БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
“БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАРАДИ ЖИТТЯ”
НАКАЗ
26 червня 2021 року

м. Харків

№4

Щодо виконання плану заходів
за перше півріччя 2021 року
За погодженим Планом благодійної діяльності БО «БФ «Заради життя» (надалі БФ, Фонд)
на 2021 рік із загальними зборами учасників БФ від 29 грудня 2020 року протокол № 26 (надаліПлан), для реалізації благодійних програм БФ,
Н А К А З У Ю:
І. Подати на затвердження загальних зборів учасників БФ Звіт про благодійні програми за
перше півріччя 2021 року:
Січень:
1)
ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА
ВІДНОСИН. МОЯ СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»:
Протягом січня тематичні зустрічі в рамках просвітницького проєкту не проводилися у
зв’язку з введенням карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусної інфекції.
Вели переговори з адміністраціями коледжів та шкіл стосовно організації зустрічей, заключали
договори.
2) ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ:
Щотижневий письмовий звіт про роботу ЦЕНТРУ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ»
опубліковано на офіційному сайті за посиланнями:
https://zajizn-kh.com.ua/bo-bf-za-zhizn-nachal-god-s-dobryh-del-otchet-o-rabote-tsentranechayannaya-radost-s-04-po-10-yanvarya-2021-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/miloserdyj-budet-blagoslovlyaem-potomu-chto-daet-bednomu-ot-hlebasvoego-prit-22-9-otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost-s-11-po-17-yanvarya-2021-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/s-miru-po-nitke/
https://zajizn-kh.com.ua/delat-dobrye-dela-nesmotrya-ni-na-chto-otchet-tsentra-nechayannayaradost-s-25-po-31-yanvarya-2021-goda/
В січневому номері 2021 року
журналу «AUTOLADY+» опубліковано Різдвяне
привітання протоієрея Євгенія Івановича Ромашина — глави Соціального відділу Харківської
єпархії , благочинного 7 округу, лікаря ХДС, духовника БО «БФ «Заради життя»!
Громадська організація «Вся Україна» (м. Київ) разом з Благодійною організацією «БФ
«Заради життя» (м. Харків) домовилися, що ГО «Вся Україна», починаючи з лютого 2021 року
цілодобово, своєчасно і професійно буде консультувати кризових вагітних з міста Харкова і
Харківської області за телефоном довіри при незапланованій вагітності 0 800 300 375.
У зв'язку з цим БО «БФ «Заради життя» з 15 січня 2021 року в терміновому порядку в 23
Жіночих консультаціях міста розмістила плакати і листівки з новим номером телефону довіри.
3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА
КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ:
11 січня 2021 року о 19.00 співзасновники і керівники БО «БФ «Заради життя» Кравченко
Ольга Вікторівна і Яуфман Олена Анатоліївна в прямому ефірі з православного Центру «Фома»
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вшанували пам'ять Віфлеємських немовлят і розповіли про цілі та завдання БО «БФ «Заради
життя».
11 січня 2021 року ми вшановуємо пам'ять 14 000 убієнних Віфлеємських немовлят! У цей
скорботний день ми згадуємо мільйони дітей, убитих в утробі їх власними батьками і молимося
один за одного - за всіх захисників життя. Громадська організація «Діти Милосердя» під час
поїздки з колядками «Різдвяна Радість від Сходу до Заходу» провели флешмоб і запалили зі
свічок число 14000, за кількістю немовлят, убитих Царем Іродом.
31 січня 2021 року о 13.00 у Свято-Благовіщенському соборі в м. Харкові проведено
Молебний спів про сім’ю, з 12.30 до 13.00 на території Храму БО «БФ «Заради життя» проведено
духовно-просвітницький захід «Запали свічку на захист дитячого життя».
На офіційному сайті фонду 11 разів публікувалися новини про роботу Фонду, на
офіційних сторінках і групах Фонду публікувалися 190 публікацій про сімейні цінності та про
рух Заради життя на Фейсбуці, а саме:
https://zajizn-kh.com.ua/
https://www.facebook.com/zajiznkh,
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat,
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-101024991477462,
https://www.facebook.com/kriloangelakh,
https://www.facebook.com/groups/527941244398371,
в INSTAGRAM опубліковано 2 статті, присвячених руху Заради життя.
Укладено 1 господарський договір, складено та направлено 8 листів з питань роботи
Фонду.
