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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
2015-й рік є особливим у розвитку благодійності і волонтерства в Україні. У ці
нелегкі для України часи, в умовах невщухаючого військового конфлікту та значних
структурних змін всередині країні, відбувається трансформація суспільної свідомості.
Люди гуртуються у допомозі тим, хто цього найбільше потребує, і моральними лідерами
у цей час стають лідери громадського і благодійницького руху. Соціологічні опитування,
огляд яких міститься у другій частині цього дослідження, підтверджують: найбільше
сьогодні українці довіряють саме третьому сектору – волонтерам, громадським
організаціям.
Особливо приємно, що до благодійницької роботи залучається все більше дітей та
молоді. Юні громадяни віддають свій час і вміння, роблячи волонтерство повсякденною
соціальною практикою.
Усе це відображено у черговому випуску Зеленої книги української благодійності.
Як і в попередні роки, Зелена книга базується на щорічному Національному
експертному опитуванні «Стан розвитку благодійності в Україні». Воно представляє
широку картину вітчизняної доброчинності, якою вона була у 2015 році. Ми дякуємо
нашим експертам – цього року це 35 представників всеукраїнських та регіональних
благодійних, громадських, волонтерських організацій, представників медіа з усіх
куточків України. Опитування є фаховим і територіально репрезентативним, коректно
представляє існуючу у середовищі множину суб’єктів благодійності.
Друга частина Зеленої книги традиційно присвячена моніторингу публічної
промоції благодійності у нашій країні. Тут представлені дані соціологічних опитувань,
моніторингових та аналітичних досліджень, конкурсів, благодійних подій та акцій.
Ми вважаємо, що Зелена книга української благодійності, як документ, що містить
значний масив актуальної інформації щодо стану доброчинного життя в Україні, може
стати однією із відправних точок для фахового експертного обговорення і пошуку
суспільного консенсусу щодо шляхів ефективного розвитку вітчизняної благодійності. Це
дослідження вже довело свою корисність, актуальність та необхідність для українського
суспільства.
Висловлюю щиру подяку нашому незмінному партнеру – Інформаційноаналітичному центру «Громадський простір» за співпрацю та допомогу.

Президент Асоціації благодійників України
Олександр Максимчук
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1. ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ
«СТАН РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНОСТІ В УКРАЇНІ – 2015»
1. Які, на Ваш погляд, питання благодійної або волонтерської діяльності в
Україні потребують першочергового законодавчого врегулювання?
а) запровадження відповідальності за шахрайство та розкрадання благодійних
готівкових коштів, зібраних в тому числі і через скриньки – 48,3%
б) унормування порядку збору благодійних готівкових коштів, в тому числі і через
скриньки – 35,4%
в) відміна оподаткування благодійної допомоги громадянам – 67,7%
г) впровадження «відсоткової філантропії» – надання права платнику податку на
доходи фізичних осіб переадресувати певний відсоток свого податку на суспільні
потреби – 67,7%
ґ) унормування питання «соціальної реклами» – 22,6%
д) розширення податкових пільг соціально відповідальному бізнесу – 58,1%
е) надання можливості благодійним організаціям виконувати державне соціальне
замовлення – 38,7%
є) створення умов для розвитку соціального підприємництва – 41,9%
ж) інший варіант – 3,1%: наступні кроки з впровадження смс-благодійності.

2. На Ваш погляд, яка частка українського суспільства особисто (відносно
регулярно і системно) займається благодійною та волонтерською діяльністю
(у відсотках):
а) до 1% – 9,4%
б) 1-3% – 6,3%
в) 3-5% – 25,0%
г) 5-10% – 31,3%
ґ) більше 10% – 18,7%
д) інший варіант:
• більше 30% – 3,1%
• до 40% – 3,1%
• 40-45% – 3,1%

3. На Ваш погляд, яка частка українського суспільства робить пожертви
(відносно регулярно) з метою фінансової підтримки благодійних чи
волонтерських акцій (проектів), які здійснюються в Україні:
а) 3-5% – 40,6%
б) 5-10% – 34,4%
в) 10-20% – 3,1%
г) 20-30% – 12,5%
ґ) інший варіант:
• до 3% – 3,1%
• до 50% – 3,1%
• більше 50% – 3,1%

4. Чи змінилися у 2015 році відносини між владними структурами та
доброчинцями у порівнянні із минулим роком? На Ваш погляд, вони:
а) покращилися, стали більш конструктивними – 31,3%
б) погіршилися – 6,5%
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в) нічого практично не змінилося – 58,1%
г) інший варіант – 3,2%: влада намагається сформувати певне закрите середовище
лояльних до себе, керованих нею благодійних та волонтерських організацій, створюючи
для них більш сприятливі умови для функціонування. У певних моментах є прогрес –
наприклад, адвокаційна кампанія благодійників стала більш почутою, що дало результати
в 2016 році, зокрема, у питанні запровадження смс-благодійництва в Україні дещо
врегульовано Постановою Кабінету Міністрів публічний збір благодійних пожертв для
забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування
Збройних Сил (відповідно до цієї Постанови, не допускається здійснювати збір
благодійних пожертв готівкою у місцях, що призначені для руху транспортних засобів).

5. Чи змінилися у 2015 році відносини між бізнесом та доброчинцями у
порівнянні із минулим роком? На Ваш погляд, вони:
а) покращилися, стали більш конструктивними – 40,6%
б) погіршилися – 25,0%
в) нічого практично не змінилося – 34,4%

6. Чи змінилися у 2015 році відносини між медіа та доброчинцями у
порівнянні із минулим роком? На Ваш погляд, вони:
а) покращилися, стали більш конструктивними – 38,7%
б) погіршилися – 3,2%
в) нічого практично не змінилося – 53,1%
г) інший варіант – 3,2%: всі проблеми у стосунках із медіа вирішуються виключно на
рівні особистих дружніх комунікацій.

7. На Ваш погляд, які інструменти пошуку та збору фінансових ресурсів для
здійснення благодійної чи волонтерської діяльності є сьогодні найбільш
ефективними і актуальними? (можна відзначити будь яку кількість пунктів):
а) збір коштів через благодійні скриньки – 3,1%
б) адресне звернення до представників бізнесу – 59,4%
в) адресне звернення до окремих фізичних осіб, неформальних спільнот – 56,3%
г) проведення благодійних акцій – 75%
ґ) використання комунікаційних можливостей соціальних мереж – 90,1%
д) використання спеціальних електронних платформ – 59,4%
е) використання технологічних можливостей операторів мобільного зв’язку – 25%
є) збір коштів через платіжні термінали – 12,5%
ж) інший варіант – 6,25%: участь у різноманітних конкурсних та грантових
програмах.

