проводиться соціальна, психологічна 
та юридична підтримка. 

19. Центр «Несподівана радість» піклується про своїх благоотримувачів, для них в Центрі 
встановлено м'яку маленьку канапу. 

20. Матусям «Заради життя» рекомендований юрист для вирішення їхніх сімейних спорів 
та педіатр.  

21. Звернулися до фірми «Хіпп» надати допомогу для 18 дітей з числа мам одиначок. 
22. 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: 
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Розробили новий дизайн плакату із соціальною рекламою Телефона довіри при 
незапланованій вагітності та листівки 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». Один час роботи психолога коштує 250 грн, також Фонд буде оплачувати витрати на 
пальне психолога. За червень 2020 психолог відвідав всі 17 ЖК  та залишив в них 32 плаката 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. 

 
Липень: 
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН. 
МОЯ СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 
В липні зустрічі зі студентською молоддю та дистанційне навчання у віртуальному класі в 

рамках тематичного проекту «Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми» не проводились у зв’язку 
з канікулами. 

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

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

https://zajizn-kh.com.ua/zhizn-dana-na-dobrye-dela-otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-
radost-s-29-iyunya-po-05-iyulya-2020-goda/ 

https://zajizn-kh.com.ua/otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost-s-06-07-po-11-07-2020-g/ 
https://zajizn-kh.com.ua/nechayannaya-radost-nipp-ua-pomog-nashim-detkam-otchet-o-rabote-s-

20-po-26-iyulya-2020/ 
https://zajizn-kh.com.ua/raznotsvetnaya-nedelya-dlya-tsentra-nechayannaya-radost-otchet-s-27-

iyulya-po-02-avgusta-2020-goda/ 
ТЕЛЕФОН ДОВІРИ ПРИ НЕЗАПЛАНОВАНІЙ ВАГІТНОСТІ ПРАЦЮВАВ З 09.00 

ДО 18.00, КРІМ СБ ТА НД. 
Щотижневий звіт про роботу ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ З ПИТАНЬ НЕЗАПЛАНОВАНОЇ 

ВАГІТНОСТІ опубліковано на офіційному сайті за посиланням: 
https://zajizn-kh.com.ua/otchet-psikhologa-o-rabote-s-zhenskimi-konsul-tatsiyami-g-khar-kova-

s-13-po-19-iyulya-2020-goda/ 
https://zajizn-kh.com.ua/padet-bastiliya-zhk-padet-pod-natiskom-obaya-telnogo-psihologa/ 
https://zajizn-kh.com.ua/otchet-o-rabote-psikhologa-po-prodvizheniyu-informatsii-o-rabote-

telefona-doveriya-pri-nezaplanirovannoy-beremennosti-v-iyule-2020-goda/ 
Загалом в липні психолог надав консультацій кризовим вагітним-відвідувачам жіночих 

консультацій 23 медичних закладів м. Харкова щодо роботи Телефону довіри під час 
незапланованої вагітності, де розмістив 22 плакати та 1600 інформативних листівок з 
інформацією про Телефон довіри під час незапланованої вагітності.  В липні 2020 року загальна 
кількість витраченого часу - 12 годин, вартість 1 год - 250 (двісті п’ятдесят) грн без ПДВ. 
Загальна вартість послуги складає 3000 (три тисячі) грн 00 коп.   

3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ ТА ПРОПАГАНДА СІМ’Ї СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 
МІСТА ХАРКОВА ТА КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З 
ВОЛОНТЕРАМИ: 
Профілактика абортів велася на офіційному сайті: 
Опубліковано: 

http://zajizn-kh.com.ua/aborty-v-2019-godu/
https://www.facebook.com/zajiznkh/
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour
https://zajizn-kh.com.ua/otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost-s-06-07-po-11-07-2020-g/
https://zajizn-kh.com.ua/nechayannaya-radost-nipp-ua-pomog-nashim-detkam-otchet-o-rabote-s-20-po-26-iyulya-2020/
https://zajizn-kh.com.ua/nechayannaya-radost-nipp-ua-pomog-nashim-detkam-otchet-o-rabote-s-20-po-26-iyulya-2020/
https://zajizn-kh.com.ua/otchet-psikhologa-o-rabote-s-zhenskimi-konsul-tatsiyami-g-khar-kova-s-13-po-19-iyulya-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/otchet-psikhologa-o-rabote-s-zhenskimi-konsul-tatsiyami-g-khar-kova-s-13-po-19-iyulya-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/otchet-o-rabote-psikhologa-po-prodvizheniyu-informatsii-o-rabote-telefona-doveriya-pri-nezaplanirovannoy-beremennosti-v-iyule-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/otchet-o-rabote-psikhologa-po-prodvizheniyu-informatsii-o-rabote-telefona-doveriya-pri-nezaplanirovannoy-beremennosti-v-iyule-2020-goda/
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17 статей  https://zajizn-kh.com.ua/ 
та на Фейсбуці:  
53 статті на сторінці https://www.facebook.com/zajiznkh/,  
12 статей на сторінці 