Руху Заради життя допомагають 90 волонтерів, щоденно ведеться робота в чаті
Волонтерів в меседжері Viber та коректується база даних волонтерів, цілодобово ведеться Гугл
реклама Фонду та телефону довіри.
Лютий:
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН.
МОЯ СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»:
Проведені дев’ять тематичних зустрічей зі студентами Харківського коледжу Державного
університету телекомунікацій, Харківського коледжу текстилю та дизайну, а також учнями
Зміївського ліцею № 1 з метою формування знань у молоді щодо традиційних сімейних
цінностей, що відповідає КВЕД-2010 88.99.
Послуга надавалась в лютому 2021 року упродовж 9 год., вартість 1 год послуги - 262,50
грн без ПДВ. Загальна вартість послуги складає 2362,50 (дві тисячі триста шістдесят дві) грн 50
коп.
Координатор та наставник проєкту Бабічева Г. С. пройшла навчання для педагогічних
працівників за програмою «Основи сім’ї» для учнів 10-11. Обсяг навчальних годин – 15 (0,5
кредити ЄКТС), що засвідчує Сертифікат ПП № 061-02-21.
2)
ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ:
Щотижневий письмовий звіт про роботу ЦЕНТРУ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ»
опубліковано на офіційному сайті за посиланнями:
https://zajizn-kh.com.ua/v-tvorenii-dobryh-del-porazheniya-ne-sushhestvuet-otchettsentra-nechayannaya-radost-s-01-po-07-fevralya-2021-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/tvorite-i-vdohnovlyajte-na-blago-nuzhdayushhimsya-otchettsentra-nechayannaya-radost-s-08-po-14-fevralya-2021-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/v-2020-godu-vo-vsem-mire-ot-goloda-umerlo-bolee-9-millionovchelovek-otchet-o-rabote-tsentra-nechayannaya-radost-s-15-po-21-fevralya-2021-goda/
https://zajizn-kh.com.ua/pomoshh/
https://zajizn-kh.com.ua/pomoshh-ot-serdtsa/
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З 01 лютого 2021 року запрацював Всеукраїнський телефон довіри при незапланованій
вагітності 0800300375. Цілодобово, анонімно і безкоштовно на питання кризових вагітних
відповідають психологи з м. Києва - Тетяна Гончаренко, Ксенія Івашина і Лілія Сибір.
09 лютого 2021 року Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради та КП
«Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» підтримали проєкт Всеукраїнського
телефону довіри при незапланованій вагітності. В 94 пунктах видачі молочної кухні будуть
розміщені плакати з інформацією про номер телефону довіри.
22 лютого 2021 року волонтери БО «БФ «Заради життя» передали допомогу недоношеним
відмовникам в Харківський міський перинатальний центр.
Проведена 10 лютого 2021 року консультаційна робота з питань збереження вагітності з
кризовою вагітною Мариною, яка звернулася за телефоном довіри 0800300375. Проведена 18
лютого 2021 року консультаційна робота з лікарем-гінекологом. Послуги надавались в лютому
2021 року упродовж 2 год., загальна вартість послуги 500 грн без ПДВ.
3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА
КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ:
11 лютого 2021 року о 13.00 в ХРАМІ ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДНЯ в м. Харкові
проведено Молебний спів про сім’ю, з 08.00 до 13.00 на території Храму БО «БФ «Заради життя»
проведено духовно-просвітницький захід «Запали свічку на захист дитячого життя».
13 лютого 2021 року проведена зустріч з керівництвом Харківського міського
перинатального центру з питань відкриття кабінету психологічного консультування кризових
вагітних, досягнута позитивна домовленість.
24 лютого 2021 року о 19.00 в православному Центрі «Фома» відбулася зустріч з Фокіним
Олексієм Олександровичем - лікарем-психіатром, психологом з Санкт-Петербурга, співавтором
брошур «Абортивна дія засобів контрацепції», «Міф про кримінальні аборти», перекладачем
книги про постабортний синдром "Заборонені сльози", автором і редактором сайтів
"Постабортний синдром" postabort.ru, "Як зупинити медикаментозний аборт" peredumala.ru.
Олексій Фокін розглянув наступні питання:
1. Постабортна психічна травма (постабортний синдром - ПАС) - дуже актуальний і
поширений психічний розлад, про який мало знають як самі жінки, так і лікарі.
2. Гормональні контрацептиви (далі - ГК) - ліки або токсин? Механізми дії і побічні
ефекти.