8. Чи потрібно, на Ваш погляд, здійснювати суспільну промоцію
доброчинності в Україні? Якщо так, то у який спосіб або у якій формі
(проведення суспільних промоційних кампаній, організація різноманітних
конкурсів чи фестивалів, запровадження освітніх курсів до навчальних програм
освітніх установ, інше)?
Потрібно – 93,75%
Немає потреби – 6,25%

9. Які інтернет-ресурси, сайти яких організацій (структур, об’єднань) Ви
особисто відвідуєте найчастіше, коли хочете отримати інформацію про стан
розвитку благодійності та волонтерства в Україні (вкажіть не більше трьох):
1. Український форум благодійників – 57,1%
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2. Ресурсний центр «ГУРТ» – 53,6%
3. Асоціація благодійників України – 50,0 %
4. Українська біржа благодійності – 32,1%
5. Громадський простір – 30,4%
Загалом експерти відзначили 21 електронне джерело

10. Відзначте, будь ласка, друковані, електронні видання, ТБ та радіо (не
більше трьох), які, на Ваш погляд, найбільш регулярно та систематично
подають інформацію про благодійне та волонтерське життя в Україні
(розміщують соціальну рекламу, подають інформацію про благодійні та
волонтерські акції, друкують аналітичні матеріали на тему благодійності,
волонтерства тощо):
1. «1+1» – 41,4%
2. СТБ – 31,0 %
3. ІСТV – 17,2%
4. Ресурсний центр «ГУРТ» – 13,8%
5. Український форум благодійників – 13,8%
Загалом експерти відзначили 34 медіа

11. Які події (акції), спрямовані на розвиток благодійництва та
волонтерства, що відбулись у 2015 році, Ви вважаєте найбільш ефективними
та актуальними (вкажіть не більше трьох):
1. Конкурс «Благодійна Україна» – 79,8%
2. Національний рейтинг благодійників – 16,7%
3. Благодійний проект «Кураж базар» – 16,7%
4. Благодійний проект «Серце до серця» – 12,5%
5. Проект «Територія А» збирає друзів – 12,5%
Загалом експерти відзначили 24 події (акції)

12. Які благодійні та волонтерські організації (формальні чи неформальні)
здійснювали свою діяльність в Україні у 2015 році максимально ефективно,
публічно та прозоро для українського суспільства (вкажіть не більше трьох):
1. БФ «Таблеточки» – 40,7%
2. Українська біржа благодійності – 29,6%
3. МБФ «Карітас України» – 25,9%
4. ВБФ «Запорука» – 14,8%
5. ВБФ «Соціальне партнерство» – 14,8%
Загалом експерти відзначили 33 організації

13. Які благодійні та волонтерські проекти (ініціативи, акції), спрямовані
на вирішення конкретних суспільних проблем, які реалізовувались у 2015 році,
Ви вважаєте найбільш ефективними та корисними (вкажіть не більше
трьох):
1. Благодійна акція «Пробіг під каштанами» – 17,4%
2. Благодійні проекти БФ «Таблеточки» – 17,4%
3. Благодійна програма «Долонька щастя» (компанія МакДональдз) – 13,0%
4. Акція «Зробимо Україну чистою» – 13,0%
5. Акція «100 тисяч книжок для сільських бібліотек» – 13,0%
Загалом експерти відзначили 40 проектів (ініціатив)
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14. Яким благодійним та волонтерським організаціям (чи фізичним особам)
Ви особисто надаєте (або надали б) фінансову підтримку для реалізації їхніх
доброчинних акцій чи ініціатив (вкажіть не більше трьох):
1. МБФ «Запорука» – 20,0%
2. МБФ «Таблеточки» – 16,0%
3. МБФ «Карітас України» – 16,0%
4. ДМБФ «Доброта» – 12,0%
5. ГО «Міжнародний альянс братської допомоги» – 12,0%
Загалом експерти відзначили 42 організації (особи)

15. Вкажіть, будь ласка, прізвища (не більше трьох) відомих українських
публічних осіб (політиків, громадських діячів, підприємців, спортсменів,
письменників, діячів культури, мистецтва тощо), які, на Ваш погляд,
найбільш активно ОСОБИСТО брали участь у 2015 році у благодійних та
волонтерський акціях або ОСОБИСТО сприяли їхньому проведенню:
1. Вакарчук Святослав – 26,1%
2. Рудницька Анжеліка – 21,7%
3. Одольська Марина – 17,4%
4. Порошенко Марина – 17,4%
5. Притула Сергій – 17,4%
Загалом експерти відзначили 40 осіб
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2. ПУБЛІЧНА ПРОМОЦІЯ БЛАГОДІЙНОСТІ У 2015 РОЦІ
Результати рейтингів, проведених в Україні та за кордоном,
соціологічних опитувань, аналітичних досліджень, конкурсів, які
стосуються розвитку благодійності і волонтерства в Україні
2.1. Світовий рейтинг благодійності – 2015
Глобальні тенденції благодійності
Charities Aid Foundation (CAF)
Мета Світового рейтингу благодійності – представити актуальну інформацію про
масштаби та природу доброчинності у світі. Документ аналізує тенденції розвитку
благодійності у різних країнах світу, а також дає рекомендації щодо доброчинності і
корпоративної соціальної відповідальності урядам, некомерційним організаціям,
компаніям та приватним особам.
Дослідження проводить Charities Aid Foundation (CAF, https://www.cafonline.org/) –
міжнародна благодійна організація, офіційно зареєстрована у Великобританії. Для
аналізу використовуються дані, представлені компанією Gallup, що спеціалізується на
маркетингових дослідженнях, у рамках програми World Poll, яка діє в 160 країнах світу.
Ця інформація збирається з 2005 року, тому упорядники рейтингу можуть отримати
унікальні дані щодо різних видів благодійної діяльності в глобальній перспективі та
виявити деякі цікаві тенденції.
Для того, щоб дати об’єктивну картину з урахуванням культурних розбіжностей між
регіонами, у звіті розглядаються три види благодійної діяльності. При зборі даних для
підготовки звіту респондентам пропонується відповістити на запитання:
Чи займалися ви яким-небудь із перерахованих видів доброчинної діяльності
протягом останнього місяця?
жертвували гроші некомерційній організації;
працювали у некомерційній організації як волонтер;
безпосередньо надавали допомогу незнайомій людині, яка на неї потребує.
У черговому виданні Світового рейтингу благодійності за основу взяті дані по 145
країнах світу, зібрані протягом 2014 календарного року.
У 2015 році CAF продовжив проект «Майбутнє світової благодійності», запущений
у попередньому році. У його рамках досліджуються методи державного стимулювання
розвитку культури благодійності по мірі зростання та розвитку середнього класу в усьому
світі.