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. 

C 8-липня 2020 року БО «БФ «Заради життя »(CHARITY FUND PRO-LIFE) пройшла 
перевірку і була допущена до участі в програмі «Google для некомерційних організацій», а це 
означає, що за допомогою ресурсів Google ми безкоштовно розповідаємо про свою місію 
широкій аудиторії, залучаємо волонтерів, збираємо кошти в Інтернеті і вирішуємо інші важливі 
завдання. 

Розпочато анкетування населення про відношення до проблем народжуваності в 
Україні в мережі інтернет. В липні заповнено 41 анкету. 

 
Серпень: 
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН. 
МОЯ СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 
У серпні зустрічі зі студентською молоддю та дистанційне навчання у віртуальному класі 

в рамках тематичного проекту «Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми» не проводились у 
зв’язку з канікулами. 

Організовано дистанційний методичний курс для підготовки лекторів з просвітницької 
роботи на базі платформи Facebook. Проведені прямі ефіри з 5-ти тем тематичного проекту 
«Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми» для 10 слухачів з міст Харкова, Полтави та Дніпра. 

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

НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ: 
Щотижневий звіт про роботу ЦЕНТРУ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» опубліковано на 

офіційному сайті за посиланням: 
https://zajizn-kh.com.ua/raznotsvetnaya-nedelya-dlya-tsentra-nechayannaya-radost-

otchet-s-27-iyulya-po-02-avgusta-2020-goda/ 
https://zajizn-kh.com.ua/tsentr-nechayannaya-radost-i-vydacha-produktovoy-pomoshchi-

za-iyul-2020-goda-otchet-s-03-avgusta-po-16-avgusta-2020-goda/ 
https://zajizn-kh.com.ua/zharkiy-avgust-otchet-tsentra-nechayannaya-radost-s-17-po-23-

avgusta-2020-goda/ 
https://zajizn-kh.com.ua/tsentr-nechayannaya-radost-raznoobrazen-svoej-pomoshhyu-

otchet-o-rabote-s-24-po-30-avgusta-2020-goda/ 
 
ТЕЛЕФОН ДОВІРИ ПРИ НЕЗАПЛАНОВАНІЙ ВАГІТНОСТІ ПРАЦЮВАВ З 09.00 

ДО 18.00, КРІМ СБ ТА НД. 
Щотижневий звіт про роботу ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ З ПИТАНЬ НЕЗАПЛАНОВАНОЇ 

ВАГІТНОСТІ опубліковано на офіційному сайті за посиланням: 
https://zajizn-kh.com.ua/rabota-s-zhk-prodvigaetsya-medlenno-no-uverenno-v-pravilnom-

napravlenii/ 
https://zajizn-kh.com.ua/tol-ko-idushchiy-osilit-dorogu-otchet-o-sotrudnichestve-s-zhenskimi-

konsul-tatsiyami-s-17-avgusta-2020-goda-po-23-avgusta-2020-goda/ 
https://zajizn-kh.com.ua/otchet-o-poseshhenie/ 
Загалом в серпні 2020 року психолог надав у 4-х ЖК оновлену інформацію стосовно 