3. Чи можна зупинити медикаментозний аборт, якщо жінка передумала?
4. Екстракорпоральне запліднення - лікування або бізнес?
На офіційному сайті фонду 25 разів публікувалися новини про роботу Фонду, на
офіційних сторінках і групах фонду публікувалися 242 публікації про сімейні цінності та про рух
Заради життя на Фейсбуці, а саме:
https://zajizn-kh.com.ua/
https://www.facebook.com/zajiznkh,
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat,
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-101024991477462,
https://www.facebook.com/kriloangelakh,
https://www.facebook.com/groups/527941244398371,
в INSTAGRAM опубліковано 1 статтю, присвячену руху Заради життя.
Укладено 1 договір про роботу Всеукраїнського телефону довіри з питань незапланованої
вагітності з ГО «Вся Україна», складено та направлено 1 лист з питань роботи Фонду.
Руху Заради життя допомагають 90 волонтерів, щоденно ведеться робота в чаті
Волонтерів в меседжері Viber та коректується база даних волонтерів, цілодобово ведеться Гугл
реклама Фонду та телефону довіри.
Березень:
1) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН.
МОЯ СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»:
Проведено шість тематичних зустрічей зі студентами Харківського коледжу Державного
університету телекомунікацій, Харківського коледжу текстилю та дизайну, а також учнями
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Зміївського ліцею № 1 з метою формування знань у молоді щодо традиційних сімейних
цінностей, що відповідає КВЕД-2010 88.99.
Послуга надавалась в березні 2021 року упродовж 6 год., вартість 1 год послуги - 262,50
грн без ПДВ. Загальна вартість послуги складає 1575 (одна тисяча п’ятсот сімдесят п’ять) грн 00
коп.
2) ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ:
Щотижневий письмовий звіт про роботу ЦЕНТРУ «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ»
опубліковано на офіційному сайті за посиланнями:
https://zajizn-kh.com.ua/pomoshh-ot-serdtsa/
https://zajizn-kh.com.ua/poluchili-pomoshh/
https://zajizn-kh.com.ua/poluchili-pomoshh-2/
В 79 пунктах видачі молочної кухні розміщено плакати з інформацією про номер
телефону довіри.
81 лист направлено до благодійників з проханням допомогти Фонду. На листи
відгукнулися тільки два депутати Харківської міської ради – Горбунова-Рубан Світлана та
Гречаніна Олена. З цими депутатами відбулась плідна зустріч, були розроблені дієві механізми
співпраці та взаємодопомоги.
3) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА
КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ:
24 березня 2021 року відбулася друга (перша в цьому році) паломницька поїздка в Храм
Різдва Христового (с. Липці, Харківської області) для участі у молебні про сім'ю. Молебень
служив ієрей Стефан Євгенович Прокудов. На молебні були присутні 11 паломників, з них 4
малозабезпечені матусі – благоотримувачки Центру «Несподівана радість» при БО «БФ «Заради
життя». Після молебню бажаючі сповідалися, а за чаєм змогли задати о. Стефану хвилюючі
духовні питання про сім'ю, про дітей, про духовного наставника, про те, як молитися, коли
молитися, чому ми молимося перед іконами, отримали відповідь на питання: «Чи відповідають
діти за гріхи батьків?».
Молебний спів про сім'ю відбувся 28 березня 2021 року в Соборі Благовіщення Пресвятої
Богородиці (в нижньому храмі), служив о. Федір. Перед початком молебню проводився захід
«Запали свічку на захист дитячого життя». Волонтери БО «БФ «Заради життя» роздавали
учасникам заходу матеріали про шкоду абортів, інформацію про проєкти Фонду і роботу
Всеукраїнського телефону довіри для кризових вагітних, запрошували прихожан до співпраці в
якості волонтерів або благодійників. Пропонували парафіянам помолитися Преподобному
Давиду Гареджійскому і святим мученикам немовлятам Віфлеємським, на молебень можна було
подати записочки і поставити свічку на захист дитячого життя і помолитися Господу, щоб
вагітні відмовлялися від абортів. На молебень прийшли понад 50 молодих людей, щоб спільно
випросити у Господа милості.