Основні результати і висновки
Світовий рейтинг благодійності очолює М’янма
М’янма одночасно очолює і рейтинг грошових пожертв, і посідає перше місце за
рівнем волонтерства. Уперше з 2010 року одна країна знаходиться на першому місці у
двох позиціях з трьох, у яких проводиться дослідження. Як вже зазначалося, це
обумовлено наявністю в країні сильної громади буддистів Тхеравади. Практика
благодійних пожертвувань, або Сангхи Дана, є невід’ємною складовою релігійних
практик послідовників школи Тхеравади і одним з основних способів отримати
благословення. Місце М’янми в рейтингу демонструє, наскільки великим є вплив
національної культури на рівень залученості громадян тієї чи іншої країни до
благодійності. М’янма, безумовно, заслуговує на повагу за високу культуру щедрості,
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але, на жаль, це досягнення разюче контрастує з багаторічним важким становищем
народу Рохінгья, який живе всередині країни.
Релігійні традиції постають в основі змін, наявних у Світовому рейтингу
благодійності
Як буддизм Тхеравади у М’янмі, так само релігійні традиції впливають на культуру
благодійності в інших місцях. Так, пожертви мусульманського населення стали
причиною покращення у світовому рейтингу позицій Киргизстану і Казахстану (до 65 та
45 місць відповідно). Населення обидвох країн було опитано під час або одразу після
Рамадана, коли щирість і щедрість особливо високі. Позиції обидвох країн зросли для
всіх трьох способів жертвування, але найбільше зріс показник грошових пожертв.
Культурна парадигма країни також може впливати на поведінку жертводавців
Туркменістан, який раніше знаходився на вершині рейтингу у частині волонтерства,
«впав» на 66 місце у 2014 році. Це є відображенням скасування «суботників»: до 2014
року туркмени волонтерили у суботу – добровільно або безоплатно виконувати свою
роботу, іноді проходили обов’язковий курс навчання. Ця практика, що залишилася у
спадок колишнім країнам Радянського Союзу, у багатьох з них поширена и досі. Вона, як
підкреслювалося у попередніх звітах, є ймовірною причиною високого, але певною
мірою «роздутого» показника волонтерства у цих країнах.
Трагічні події продовжують впливати на Світовий рейтинг благодійності
Ця теза вже неодноразово знаходила підтвердження у різних регіонах і культурах:
люди реагують на катастрофи і допомагають їх жертвам. Так, частка людей, які
жертвують гроші в Україні, зросла більш ніж у чотири рази у 2014 році в порівнянні з
попереднім роком – очевидно, через масовий збір коштів для постраждалих унаслідок
конфлікту на Сході країни. 1
Ірак піднімається у топ рейтингу за показником допомоги потребуючим у перший
раз, незважаючи на тривалі проблеми безпеки в країні. Дивовижна стабільність
благодійної культури Іраку має сильне і різноманітне підґрунтя релігійних, племінних і
общинних пожертвувань і цілком може бути відповіддю на підвищену потребу у
допомозі.
Нарешті, Хорватія, Чорногорія, Сербія, Боснія і Герцеговина продемонстрували
помітне збільшення рівня грошових пожертв, що відображає зусилля зі збору коштів
після значних повеней по всій Південній Європі у травні 2014 року.
Благодійна поведінка кількох великих країн може суттєво вплинути на
кількість жертводавців в усьому світі
Незважаючи на збільшення середнього глобального числа залученості у
жертвування грошей та допомогу потребуючим (31,5% – зростання на 3,2 відсоткових
пункти у порівнянні з 2013 роком), фактичне число людей, які беруть участь в усіх трьох
способах допомоги суспільству, впало. Це пов’язано з низкою великих країн – у першу
чергу це Індія та Китай, – де «крок» зменшення складає десятки мільйонів чоловік.
Дійсно, з десяти найбільш густонаселених країн світу (які становлять 60% населення
світу у віці від 15 років і старше), сім залишилися за межами топ-50 Світового рейтингу
благодійності, а п’ять – навіть за межами топ-100.
Вперше, починаючи з 2008 року, чоловіки більш схильні жертвувати кошти,
ніж жінки
Хоча жінки у розвинених країнах, як і раніше, залишаються численнішою групою
жертводавців, аніж чоловіки, це співвідношення досягло найменшого значення серед
будь-коли зареєстрованих у світовому рейтингу. Це, в поєднанні із зростанням кількості

1

Упорядники рейтингу пропонують в якості підтвердження наступні статті:
http://www.eurasianet.org/node/70816;
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-28459772;
http://www.reuters.com/article/2014/12/18/us-ukraine-crisis-volunteers-idUSKBN0JW26Z20141218
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участі чоловіків у благодійній роботі у перехідних та розвиткових країнах, означає, що на
глобальному рівні чоловіки на разі незначно випереджають жінок у грошових пожертвах.

•
•
•
•
•

Традиційні універсальні рекомендації для органів влади
забезпечити справедливе, послідовне і відкрите регулювання діяльності НКО;
спростити процедуру здійснення пожертв і забезпечити жертвувателям усі
можливі пільги;
сприяти розвитку незалежного громадянського суспільства і поважати право НКО
на захист своїх інтересів;
забезпечити прозорість діяльності НКО та інформування суспільства щодо їхньої
роботи;
сприяти розвитку благодійності по мірі розвитку економіки країни,
використовуючи можливості середнього класу, чисельність якого у світі постійно
зростає.

Україна у Світовому рейтингу благодійності
Україна брала участь у шести рейтингах CAF. У Світовому рейтингу 2015 року
Україна потрапила у топ-100 і посіла поки що найвище місце – 89-те.
Слід зазначити, що рейтинг проводився протягом одного місяця 2014 року.

2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік

Місце у
Світовому
рейтингу
150
105
111
102
103
89

Світовий
рейтинг, %

Допомога
потребуючим, %

Грошові
пожертви, %

Волонтерська
робота, %

14
26
21
24
23
29

28
37
36
36
35
35

8
11
7
8
9
38

5
30
20
14
26
13

Світовий рейтинг благодійності – зведена таблиця (витяг)
Країна
М’янма
США
Нова Зеландія
Канада
Австралія
Боснія і
Герцеговина
Україна
Мексика