роботи телефону довіри під час незапланованої вагітності, психолог їх відвідав безпосередньо. У 
11 ЖК, в телефонному режимі,  Виконавець перевірив наявність рекламних листівок про телефон 
довіри під час незапланованої вагітності, з’ясувалось, що 5 ЖК - вимагають поповнення листівок. 
Послуга надавалась щотижня у середу або у четвер з 01 серпня по 17 серпня 2020 року, упродовж 

https://www.facebook.com/zajiznkh/
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour
https://zajizn-kh.com.ua/raznotsvetnaya-nedelya-dlya-tsentra-nechayannaya-radost-otchet-s-27-iyulya-po-02-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/raznotsvetnaya-nedelya-dlya-tsentra-nechayannaya-radost-otchet-s-27-iyulya-po-02-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/tsentr-nechayannaya-radost-i-vydacha-produktovoy-pomoshchi-za-iyul-2020-goda-otchet-s-03-avgusta-po-16-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/tsentr-nechayannaya-radost-i-vydacha-produktovoy-pomoshchi-za-iyul-2020-goda-otchet-s-03-avgusta-po-16-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/zharkiy-avgust-otchet-tsentra-nechayannaya-radost-s-17-po-23-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/zharkiy-avgust-otchet-tsentra-nechayannaya-radost-s-17-po-23-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/tsentr-nechayannaya-radost-raznoobrazen-svoej-pomoshhyu-otchet-o-rabote-s-24-po-30-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/tsentr-nechayannaya-radost-raznoobrazen-svoej-pomoshhyu-otchet-o-rabote-s-24-po-30-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/rabota-s-zhk-prodvigaetsya-medlenno-no-uverenno-v-pravilnom-napravlenii/
https://zajizn-kh.com.ua/rabota-s-zhk-prodvigaetsya-medlenno-no-uverenno-v-pravilnom-napravlenii/
https://zajizn-kh.com.ua/tol-ko-idushchiy-osilit-dorogu-otchet-o-sotrudnichestve-s-zhenskimi-konsul-tatsiyami-s-17-avgusta-2020-goda-po-23-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/tol-ko-idushchiy-osilit-dorogu-otchet-o-sotrudnichestve-s-zhenskimi-konsul-tatsiyami-s-17-avgusta-2020-goda-po-23-avgusta-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/otchet-o-poseshhenie/
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7 год, вартість 1 год - 250 грн без ПДВ. Загальна вартість послуги складає 1750 грн 00 коп, без 
ПДВ.  

Також в серпні 2020 році психолог поспілкувався та провів бесіди з 5-ма завідуючими та 
старшими акушерками Жіночих консультацій м. Харкова для підвищення лояльності до роботи 
Телефону довіри під час незапланованої вагітності. У всіх жіночих консультаціях м. Харкова 
оновлена соціальна  інформація про роботу Телефону довіри під час незапланованої вагітності 
(листівки, плакати). Послуга надавалась з 1 по 31 серпня  2020р  упродовж 6 год., вартість 1 год - 
250 грн без ПДВ. Загальна вартість послуги складає 1500 грн 00 коп.   

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

Профілактика абортів велася на офіційному сайті: 
Опубліковано: 
19 статей  https://zajizn-kh.com.ua/ 
та на Фейсбуці:  
78 статті на сторінці https://www.facebook.com/zajiznkh/,  
13 статті на сторінці 

https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour 
Через карантин робота з волонтерами ведеться виключено в чаті 87 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. 

Оновлено сайт для  участі в програмі «Google для некомерційних організацій». 
В серпні заповнено 24 анкети вивчення ставлення населення до проблем 

народжуваності в Україні. 
Вересень: 
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН. 
МОЯ СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»: 
Розпочато процес підготовки до тематичних зустрічей у навчальних закладах Харкова, 

проведено переговори з керівництвом 4-х коледжей, заключення договорів та складання графіків 
занять зі студентами в рамках тематичного проекту «Азбука відносин. Моя сім’я від Я до Ми». 

Завершено дистанційне методичне навчання лекторів з просвітницької роботи на базі 
платформи Facebook. Провели прямий ефір з 6-ої теми тематичного проекту «Азбука відносин. 
Моя сім’я від Я до Ми». 10 слухачів з міста Харкова, Полтави та Дніпра успішно закінчили 
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: 

https://zajizn-kh.com.ua/proveli-ezhemesyachnuyu-vydachu-blagotvoritelnoj-pomoshhi-
otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost-s-01-sentyabrya-po-06-sentyabrya-2020/ 

https://zajizn-kh.com.ua/bo-bf-za-zhizn-pomog-detyam-na-summu-8-576-85-grn-otchet-o-
rabote-14-sentyabrya-po-20-sentyabrya-2020-goda/ 

https://zajizn-kh.com.ua/za-3-mesyatsa-2020-goda-158-semej-obratilis-za-pomoshhyu-
otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost/ 

https://zajizn-kh.com.ua/89-mamochek-s-detkami-blagopoluchateli-sostoyat-na-uchyote-v-
tsentre-nechayannaya-radost-otchet-o-rabote-s-21-po-27-sentyabrya-2020-goda/. 