На офіційному сайті Фонду 25 разів публікувалися новини про роботу Фонду, на
офіційних сторінка і групах Фонду публікувалися 284 публікації про сімейні цінності та про рух
Заради життя на Фейсбуці, а саме:
https://zajizn-kh.com.ua/
https://www.facebook.com/zajiznkh,
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat,
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F-101024991477462,
https://www.facebook.com/kriloangelakh,
https://www.facebook.com/groups/527941244398371,
в INSTAGRAM опубліковано 1 статтю, присвячену руху Заради життя.
Укладено 1 договір про співробітництво з Управлінням з соціальних питань Департаменту
соціальної політики Харківської міської ради по спільній організації соціального проєкту «Центр
захисту ненародженої дитини, материнства та сімейних цінностей «Несподівана радість»,
складено та направлено 3 листа з питань роботи Фонду.
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Руху Заради життя допомагали 90 волонтерів, щоденно ведеться робота в чаті Волонтерів
в меседжері Viber, коректується база даних волонтерів, цілодобово ведеться Гугл реклама Фонду
та телефону довіри.
Квітень-червень:
І) ТЕМАТИЧНІ ЗУСТРІЧІ ПСИХОЛОГІВ З МОЛОДДЮ «АЗБУКА ВІДНОСИН.
МОЯ СІМ’Я ВІД Я ДО МИ»:
Протягом квітня-червня проведено 4 тематичні зустрічі зі студентами Харківського
коледжу текстилю та дизайну для формування знань у молоді щодо традиційних сімейних
цінностей. Через карантинні обмеження зустрічі у нових закладах освіти були перенесені на
вересень 2021 року.
Протягом звітного періоду наставники проєкту Бабічева Ганна та Гнєзділова Євгенія
пройшли навчання та отримали сертифікати за Освітньою програмою «Основи сім’ї», також всі
наставники проєкту розпочали внутрішньогрупове підвищення кваліфікації за тематикою
християнських православних цінностей.
ІІ) ЦЕНТР «НЕСПОДІВАНА РАДІСТЬ» ТА ТЕЛЕФОН ДОВІРИ З ПИТАНЬ
НЕЗАПЛАНОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ:
Надано 36 кризовим сім’ям з 39 дітками до 3-х років, в тому числі 2 вагітним безоплатні
напівстаціонарні послуги соціального супроводу за двома номерами телефону (+38(066)0070487;
+38(063)5133314) та в орендованому приміщенні (м. Харків, вул. Гв.Широнінців,75).
Сформовано 7 нових електронних особових справ незаможних родин з дітьми до 3-х років з
питань надання їм благодійної допомоги. Задоволено 12 з 14 заяв-анкет про надання
індивідуальної допомоги на суму 694,00 грн.
В рамках проєкту «Центр «Несподівана радість» здійснюються наступні заходи:
- Телефон довіри з питань незапланованої вагітності: надано 8 консультацій за допомогою
Всеукраїнського телефону довіри при незапланованій вагітності 0800300375. В 3 Жіночих
консультаціях поновили кількість листівок з Всеукраїнським
телефоном довіри при
незапланованій вагітності 0800300375. В квітні 2021 року розмістили соціальну рекламу про
роботу Всеукраїнського телефону довіри з питань незапланованої вагітності серед населення
міста Харкова на огорожі Преображенського храму (7 квітня 2021 року – на Благовіщення
Пресвятої Богородиці), на огорожі Храму ікони Божої Матері Отрада і Втіха, 25 квітня 2021 року
(Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим) на огорожі Благовєщенського кафедральному
собору. 27 червня 2021 року розмістили банер з рекламою Всеукраїнського телефону довіри при
незапланованій вагітності на огорожі Храму святого благовірного князя Олександра Невського.
18 травня 2021 року БО «БФ» Заради життя» звернулась з письмовим клопотанням до Директора
Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Сороколату Ю.В. з проханням
дозволити відкрити кабінети в Жіночих консультаціях з питань психологічної допомоги
кризовим вагітним, щоб вагітні могли приймати виважене рішення щодо необхідності аборту.
На сьогоднішній час ми чекаємо на відповідь від органу влади. Щоденно, на сторінці в Фейсбуці
«Вагітна. Що робити?» публікуються пости, які спрямовані психологічно допомогти вагітним
прийняти обдумане зважене рішення про народження дитини, прийняти факт вагітності і почати
їй активно радіти.
- «ЗУПИНИТИ медаборт!» в рамках програми "Передумала.ру" - програма надання допомоги
вагітним жінкам, які передумали робити медичний аборт і шкодують про зроблене, та хочуть
врятувати свою дитину. Надавали консультацію 3 вагітним жінкам, одна з них зберегла
вагітність, але під впливом чоловіка все ж пішла та зробила аборт. 02 червня 2021 року
опублікували один пост на сайті «Остановить медаборт!».