Місце у
Світовому
рейтингу
2013
1
2
3
4
5

Допомога
потребуючим,
%

Місце у
рейтингу

Грошові
пожертви,
%

Місце у
рейтингу

Волонтерська
робота, %

Місце у
рейтингу

55
76
65
69
66

47
3
22
14
21

91
63
73
67
72

1
12
6
10
7

50
44
45
44
40

1
6
4
5
12

88

26

140

53

24

8

131

89
90

35
44

122
88

38
23

47
88

13
18

103
78

Повна версія Світового рейтингу –
http://vboabu.org.ua/img/forall/mirovoi_reiting_blagotvoritelnosti_2015.pdf
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2.2. Постмайданна благодійність і волонтерство2015
Спільне соціологічне дослідження Фонду
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
та Центру Разумкова
Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва (http://dif.org.ua/) та соціологічною
службою Центру Разумкова (http://www.razumkov.org.ua/ukr/index.php) з 14 по 22
листопада в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій
Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2009 респондентів віком від 18
років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.
Протягом 2015 року волонтерською діяльністю займалися 13% українців. Майже
такий самий показник (10%) був зафіксований в опитуванні 2012 року. Більшу активність
щодо волонтерської діяльності показали жителі Західного регіону (14%), Центру (13,5%)
та Донбасу (19%), меншу – Півдня (8%) та Сходу (8%). За віком дещо вищими є
показники участі у волонтерстві молоді віком до 30 років (15%).
Водночас, порівняно з 2012 роком, зараз громадяни витрачають більше часу на
волонтерську діяльність: 3 роки тому кілька годин на тиждень подібній діяльності
присвячували лише близько 6% волонтерів, тоді як цього року щоденно цією діяльністю
займалися близько 5% і ще близько 23% присвячували цьому кілька годин на тиждень.
Так само суттєво зросла частка тих, хто присвячує цьому кілька годин на місяць (з 10% в
2012 році до 35% в 2015 році). Чоловіки відводили такій діяльності дещо більше часу;
серед них кілька годин на тиждень віддавали волонтерству 33%, тоді як серед жінок –
16%. Помітна залежність рівня волонтерської активності й від віку респондентів: молодь
витрачає на подібну діяльність більше часу.
Найчастіше відмову від участі у волонтерській діяльності пояснюють відсутністю
вільного часу (31%), необхідністю займатися справами власної родини (28%) та
відсутністю бажання (19,5%). Існують і регіональні відмінності: на Заході та в Центрі
основною причиною відмови від волонтерства є відсутність вільного часу (цю причину
відзначали, відповідно, 36,5% та 30%), тоді як на Півдні та Донбасі – більша важливість
родинних справ (38% та 26% відповідно), а на Сході – відсутність бажання (39%).
Протягом 2015 року 41% опитаних надавали матеріальну підтримку для здійснення
благодійних акцій та підтримки благодійних організацій. Це майже вдвічі більше, ніж
було зафіксовано в опитуванні 2012 року (тоді таку підтримку задекларували 21%).
Найвищим цей показник є серед жителів Західного (56,5%) та Центрального (51%)
регіонів, тоді як найменшим він є на Півдні (23%). Матеріальна участь у тій чи іншій
формі благодійництва приблизно однакова у всіх вікових категорія (42–47%), окрім
найстаршої (понад 59 років), хоча навіть серед осіб цієї вікової категорії долучення до
благодійництва задекларували 34%.
Основною формою участі у благодійництві є пожертви до благодійних скриньок
(цей варіант позначили 64% із тих, хто надавав кошти на благодійництво). Трохи менше
третини (30%) просто давали гроші людям, які цього потребують, а 26% відраховували на
благодійництво певну частину своїх прибутків. Порівняно з 2012 роком суттєво зросло
лише здійснення пожертв з використанням благодійних скриньок (у 2012 році в такий
спосіб робили пожертви 43% благодійників), тоді як співвідношення використання інших
способів благодійництва не змінилося. За використанням більшості способів
благодійництва помітних регіональних відмінностей немає; можна відмітити лише значно
менше користування благодійними скриньками серед жителів Донбасу (35%), та значно
вищий показник серед мешканців Заходу благодійних пожертв у церквах (36%).
47% опитаних протягом останнього року надавали благодійну грошову або
матеріальну допомогу (одяг, їжу) людям чи громадським організаціям, які вирішують
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певні проблеми. Цей показник значно вищий за відповідний показник, зафіксований в
опитуванні 2012 року; тоді позитивну відповідь дали 29%. Так само, як у випадку
надання благодійної матеріальної допомоги, найвищими ці показники є серед мешканців
Заходу (61%) та Центру (56%), тоді як на Півдні, Сході та Донбасі такого роду
благодійність здійснюється значно рідше. Найменше в такій діяльності задіяні особи
найстаршої вікової категорії, а найбільше – особи віком 30–39 років та 50–59 років.
Суми наданих річних благодійних пожертв здебільшого невеликі: близько 1/5
благодійників жертвували суму до 50-ти грн, ще близько 1/4 – від 50-ти до 100 грн, і ще
близько 1/5 – від 100 до 300 грн. Загалом протягом року суми до 300 грн пожертвували
70% із тих, хто брав участь у благодійній діяльності; в 2012 році відповідна частка
становила 81,5%. Тобто збереглася ситуація переважання відносно невеликих обсягів
пожертв, хоча й дещо зросла частка тих, хто жертвував понад 300 грн. Причому більші
суми частіше жертвували чоловіки.
Щодо причин, з яких люди не надавали благодійної допомоги, найчастіше
вказувався їхній власний незадовільний матеріальний стан (40%) та просте небажання
робити подібні пожертви (варіант відповіді «я не вважаю себе благодійником» обрали
23%). Нездатність до благодійності внаслідок нестачі власних коштів частіше відмічали
жителі Східного (49%) та Західного (46%) регіонів, тоді як серед жителів Півдня
виявилася найбільшою частка тих, хто не вважає себе благодійником (42%). Крім того,
можна відмітити значно вищий показник побоювань щодо можливого обману серед
мешканців Заходу (21,5%). Нестачу власних коштів частіше відмічали жінки (48%, проти
37% серед чоловіків), тоді як чоловіків виявляли просте небажання долучатись до
подібної діяльності (29% проти 22% серед жінок). Нестачу коштів відмічала все більша
частка опитаних в міру зростання віку.
Левова частка волонтерських зусиль та надання матеріальної допомоги протягом
останнього року припадає на допомогу армії – таку допомогу надавали близько 65% із
тих, хто здійснював подібну діяльність. Друге місце посідає допомога хворим та
інвалідам (21%), а третє – допомога людям, що опинились у складних життєвих
обставинах. При цьому спостерігаються чималі регіональні відмінності. Найбільш
високий рівень допомоги армії демонструють жителі Заходу (близько 89% із тих, хто
надавав якусь матеріальну допомогу), та Центру (близько 82%), тоді як на Півдні та
Сході ця частка становить близько 65%, а на Донбасі – 56%. Натомість на Донбасі значно
частіше допомагали людям, що опинились у складних життєвих обставинах, та
переселенцям із зони бойових дій. Волонтери ж із Заходу частіше, ніж волонтери з інших
регіонів, допомагали дітям-сиротам.
Дані Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» –
http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/hbbuhnygrs.htm
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2.3. Молодь України – 2015
Підготовлено GfK Ukraine
на замовлення Міністерства молоді та спорту України
за підтримки системи ООН в Україні