Загалом за період з липня по вересень 2020 року було зроблено наступне: 
1. 107 благоотримувачам Фонду видана матеріальна допомога на суму 116 753,40 грн.  
2. Поставлено 121 матусю з дітками (благоотримувачі) на облік в Центр «Несподівана радість» 

(надалі за текстом – благоотримувачі, або Матусі «Заради життя»). 100 матусь «Заради життя» отримали 
4 772 продукти харчування, гігієнічні засоби, дитячі ліжечка, візочки, мобільні телефони, підгузки для 
дорослих та дітей та інше на загальну суму 102 032 грн; 21 матусі надана безкоштовна соціальна, 
психологічна допомога. 

https://www.facebook.com/zajiznkh/
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour
https://zajizn-kh.com.ua/proveli-ezhemesyachnuyu-vydachu-blagotvoritelnoj-pomoshhi-otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost-s-01-sentyabrya-po-06-sentyabrya-2020/
https://zajizn-kh.com.ua/proveli-ezhemesyachnuyu-vydachu-blagotvoritelnoj-pomoshhi-otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost-s-01-sentyabrya-po-06-sentyabrya-2020/
https://zajizn-kh.com.ua/bo-bf-za-zhizn-pomog-detyam-na-summu-8-576-85-grn-otchet-o-rabote-14-sentyabrya-po-20-sentyabrya-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/bo-bf-za-zhizn-pomog-detyam-na-summu-8-576-85-grn-otchet-o-rabote-14-sentyabrya-po-20-sentyabrya-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/za-3-mesyatsa-2020-goda-158-semej-obratilis-za-pomoshhyu-otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost/
https://zajizn-kh.com.ua/za-3-mesyatsa-2020-goda-158-semej-obratilis-za-pomoshhyu-otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost/
https://zajizn-kh.com.ua/89-mamochek-s-detkami-blagopoluchateli-sostoyat-na-uchyote-v-tsentre-nechayannaya-radost-otchet-o-rabote-s-21-po-27-sentyabrya-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/89-mamochek-s-detkami-blagopoluchateli-sostoyat-na-uchyote-v-tsentre-nechayannaya-radost-otchet-o-rabote-s-21-po-27-sentyabrya-2020-goda/
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3. Кризовим сім'ям в будинку «Матері і дитини» м. Бровари: 
доставили продуктові набори - загальною вартістю 1340,00 грн; 
передали благодійну допомогу – пюре -33 шт, дитяча каша – 6 уп., суха молочна суміш – 8 шт, 

шампунь – 12 шт.  
4.. Немовляті Івану та його матері інваліду знайдено тимчасове житло в Харкові для проходження 

реабілітації в клініці Бубновського. Їм надана необхідна допомога в лікарях. 29.07.2020 р. немовля Іван з 
мамою Оленою поїхали додому в Чугуївську обл.. В той же день Олена передала соціальним службам 
сина, через те, що в неї нема умов для проживання немовля та за станом здоров’я мати не може 
забезпечити дитині необхідний догляд. На наступний день мати Олена написала нотаріальну відмову від 
сина Івана. 

5. Зібрано 32 набора речей для новонароджених. 
6. Педіатр Іванова Ганна Іванівна згодилася лікувати наших підопічних немовлят безкоштовно. 5 

родин звернулися за допомогою.   
7. Нipp.ua для наших  18 мам -одиначок відправив 18 наборів з продуктами харчування. Дякуємо 

за співпрацю. 
8. Ієрей Стефан Прокудов допоміг з освячуванням будинку, хрещенням малюка та провів корисні 

бесіди з 8 мамами. 
9.  Немовляті Захару, благодійник перерахував 892 грн. Дякуємо за допомогу. Матусі Валентині, 

яка хворіє раком та ростить сина Захара, привезли додому 15 упаковок підгузків для дорослих. Валентина, 
після тяжкої хвороби  - рак 4 стадії, померла. Просимо пом'янути р.б.Валентину. 