- «Допоможіть молочними сумішами» - допомога нужденним немовлятам, у мам яких грудне
молоко не з'явилося або є алергія на молоко – допомогли 6 малюкам молочними сумішами на
суму 8487,00 грн;
- «Крило янгола» - публічний збір у населення міста продуктів дитячого харчування (молочні
суміші) та засобів дитячої гігієни, завдяки цьому заходу вдалось здійснити щомісячну видачу
продуктів харчування, засобів гігієни, одягу дітям до 3-х років на суму 19390,15 грн. В рамках
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проєкту співпрацюємо з ХОТ «Добра новина» щодо отримання гуманітарної допомоги;
- «Подарунок від іменинника» - можливість кожному в свій день народження надати будь-яку
посильну допомогу для дітей до 3-х років з малозабезпечених сімей;
- «Облаштуємо дитячу кімнату нужденному малятку» - організовуємо пошук або покупку
необхідного дитячого приладдя - ліжечок, колясок, дитячих меблів, шпалер, штор та інших речей
для новонароджених і малюків більш старшого віку;
- «Подаруйте одиноким матусям смартфон» - одиноким матусям з дітками до 3-х років дуже
потрібні смартфони в хорошому стані, оскільки під час карантину неможливо вирішувати деякі
складні життєві завдання: переговорити з лікарем про стан здоров'я дитини, отримати довідку
або допомогу від державних, комунальних служб і від громадських організацій, своєчасно
дізнатися все про існуючі акції та знижки на дитячі товари. Все це зараз в Україні робиться
онлайн. Подарували один смартфон матері-одиначці з чотирма дітками;
- «Приймаємо консервацію» - приймаємо баночки з консервацією, варенням, компотом для
діточок до 3-х років;
- «Супер мама!» - допомога нужденним дітям з орфанними захворюваннями у пошуку фахівців з
лікування та реабілітації дітей, перемовин з фахівцями, написанні постів про збір допомоги на
лікування, придбання ліків та реабілітацію таких діточок. Надано допомогу 4 дітям з орфанними
захворюваннями. В рамках проєкта знайшли фонди «Серця майбутнього» для допомоги
операцією на серці благоотримувачу та БФ «Надія на життя», який допомагатиме консультацією
і пошуками коштів на реабілітацію благоотримувачу з ДЦП;
- «Допоможи народитися дитині» - допомога недоношеним немовлятам, новонародженим з
ускладненнями та малюкам до 3-х років, які народилися в нужденних сім’ях. І все це — шляхом
розвитку донорства плазми крові. Проєкт здійснюємо разом із Biopharma Plasma Харків.
Створено чат для волонтерів БО «БФ «Заради життя », які бажають здати плазму крові.
Інші заходи, які виконувались Центром «Несподівана радість»:
1)
Партнерське співробітництво в галузі надання соціально-психологічної підтримки та
консультаційного супроводу благоотримувачів:
- Направлено 105 листів до інших суб’єктів надання соціальної послуги, до партнерів,
благодійників з проханням допомогти нужденним діткам;
Підписали договір про співпрацю з Управлінням з соціальних питань Департаменту
соціальної політики Харківської міської ради по роботі з Центром «Несподівана Радість» при
БО «БФ «Заради життя»;
2)
Підписали меморандум з ТОВ «Харків-плазма» з метою втілювати проєкт «Допоможи
народитися дитині»;
3)
Благодійна організація “Благодійний фонд “Монофонд” та БО «БФ «Заради життя» стали
офіційними партнерами з метою підтримання рівня поінформованості суспільства з питань сфери
благодійництва в Україні, спільно організовувати і проводити консультаційно-інформаційні
заходи (конференції, семінари, вебінари);
4)
Укладені партнерські відносини з ОКП «Харківський театр для дітей та юнацтва» та
Міжнародною антинаркотичною Асоціацією Центром ім. Георгія Побідоносця.