Дослідження було проведено на замовлення Міністерства молоді та спорту України
та фінансової підтримки установ ООН в Україні – членів Робочої групи ООН з молоді,
зокрема Фонду народонаселення ООН (UNFPA), Програми розвитку ООН (UNDP),
Дитячого фонду ООН (UNICEF), програми Волонтери ООН (UNV) та офісу
Координатора системи ООН. Опитування проводилося у період з 18 вересня по 7 жовтня
2015 року.
Метою дослідження «Молодь України-2015» є оцінка основних потреб та проблем
молоді, а також оцінка відповідності державної молодіжної політики потребам
української молоді. Цільовою групою дослідження є України у віці від 14 до 35 років, що
постійно проживають на території України (без урахування тимчасово окупованих та
непідконтрольних територій). У ході дослідження було проведено всеукраїнське
опитування методом онлайн-інтерв’ю (для користувачів Інтернету) та особистих інтерв’ю
вдома у респондента (для некористувачів Інтернету та мешканців сіл). Вибірка з 2852
респондентів репрезентативна для населення України (без урахування тимчасово
окупованих та непідконтрольних територій) відповідної вікової категорії за статтю,
віком, областю проживання, розміром населеного пункту та часткою користувачів
Інтернету.
Географія дослідження включає 24 адміністративні одиниці України (включно з м.
Київ та при виключенні АР Крим, м. Севастополя та населених пунктів Донецької та
Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють
свої повноваження. В адміністративній одиниці було проведено близько 100 інтерв’ю для
забезпечення можливості аналізу у розрізі адміністративних одиниць.
Серед питань, пов’язаних із життєдіяльністю молоді в Україні, значну частку склали
питання щодо залученості до суспільного життя.
Так, 54% молодих людей брали участь щонайменше в одній з громадських ініціатив
за останні 12 місяців (йшлося як про безпосередню участь, так і про фінансову
підтримку) – значущої різниці між чоловіками і жінками не спостерігається. Найчастіше
молодь брала участь в ініціативах, спрямованих на підтримку армії (36%), на розвиток
інфраструктури в місці проживання (19%), на допомогу переселеним особам та/або
жертвам воєнних дій (16%), на допомогу дітям та дорослим у кризових ситуаціях (крім
переселених осіб – 16% і 15% відповідно), на політичні акції та екологічні акції (14% та
13% відповідно).
88% респондентів зазначили щонайменше одну з громадських ініціатив, в яких вони
участі не брали, але були б зацікавлені взяти. Серед ініціатив, в яких потенційно
зацікавлені більшість молодих людей – допомога дітям у кризових ситуаціях; дії на
захист прав чи інтересів, що безпосередньо стосуються представників молоді чи їхніх
родин, друзів (наприклад, проти нелегального будівництва); дії, спрямовані на розвиток
інфраструктури в місці проживання; дії, спрямовані на боротьбу з корупцією.
38% опитаних брали участь в діяльності організацій громадянського суспільства
впродовж останніх 12 місяців, зокрема, 13% брали участь у діяльності волонтерських
ініціатив, 11% – у діяльності благодійних або гуманітарних організацій, 10% у діяльності
спортивних організацій або організацій, які пов’язані з проведенням дозвілля. К рім того,
2% опитаних є членами молодіжних громадських організацій, а ще 6% відвідують їхні
окремі заходи.
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36% молоді займалися волонтерською діяльністю будь-коли в житті, а 22%
займалися волонтерством протягом останніх 12 місяців (19% чоловіків і 25% жінок), 14%
не займалися протягом останніх 12 місяців, але раніше займалися.

Найпоширеніші сфери волонтерської активності – збір коштів для учасників АТО,
участь в прибиранні та впорядкуванні території, допомога нужденним.

На питання про те, хто «залучив» молодь до волонтерської діяльності, 54%
зазначили, що це була їхня особиста ініціатива. Ще 30% були залучені друзями.
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Відповідаючи на питання, що заважає брати більш активну участь у громадській
діяльності, 33% опитаних представників молоді зауважили, що вони багато працюють і,
відтак, їм не вистачає часу. По 20% опитаних зазначили, що не вірять, що їхня участь
може щось змінити або, що там, де вони живуть немає організацій, яким би вони довіряли
або немає акцій, які б вони підтримували. 7% зазначили, що їм нічого не заважає
займатись громадською діяльності.

Потенційно 26% представників української молоді долучились би до волонтерської
діяльності з озеленення свого міста/села, 24% – до допомоги нужденним, сиротам та
інвалідам, по 23% – до збору коштів для учасників АТО та прибирання і упорядкування
територій. Найменша кількість молодих людей – 7% – долучились би до волонтерської
діяльності в акціях протесту
Повна версія дослідження –
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA
.pdf