10. Немовляті Дем'яну з епілепсією передали підгузки. 
11. Допомогли багатодітній родині Шинкоренко, спільно з ЦСС Чугуївського р-ну, перебороти 

кризу, відправили дітей на консультацію до дерматолога, а мати до лікаря гінеколога. 
12. В Храмах міста розмістили плакати про захід «Крило Янгола».  
13. Немовля Миколай почав проходити курс масажу від атрофування м'язів. Після першого сеансу 

курс відклали, Миколайчика забрали до лікарні з судомами. 
14. Хворому  немовляті Якову допомагаємо зі збором коштів на ліки. Дякуємо за допомогу! 
15. Допомагали родині Караченцевих підготуватися до родів. 
16. Кризова вагітна Валентина, після довгих вагань, за підтримки Фонду, зберегла вагітність. Зі 

своєю дочкою Поліною поїхала до Центра Матері та Дитини в м. Бровари. За 1,5 тижня вони повернулися 
до Харкова. 

17. Допомогли нашим благоотримувачам отримати нові джинси від організації «Червоний Хрест». 
18. Надана юридична допомога 5 родинам, та 17 родинам безкоштовна юридична консультація.  
19. Кузнецов Олексій отримав матеріальну допомогу  для лікування в розмірі 4 177 грн.   
20. Заява анкета для кризових вагітних розроблена та поширюється по чатам Вайбер, сторінках 

Фейсбука та ЦСС районів м. Харкова. 
21. Міжнародна антинаркотична Асоціація Центра Георгія Переможця згодилася співпрацювати з 

нашим Фондом. Залежні і співзалежні матері будуть мати можливість пройти реабілітацію на пільгових 
умовах. 

22. 25 вересня 2020 року 760 кг картоплі роздали 39 нашим діткам.  
23. Записали наших матусь в проект «Добра мрія». Завдяки добрим людям навчання буде 

проходити безкоштовно та онлайн. 
24. На Телефон Центру «Несподівана радість» зателефонували 175 раз; 422 вихідних дзвінків; 240 

прийнятих повідомлень;  написано 31  пост. 
 
ТЕЛЕФОН ДОВІРИ ПРИ НЕЗАПЛАНОВАНІЙ ВАГІТНОСТІ ПРАЦЮВАВ З 09.00 

ДО 18.00, КРІМ СБ ТА НД. 
Щотижневий звіт про роботу ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ З ПИТАНЬ НЕЗАПЛАНОВАНОЇ 

ВАГІТНОСТІ опубліковано на офіційному сайті за посиланням: 
https://zajizn-kh.com.ua/03-sentyabrya-2020-goda-nachat-dialog-s-ginekologami-o-sovmestnoy-

rabote-s-krizisnymi-beremennymi/ 

https://www.hipp.ua/
http://zajizn-kh.com.ua/podguzniki-dlya-bolyashchego-mladentsa-dem-yana-zhiznenno-neobkhodimy/
https://www.facebook.com/kriloangelakh
http://zajizn-kh.com.ua/malysh-yakov-boleet-podarite-lekarstvo-kaltsikor/
https://zajizn-kh.com.ua/soberem-aleshe-20-000-grn-na-lekarstvo/
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https://zajizn-kh.com.ua/sensatsiya-zhenskie-konsultatsii-i-fond-obedinyayut-usiliya-dlya-
pomoshhi-krizisnym-beremennym/ 

https://zajizn-kh.com.ua/most-druzhby-zhenskie-konsultatsii-_-bo-bf-za-zhizn-otchet-psihologa-
o-rabote-s-14-po-18-sentyabrya-2020-goda/ 

https://zajizn-kh.com.ua/v-8-polikliniku-harkova-podareny-stulchiki-dlya-provedeniya-
gisteroskopii-otchet-psihologa-s-14-po-20-sentyabrya-2020-goda/ 

https://zajizn-kh.com.ua/rabota-psihologa-bo-bf-za-zhizn-v-zhenskih-konsultatsiyah-goroda-
harkova-28-sentyabrya-po-1-oktyabrya-2020-goda/ 