5)
надано 22 юридичних консультацій благотримувачам;
6)
цілодобово працює група взаємодопомоги «Мамочки Заради життя» між кризовими
сім’ями з дітками до 3-х років в чаті Вайбер;
7)
в травні 2021 року проведена безоплатна фотосесія для 12 діточок з кризових сімей;
8)
5 червня 2021 року о 14.00 відбувся благодійний концерт «Мамо, я живу! Дякую!» в
культурному центрі «Фома», вул. Університетська 10 з метою відсвяткувати «Міжнародний день
захисту дітей» та допомогти кризовим матусям з дітками до 3-х років;
9)
- надано безоплатну консультацію лікаря-педіатра 8 хворим дітям з кризових сімей;
10)
- надано допомогу дитячими речами та білизною 1, 2, 3, 6 та 7 пологовим будинкам та
перинатальному центру м. Харкова;
11)
За духовною підтримкою звернулись 5 матусь благоотримувачок.
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12)
Допомогли 30 особам, які не є благоотримувачами Фонду «Заради життя», у пошуку
інших благодійних фондів та громадських організацій.
Про всі викладені заходи проінформовано громадськість за наступними
посиланнями:
https://soczahist.kharkov.ua/2021/06/%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d
0%b0%d0%b9-%d0%b7%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b9/
https://soczahist.kharkov.ua/2021/05/%d1%94%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d0%b7%d0%b2%d1
%96%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%b4%d1%96%d1%8f%d0%bb%d1%8c/
https://soczahist.kharkov.ua/2021/04/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%96%d
0%b9%d0%bd%d0%b0%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
https://zajizn-kh.com.ua/category/novosti-po-proektam/centr-zashhity/blagopoluchateli/
https://zajizn-kh.com.ua/news/
https://zajizn-kh.com.ua/category/pomogli/
https://zajizn-kh.com.ua/zvit-telefon-doviry/
https://zajizn-kh.com.ua/mama-ya-zhivu-spasibo/
https://www.facebook.com/zajiznkh
https://www.facebook.com/kriloangelakh
https://youtu.be/XvjIMFuiiLA
https://youtu.be/wEt-6e9bl7M
https://youtu.be/LNkAxaEsrWQ
https://youtu.be/GyzdOUCmxAE
https://youtu.be/CkxyQ1Vw8X8
https://youtu.be/k5kkH1TFy6o
https://youtu.be/As9h5-Wm9yQ
https://youtu.be/LBQkcF_RxBY
https://youtu.be/5iBJ3t5IWQg
https://youtu.be/2nIn4RJLCzk
https://youtu.be/iNjHwqsOP5c
ІІІ) ПРОФІЛАКТИКА АБОРТІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ МІСТА ХАРКОВА ТА
КОРИСТУВАЧІВ СОЦ. МЕРЕЖ, РОБОТА З ВОЛОНТЕРАМИ:
Духовний захід «Запали свічку на захист дитячого життя»:
13 квітня 2021 року відбулося Таїнство Соборування, служив протоієрей Євген Іванович
Ромашин в Казанському типовому храмі, с. Хорошево, Харківська область. Дві матусіблагоотримувачки прийняли участь.
14 травня 2021 року в 19.30 7 учасників руху «Заради життя» в місті Харкові, в тому числі
4 матусі-благоотримувачки, читали Акафіст святому мученику Трифону і молилися.
23 травня 2021 року за останній карантинний рік, БО «БФ «Заради життя» за підтримкою
ЦЕНТРУ Георгія Побідоносця - МАА ХАРКІВ провели духовно-просвітницький захід «Запали
свічку на захист дитячого життя » в повному масштабі, як це було раніше, до початку пандемії.
30 травня 2021 року та 27 червня 2021 року в Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці православний храм у Харкові, кафедральному соборі Харківсько-Богодухівської єпархії
Української православної церкви, в одному з найбільших кафедральних соборів Східної Європи,
протоієрей Федір Воскобойников з ініціативи БО «БФ «Заради життя» провів молебний спів про
сім'ю.
Робота з 80 волонтерами:
14 квітня 2021 року в Антікафе Фома відбулася зустріч волонтерів з керівництвом БО «БФ
«Заради життя». Голова правління фонду Олена Яуфман розповіла про нові проекти Фонду, де
можуть взяти участь волонтери - це співпраця з Біофарма Плазма Харків, де волонтери можуть
здати плазму, а частина пожертвувань залишити на потреби Фонду, а також створення і
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просування нової сторінки Фонду в Instagram для молоді. Мета створення цієї сторінки підтримувати зв'язок з хлопцями та дівчатами, які взяли участь в наших тематичних зустрічах і,
таким чином, далі просвіщати молодь про сімейні цінності і вести з ними спілкування в
соц.мережах. Цей проект відразу ж зацікавив волонтерів Ірину та Євгенію, які прийшли на
зустріч. Вони будуть розвивати цей проект.