15

2.4. Національний конкурс
«Благодійна Україна – 2015»
Організатор – Асоціація благодійників України
Національний конкурс «Благодійна Україна» заснований Асоціацією благодійників
України у 2012 році. Метою конкурсу є розвиток ефективного соціально-орієнтованого
благодійництва в Україні, поліпшення якості комунікацій між благодійниками та
отримувачами допомоги, створення додаткових можливостей для їхнього продуктивного
діалогу. На сьогодні це єдиний діючий проект з відзначення кращих благодійників і
найбільш ефективних доброчинних ініціатив в українському благодійному просторі.
Завдання Конкурсу:
• популяризація благодійництва і його різноманітних форм як прикладу
ефективної роботи з громадою і дієвого шляху вирішення нагальних
суспільних проблем;
• відзначення кращих благодійників і благодійних проектів та акцій,
реалізованих в Україні протягом поточного року;
• інформування суспільства про кращі практики благодійної діяльності,
популяризація та заохочення до благодійності.
У конкурсі «Благодійна Україна – 2015» брали участь благодійники, які надавали
допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня
2015 року. Конкурс стартував 14 вересня 2015 року. Збір заявок тривав до 15 лютого 2016
року.
Конкурс проводився у 10 основних та 4 спеціальних номінаціях, а також 3
номінаціях під патронатом Міністерства соціальної політики України. У конкурс було
введено спеціальну номінацію для відзначення зарубіжних доброчинців – «Благодійник:
допомога з-за кордону». Три номінації для відзначення волонтерської роботи –
«Волонтер: фізична особа», «Волонтер: організація» та «Корпоративне волонтерство» –
запровадило у рамках конкурсу Міністерство соціальної політики України, яке стало його
співорганізатором. Також вручалися Спеціальні відзнаки Оргкомітету для благодійників,
які найбільш ефективно працюють у визначених напрямах: культура, освіта, медицина,
соціальна робота, допомога захисникам України.
Збір конкурсних заявок тривав до 15 лютого 2016 року. Цього року, задля
максимальної прозорості у публічності процесу висування номінантів, реєстрація заявок
паралельно проходила у соціальній мережі Facebook. Загалом на конкурс надійшла
рекордна кількість заявок – 712 – від благодійників з усіх куточків України.
Оголошення лауреатів конкурсу (по три благодійники в усіх конкурсних
номінаціях) відбулася 17 березня 2016 року. 15 номінацій оцінювала Конкурсна комісія,
переможців у спеціальній номінації «Благодійність в медіа» визначала Медіа-рада.
Голосування у номінації «Народний благодійник» було скасовано після того, як
користувачі виявили технічну помилку, яку виявилося неможливим швидко усунути у
рамках існуючої форми для голосування.
Церемонія нагородження переможців пройшла 24 березня 2016 в Києві у
приміщенні Національного культурно-мистецького і музейного комплексу «Мистецький
Арсенал». Участь у церемонії взяли Дружина Президента України Марина Порошенко,
Патріарх Київський та усієї Руси-України Філарет, Народний депутат України Микола
Княжицький, заступник Міністра соціальної політики України Віталій Мущинін, Голова
Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко,
письменник і видавець Іван Малкович, Голова Державної Регуляторної служби Ксенія
Ляпіна, член Наглядової ради конкурсу «Благодійна Україна», Заслужена артистка
України Марина Одольська, громадські діячі, а також широке коло доброчинців та
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людей, небайдужих до розвитку благодійності в Україні. Перед початком церемонії до
всіх присутніх звернувся Святіший Патріарх Філарет.
Переможці отримали найвищу доброчинну нагороду України – «Янгола Добра», а
лауреати та володарі спецвідзнак Оргкомітету – пам’ятні дипломи.
Почесною відзнакою та «Янголом Добра» Оргкомітет конкурсу вшанував пам’ять
відомої журналістки і волонтерки Ірини Гавришевої, яка померла у січні 2016 року.
Окрім цього, була відзначена робота чотирьох організацій, що акумулюють та
контролюють використання допомоги з-за кордону – їм були вручені відзнаки «За
допомогу народу України у захисті гідності та незалежності».
Лауреати і переможці Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2015»
Номінація «Благодійник: компанія – великий бізнес»
1 місце – Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк»
2 місце – «Проктер енд Гембл Україна»
3 місце – Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське
підприємство «НІБУЛОН»
Номінація «Благодійник: компанія – середній бізнес»
1 місце – ТОВ «Судноремонтна компанія «Аврора» (м. Херсон)
2 місце – Група підприємств ТМ «Anserglob» (м. Херсон)
3 місце – Торгова Марка «Україночка» – професійна мережа продовольчих делікатесмаркетів «Україночка» (м. Вінниця)
Номінація «Благодійник: малий бізнес (в т.ч. фізична особа – підприємець)»
1 місце – Фізична особа – підприємець Шалай Олександр Віталійович (м. Ніжин,
Чернінгівська обл.)
2 місце – Фізична особа – підприємець Підгорняк Олександр Олександрович (м.
Вінниця)
3 місце – Фізична особа – підприємець Полігенько Олександр Іванович (м. Слов’янськ,
Донецька обл.)
Номінація «Благодійник: фізична особа»
1 місце – Гребенюк Олена Степанівна (м. Київ)
2 місце – Мкртчян Габріель Карленович (м. Бердичів, Житомирська обл.)
3 місце – Піркл Дмитро Олександрович (м. Дніпро)
3 місце – Сірак Степан Андрійович (м. Вінниця)
Номінація «Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний)
благодійний фонд (організація)»
1 місце – Міжнародний благодійний фонд «Таблеточки»
2 місце – Міжнародний благодійний фонд «Карітас України»
3 місце – Міжнародний благодійний фонд «Українська Біржа Благодійності»
Номінація «Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація)»
1 місце – Благодійний фонд «Щаслива дитина» (м. Запоріжжя)
2 місце – Благодійна організація «Благодійний фонд «Народна поміч» (м. Житомир)
3 місце – Благодійний фонд «БЛАГОМАЙ» (м. Київ)
Номінація «Благодійник – неурядова організація»
1 місце – Громадська організація «Let’s do it, Ukraine!»
2 місце – Громадське об’єднання «Мистецька сотня «Гайдамаки» (м. Хмельницький)
3 місце – Громадська організація «Міжнародний центр інноваційного розвитку та
суспільних ініціатив» (м. Київ)
Номінація «Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота)»
1 місце – Волонтерська група «AngelS» (м. Запоріжжя)
2 місце – Координаційна рада старшокласників міста Маріуполь (Донецька обл.)
3 місце – Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №102 (м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.)
Номінація «Благодійна акція (проект, програма) року»
1 місце – Благодійний арт-проект «Оскар і Рожева Пані»
2 місце – Благодійний проект «100 тисяч книжок для сільських бібліотек»
3 місце – Громадська організація «Бігова Україна»
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Спеціальна номінація «Ефективне використання благодійної допомоги»
1 місце – Благодійна організація «Я – Волноваха» (м. Волноваха, Донецька обл.)
2 місце – Миколаївський місцевий благодійний фонд «Центр соціальних програм»
3 місце – Краматорська міська громадська організація «Фонд розвитку громади»
(м. Краматорськ, Донецька обл.)
Спеціальна номінація «Благодійність у медіа»
1 місце – Соціальне ток-шоу «Місто добра», ТРК «Київ»
2 місце – Громадська організація «ЧАС.ОПИС» (м. Вінниця)
3 місце – Тижневик «Освіта України»
Спеціальна номінація «Інновації у благодійності»
1 місце – Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Давай допоможемо»
2 місце – Громадська організація «Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей»
(м. Запоріжжя)
3 місце – Благодійна організація «Благодійний Фонд «Щаслива лапа»
Спеціальна номінація «Благодійник: допомога з-за кордону»
1 місце – доктор Йозеф Циглер (Німеччина)
2 місце – Спілка «Друзі Канева»
3 місце – Староство повітове в Ополю
Номінація «Волонтер: фізична особа»
1 місце – Мороз Діана Григорівна (м. Вінниця)
2 місце – Радушинська Оксана Петрівна (м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.)
3 місце – Попов Олександр Васильович (м. Хмельницький)
Номінація «Волонтер: організація»
1 місце – Волонтерський психолого-консультативний центр «Фенікс» для воїнів АТО, їх
родин та переселенців (м. Бердичів, Житомирська обл.)
2 місце – Волонтерська організація «Бойові Бджілки» (м. Вінниця)
3 місце – Волонтерська група «Маленький Ельф» (Київська обл.)
Номінація «Корпоративне волонтерство»
1 місце – Компанія SoftServe, Благодійний фонд «Відкриті очі» (м. Львів)
2 місце – Приватне акціонерне товариство «Фаворит Компані» (м. Житомир)
3 місце – Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет»
Спеціальні відзнаки Оргкомітету:
• За особисту підтримку благодійності і волонтерства в Україні – Святіший Патріарх
Київський і всієї Руси-України Філарет.
• Кращий благодійник у сфері освіти – Федерація учнівських організацій «Єдність»
міста Біла Церква (Київська обл.).
• Кращий благодійник у сфері медицини – Благодійна організація «Всеукраїнський
благодійний фонд «Єдина родина» (м. Харків).
• Кращий благодійник у сфері культури – Театрально-видовищний заклад культури
«Київський національний академічний театр оперети».
• Кращий благодійник у сфері соціальної роботи – Карпенко Надія Анатоліївна (м.
Біла Церква, Київська обл.).
• Кращий благодійник у сфері допомоги захисникам України – Громадська
організація «Eleos-Ukraine».
• За розвиток благодійності і волонтерства в Україні – Гавришева Ірина
Олександрівна (посмертно).
• За допомогу народу України у захисті гідності та незалежності – Громадська
організація «Захист Патріотів», Фонд Вільна Україна, Канадсько-Українська
Фундація, Організація Нова Українська Хвиля, ПАСЕЙК.