Загалом в вересні 2020 року психологом проведені гуртові презентації докторам жіночих 
консультацій у 9ти медичних закладах м. Харкова ( в № 11, 19, 5, 21, 20, 24, 1, 3, 22) стосовно роботи 
телефону довіри під час незапланованої вагітності. У всіх жіночих консультаціях оновлена  інформація 
стосовно роботи телефона довіри (листівки), розповсюджено 300 шт. У деяких ЖК, де присутні монітори, 
запущені соціальні рекламні відеоролики з профілактики аборту. Запропонована докторам ЖК праця з 
двосторонніми рекламними листівками з заявою на згоду аборту для збільшення вірогідності відмови 
жінок від нього. Проведена праця по сприянню передачі благодійної допомоги у вигляді двох стільців в 
ЖК мед закладу №8 м Харкова. На телефон довіри дзвонили по соціальним питанням 3 рази, по питанню 
збереження вагітності - 1 раз. 09 вересня 2020 року повів особисту консультацію с кризовою вагітною, 
результат якої невідомий, вагітна, на зв'язок більше не виходила. Написав 4 інформаційних поста на сайті  
БО «БФ «Заради життя» про взаємну співпрацю між БО «БФ «Заради життя» з жіночими консультаціями 
м. Харкова з  профілактики абортів. 

Послуга надавалась в вересні 2020р  упродовж 20 год., вартість 1 год - 250 грн без ПДВ. 
Загальна вартість послуги складає  5000 (п’ять тисяч) грн 00 коп.   

Загальна вартість наданої послуги  за 9 місяців складає 11 666,67 грн 
3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ ТА ПРОПАГАНДА СІМ’Ї СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ 

МІСТА ХАРКОВА ТА КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ: 
Профілактика абортів велася на офіційному сайті: 
Опубліковано: 
30 статей  https://zajizn-kh.com.ua/ 
та на Фейсбуці:  
90 статті на сторінці https://www.facebook.com/zajiznkh/,  
49 статті на сторінці 

https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour 
Через карантин робота з 96 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. 

Розпочата безоплатна реклама «CHARITY FUND PRO-LIFE» на платформі в Google 
Реклами. Створено дві рекламні кампанії: кампанія "БФ ЗАРАДИ ЖИТТЯ" запущена на широке 
гео-охоплення і з метою привернути БЛАГОДІЙНИКІВ. Заснована аудиторія - люди які зайшли в 
інтернет, щоб зробити пожертву в одну з благодійних організацій. Кампанія "Допомога при 
незапланованій вагітності" запущена на локальне гео-охоплення з метою привернути 
благоотримувачів. Основна аудиторія -  вагітні в труднощах - жінки зайшли в інтернет, щоб 
знайти підтримку психологічну, соціальну, матеріальну, юридичну. З першою кампанією стан 
стабільний, в разі збільшення бюджету і включення дорогих ключових слів, покази і кліки будуть 
рости. 

З другої кампанією не все так просто. Основні причини низьких показів - локальні 
охоплення (Харківська обл) і специфічні запити, які люди рідка вводять в пошук. Додали  
розширення адаптивного оголошення. Ведеться робота по вдосконаленню рекламної кампанії. 

В вересні заповнено 6 анкет вивчення ставлення населення до проблем 
народжуваності в Україні. 

 
 

https://zajizn-kh.com.ua/sensatsiya-zhenskie-konsultatsii-i-fond-obedinyayut-usiliya-dlya-pomoshhi-krizisnym-beremennym/
https://zajizn-kh.com.ua/sensatsiya-zhenskie-konsultatsii-i-fond-obedinyayut-usiliya-dlya-pomoshhi-krizisnym-beremennym/
https://zajizn-kh.com.ua/most-druzhby-zhenskie-konsultatsii-_-bo-bf-za-zhizn-otchet-psihologa-o-rabote-s-14-po-18-sentyabrya-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/most-druzhby-zhenskie-konsultatsii-_-bo-bf-za-zhizn-otchet-psihologa-o-rabote-s-14-po-18-sentyabrya-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/v-8-polikliniku-harkova-podareny-stulchiki-dlya-provedeniya-gisteroskopii-otchet-psihologa-s-14-po-20-sentyabrya-2020-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/v-8-polikliniku-harkova-podareny-stulchiki-dlya-provedeniya-gisteroskopii-otchet-psihologa-s-14-po-20-sentyabrya-2020-goda/
https://www.facebook.com/zajiznkh/
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat/?modal=admin_todo_tour
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