13 травня 2021 року відбулася чергова щомісячна зустріч волонтерів з керівництвом БО
«БФ «Заради життя». Цього разу на зустріч прийшла Тетяна - гінеколог, яка дуже детально
розпитувала про фонд. В даний час БО «БФ «Заради життя» розвиває проєкт «Лікарі За життя»,
мета якого - розповісти громадськості про харківських гінекологів, які не роблять аборти в силу
своїх переконань про цінність людського життя. Фонд активно шукає таких лікарів, які готові
дати офіційне відео-інтерв'ю.
01 червня 2021 року учасники програми і співробітники БО «БФ «Заради життя» взяли
участь у Хресній ході в день пам'яті собору слобожанських новомучеників, постраждалих за
Христа в часи репресій на території Слобожанщини. Православний свято збіглося з Днем захисту
дітей, і з благословення Високопреосвященнішого Онуфрія, митрополита Харківського і
Богодухівського, на Літургію і хресний хід прийшли діти парафіян, які взяли участь в урочистих
заходах в Соборному сквері.
10 червня 2021 року в духовно-просвітницькому центрі «Фома» (м. Харків, вул.
Університетська, 10) відбулася зустріч волонтерів БО «БФ «Заради життя» з керівництвом
Фонду. Ось уже майже 2 роки, як в зв'язку з пандемією, ми не проводимо інформаційнопросвітницький захід «За життя» серед жителів міста, яке користувалося великою популярністю і
було любимо в нашому Фонді. Цей захід ми проводили в теплу пору року в парках міста,
опитуючи відпочиваючих про їхнє ставлення до багатодітності, цінності дитячого життя, і
роздаючи протиабортні листівки. У заході завжди брало участь найбільша кількість волонтерів.
21 червня 2021 року після дворічної, в зв'язку з карантином, перерви БО «БФ «Заради
життя» проводила 12 мирні збори в Саржиному Яру з метою сформувати у респондентів цінність
сімейного життя і багатодітності, що збільшить народжуваність і благополуччя в Україні, але
несподівано для всіх захід було припинено адміністрацією парку.
Постійно публікуються новини про роботу Фонду, публікації про сімейні цінності та про
рух «Заради життя» в інтернеті:
на офіційному сайті фонду https://zajizn-kh.com.ua/,
в Instagram: https://www.instagram.com/uaprolife/?hl=ru,
в Facebook: https://www.facebook.com/zajiznkh,
https://www.facebook.com/BeremennostChtodelat
https://www.facebook.com/kriloangelakh
https://www.facebook.com/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
та на Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDnA0QUiWicIkyW4aG_3juQ
ІV. Подати на затвердження загальних зборів учасників БФ інформацію про витрати БФ в
першому півріччі 2021 року на благодійну програму за п. 1 та п. 2 Плану.
В першому півріччі 2021 року понесені витрати в сумі 173 196 грн 62 коп.
(Обороти рахунку 949 та 92 за 6 міс. 2021 р.):
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Соціальна програма"-154 462 грн 82
коп.
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Освіта" - 4187 грн 50 коп.
- Адміністративні витрати - 14 546 грн 30 коп.
Інформація про витрати підтверджена первинними бухгалтерськими документами.
В 1 півріччі 2021 року БФ одержав благодійну допомогу в сумі 159 215 грн 92коп. для
виконання проєктів визначених в п. 2 Плану:
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Соціальна програма"- 123 784 грн 30
коп.
- Суми коштів, товарів, робіт, послуг за проєктом "Освіта" – 6883 грн 47 коп.
- Суми коштів на «Статутну діяльність» - 28 548 грн 15 коп.
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Залишок коштів на рахунках:
на 31.12.2020 р. – 23 931.00 грн;
на 30.06.2021 р. – 17 925,69 грн.
Звертаю увагу, що сума доходів по Фонду дорівнює сумі витрат, і доходи визнаються
в момент здійснення витрат, так як Фонд є неприбутковою організацією.
V. Уся робота в першому півріччі 2021 року виконувалась відповідно до вимог чинного
законодавства в Україні – велась бухгалтерська, облікова, юридична, кадрова робота. Контроль
за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова правління фонду

О. А. Яуфман
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