Офіційний сайт конкурсу – http://blagoukraine.org/
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2.5. IX Національний конкурс
«Добро починається з тебе»
Організатори – МБФ «Україна 3000», Асоціація
благодійників України, Університет менеджменту освіти
НАПН України, тижневик «Освіта України»
«Добро починається з тебе» – постійнодіючий всеукраїнський благодійний проект,
який проводиться з 2007 року. Організатори конкурсу – Міжнародний благодійний фонд
«Україна 3000», Асоціація благодійників України, Університет менеджменту освіти
НАПН України та тижневик «Освіта України». Мета проекту – виховання у молодого
покоління розуміння та культури благодійності, залучення дітей і молоді до благодійної
діяльності, пропаганда і популяризація благодійництва як серед дітей та молоді, так і
серед українського суспільства в цілому.
Організаційно проект «Добро починається з тебе» передбачає проведення конкурсу
благодійних проектів серед дитячих та молодіжних колективів, визначення та
нагородження переможців конкурсу, опрацювання та поширення отриманого досвіду.
Проект є дуже важливим за своєю місією: достукатись до кожної дитини, на конкретних
прикладах показати, що добро при бажанні може творити кожен. Однак, як і кожну
справу, робити добро треба кваліфіковано і вміло. Саме тому потрібно не тільки
виховувати у дітей доброту і милосердя, а й навчити їх практичному здійсненню
благодійної діяльності. За роки проведення конкурсу було представлено понад 3 тисячі
благодійних проектів, до реалізації яких сумарно було залучено понад 450 тисяч
школярів з усіх куточків країни. У 2015-2016 навчальному році проводився Дев’ятий
Національний конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе».
Конкурс стартував 20 жовтня 2015 року. На адресу організаторів надійшло 135
заявок з усіх областей України. У конкурсі взяли участь благодійні акції і проекти,
повністю або частково реалізовані протягом 2015 року, у тому числі постійнодіючі та
довготривалі програми, етапи реалізації яких співпадають з визначеними термінами.
До 1 квітня 2016 року тривав збір заявок. Після цього розпочала роботу Національна
конкурсна комісія, до якої входять фахівців у сфері організаційної та виховної роботи,
благодійності, волонтерства. Критеріями оцінювання проектів є:
• актуальність ідеї та можливість її реалізації;
• соціальна значимість та інноваційність ідеї, покладеної в основу проекту;
• відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту;
• ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації
проекту;
• перспективи розвитку проекту;
• можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту.
Національна конкурсна комісія провела оцінювання заявок і прийняла рішення
допустити до участі у другому етапі оцінювання 40 заявок, серед яких було обрано 12
лауреатів. Результати конкурсу були оголошені 14 червня 2016 року.
Переможці Дев’ятого Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів
«Добро починається з тебе» (2015-2016 навчальний рік)
І номінація
Соціальні проекти
І місце – Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П.
Котляревського Полтавської міської ради
ІІ місце – Міський Центр дитячої творчості м. Білгород-Дністровський, Одеська
область
ІІІ місце – Житомирська ЗОШ №17
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Екологічні проекти
І місце – Гімназія імені Пантелеймона Куліша, м. Борзна Чернігівської області
ІІ місце – Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів з музично-хореографічним профілем
Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області
ІІІ місце – Ірпінський еколого-технічний центр творчості школярів та молоді,
Київська область
Культурологічні проекти
І місце – КПНЗ «ЦДЮТ «Дружба», м. Кривий Ріг
ІІ місце – Тарандинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.А.
Симоненка, Полтавська область
ІІІ місце – Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ім.
Т.Г.Шевченка Полтавської міської ради
ІІ номінація
І місце – ГО «Молодіжна рада Миколаєва»
ІІ місце – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
факультет біології, екології та медицини, кафедра загальної біології та водних
біоресурсів, студентське наукове товариство «Гідробіолог»
ІІІ місце – Національний університет державної податкової служби України
(НУДПСУ)
Офіційний сайт проекту – www.dobri.in.ua.
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2.6. Національний рейтинг благодійників
Організатор – Український форум благодійників

Національний рейтинг благодійників проводився у жовтні-листопаді 2015 року.
Організатор події – Український форум благодійників, партнери – компанія EY Ukraine і
консалтингова група NIAR.
Мета рейтингу – сприяти розвитку прозорого та підзвітного сектору благодійності в
Україні. Завдання – розвивати культуру відкритості та публічного фінансового звітування
серед благодійних організацій, зміцнити довіру до сектору благодійності та відзначити
фонди та організації, що працюють відкрито.
Рейтинг складався у трьох окремих категоріях за річними обсягами фінансової
благодійної допомоги, наданої за 2014 рік:
• до 1 млн. грн.,
• від 1 до 10 млн. грн.,
• від 10 млн. грн.
У кожній категорії визначалися лідери за такими номінаціями:
• сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2014 році;
• сума витрачених коштів на благодійну діяльність у 2014 році відносно 2013
року;
• кількість отримувачів адресної благодійної допомоги
• кількість залучених волонтерів.
Рейтинг передбачав визначення лідерів (за сумою витрачених коштів) всередині
категорій за напрямками діяльності: соціальний захист та соціальна допомога, охорона
здоров’я, наука та освіта, мистецтво та культура, навколишнє середовище,
енергозбереження, захист тварин, спорт та фізична культура, допомога армії, допомога
внутрішньо переміщеним особам, зниження конфліктності в суспільстві.
Церемонія нагородження переможців рейтингу відбулася 19 листопада 2015 року у
рамках Форуму громадянського суспільства. Загалом на участь у рейтингу подалася 61
благодійна організація (для участі у рейтингу потрібно було представити офіційні
фінансові звіти за 2013 і 2014 роки), до участі було допущено 57 організацій: 2 20
організацій взяли участь у категорії «Обсяги витрат на благодійність до 1 млн. грн.», 29 –
у категорії «Обсяги витрат на благодійність від 1 млн. грн. до 10 млн. грн.», 9 – у
категорії «Обсяги витрат на благодійність понад 10 млн. грн.».
Лідери у номінаціях
Категорія: Благодійні фонди та організації з обсягом витрат на благодійну
діяльність до 1 млн. грн. на рік
Номінація «Витрати на благодійну діяльність за 2014 рік» – МБО «Фонд громади
Вознесенська»
Номінація «Динаміка зростання витрат на благодійність у 2013/2014 роках» –
Благодійний фонд «Промінець надії»
Номінація «Кількість залучених волонтерів у 2014 році» – Благодійний фонд «Фонд
громад «Рідня»
2

Серед недопущених до участі в Національному рейтингу благодійників 2015 – один з найбільших
благодійних фондів України, фонд «Дитяча лікарня майбутнього» (витрати на благодійну діяльність у
звітний період – понад 42,5 мільйони гривень). Про факт недопущення представники фонду дізналися лише
під час церемонії нагородження переможців. Зрозумілої причини відсторонення фонду, який вчасно і за
встановленою формою подав усі необхідні документи, пояснено не було, відповідні звернення фонду до
керівних органів рейтингу були проігноровані.
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Номінація «Кількість одержувачів адресної благодійної допомоги у 2014 році» –
Благодійний фонд «Патріот Запоріжжя»
Номінація «Витрати у сфері соціального захисту та соціальної допомоги» –
Благодійний фонд «Твоя Опора»
Номінація «Витрати у сфері охорони здоров’я» – МБО «Фонд громади
Вознесенська»
Номінація «Витрати у сфері науки та освіти» – Благодійна організація «Благодійний
фонд «Можемо разом»
Номінація «Витрати у сфері мистецтва та культури» – Благодійний фонд «Патріот
Запоріжжя»
Номінація «Витрати у сфері довкілля, енергозбереження, захисту тварин» –
Благодійний фонд «Фонд громад «Рідня»
Номінація «Витрати у сфері спорту і фізичної культури» – Благодійна організація
«Благодійний фонд «Можемо разом»
Номінація «Витрати у сфері допомоги армії» – Благодійна організація «Громадський
Фонд «Суми»
Номінація «Витрати у сфері допомоги внутрішньо переміщеним особам» –
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Кожен може»
Категорія: Благодійні фонди та організації з обсягом витрат на благодійну
діяльність від 1 до 10 млн. грн. на рік
Номінація «Витрати на благодійну діяльність за 2014 рік» – Хмельницький
благодійний фонд «ХЕСЕД БЕШТ»
Номінація «Динаміка зростання витрат на благодійність у 2013/2014 роках» –
Міжнародний благодійний фонд «Таблеточки»
Номінація «Кількість залучених волонтерів у 2014 році» – Миколаївський місцевий
благодійний фонд «Центр соціальних програм»
Номінація «Кількість одержувачів адресної благодійної допомоги у 2014 році» –
Благодійний Фонд «Помагаєм»
Номінація «Витрати у сфері соціального захисту та соціальної допомоги» –
Хмельницький благодійний фонд «ХЕСЕД БЕШТ»
Номінація «Витрати у сфері охорони здоров’я» – Всеукраїнський благодійний фонд
«Запорука»
Номінація «Витрати у сфері науки та освіти» – Міжнародний благодійний фонд
імені Ярослава Мудрого
Номінація «Витрати у сфері мистецтва та культури» – Миколаївський місцевий
благодійний фонд «Центр соціальних програм»
Номінація «Витрати у сфері довкілля, енергозбереження, захисту тварин» –
Благодійна організація «Благодійний Фонд «Щаслива лапа»
Номінація «Витрати у сфері спорту та фізичної культури» – Благодійна організація
«Фонд братів Кличків»
Номінація «Витрати у сфері зниження конфліктності в суспільстві» – Міжнародний
благодійний фонд «Український жіночий фонд»
Номінація «Витрати у сфері допомоги армії» – Благодійний фонд «Підтримай армію
України»
Номінація «Витрати у сфері допомоги внутрішньо переміщеним особам» –
Благодійний Фонд «Помагаєм»
Категорія: Благодійні фонди та організації з обсягом витрат на благодійну
діяльність понад 10 млн. грн. на рік
Номінація «Витрати на благодійну діяльність за 2014 рік» – Міжнародний
благодійний фонд «Українська біржа благодійності»
Номінація «Динаміка зростання витрат на благодійність у 2013/2014 роках» –
Міжнародний благодійний фонд «Україно! Я за тебе»
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Номінація «Кількість залучених волонтерів у 2014 році» – Благодійна організація
«Благодійний фонд «Зміцнення громад»
Номінація «Кількість одержувачів адресної благодійної допомоги у 2014 році» –
Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад»
Номінація «Витрати у сфері соціального захисту та соціальної допомоги» –
Всеукраїнський благодійний фонд «Соціальне партнерство»
Номінація «Витрати у сфері охорони здоров’я» – Міжнародний благодійний фонд
«Українська біржа благодійності»
Номінація «Витрати у сфері науки та освіти» – Благодійна організація «Благодійний
фонд «Зміцнення громад»
Номінація «Витрати у сфері мистецтва та культури» – Благодійна організація
«Благодійний фонд «Зміцнення громад»
Номінація «Витрати у сфері довкілля, енергозбереження, захисту тварин» –
Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа»
Номінація «Витрати у сфері спорту та фізичної культури» – Міжнародний
благодійний фонд «Українська біржа благодійності»
Номінація «Витрати у сфері допомоги армії» – Міжнародний благодійний фонд
«Україно! Я за тебе»
Номінація «Витрати у сфері допомоги внутрішньо переміщеним особам» –
Міжнародний благодійний фонд «Карітас України»
Номінація «Витрати у сфері розвитку громад» – Міжнародний благодійний фонд
«Добробут громад»
Сторінка рейтингу – http://www.ufb.org.ua/poslugi/provedenya_ekspertyzy/rating.htm
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2.7. Волонтерська премія Євромайдан SOS – 2015

Протест, який після побиття студентства правоохоронцями переріс у Революцію
Гідності, змінив не лише Україну, а й певною мірою вплинув на світ. Ми показали, що
можемо боротися, що нам важлива наша країна та її цивілізаційний вибір, і це коштувало
нам 120 життів та сотні поранених і катованих. 30 листопада можна вважати днем відліку
не лише Революційного Майдану, а й української війни за незалежність, коли вже інший
диктатор насильницьким способом висунув претензії на територіальну цілісність України
та наше право вибору. Ця війна, це протистояння відкрили величезний потенціал
українського суспільства. Ми навчились відповідати не лише за себе, але й за країну.
Адже свобода – це привілей зрілих і відповідальних та дієвих людей.
Саме із поваги до таких людей Євромайдан SOS започаткував Премію для людей за
системну волонтерську роботу та/або вчинок.
Критерії висування номінантів:
- щоденна волонтерська робота або вчинок;
- відсутність належності до керівних позицій у будь-якій з політичних сил.
Перелік усіх номінантів був оприлюднений для проведення онлайн-голосування 25
листопада. Переможців у інших номінаціях оголошувало журі. Церемонія нагородження
відбулася 30 листопада 2015 року – у символічну дату початку Революції Гідності, що й
стала стартом ініціативи Євромайдан SOS як відповіді тисяч звичайних людей на
брутальні дії влади щодо розгону мирної студентської демонстрації.
До журі премії увійшли: відомий економіст Богдан Гаврилишин, хірургдоброволець Олександр Лінчевський, український актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв,
телеведуча Ірма Вітовська, переможниця минулорічної премії волонтерка Олена
Гончарова, боєць «Айдару» Тарас Ковалик, правозахисниця Олександра Матвійчук.
У 2015 році на премію номінували більше 80 волонтерів з України та з-за кордону,
які кожен день працюють в режимі «пожежної команди».
Володарі премії:
Олександр Чалапчій – до війни працював викладачем профтехучилища, а потім
пішов на фронт за своїми учнями, де втратив обидві ноги. Не маючи колінних суглобів,
навчився пересуватися на механічних протезах, і присвятив увесь свій час допомозі армії
та пораненим бійцям АТО.
Ярослав Жилкін – координатор місії «Чорний тюльпан», яка взяла собі за мету
відшукати тіла загиблих українських воїнів на сході країни та повернути їх додому. За рік
роботи «Чорному тюльпану» вдалося розшукати і ексгумувати 627 тіл бійців.
Марія Берлінська – доброволець батальйону «Айдар», брала участь у бойових діях,
де відповідала за аеророзвідку. Після повернення заснувала Центр підтримки
аеророзвідки, в якому бійці можуть проходити безкоштовне навчання. Центр випустив
уже 9 груп фахівців для українського фронту.
Євгенія Закревська – адвокат родин Небесної сотні, яка прискіпливо слідкує за
розслідуванням вбивств на Майдані 18-20 лютого, захищає права осіб, що потерпіли
внаслідок анексії Криму та російської збройної агресії на сході України.
Офіційний сайт організаторів – http://euromaidansos.org/uk.
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3. Інтернет-ресурси, на яких шукають інформацію про стан
розвитку благодійності та волонтерства в Україні
(за версією експертів, в алфавітному порядку)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АрміяSOS
Асоціація благодійників України
Благодійний фонд «Благомай»
БФ «Майбутнє сиріт»
Верховна рада України
Громадський простір
Державна регуляторна служба України
КримSOS
МБФ «Карітас України»
Мережа «PLATFOR.MA»
Національний інститут стратегічних досліджень
Платформа «Відповідальні громадяни»
Ресурсний центр «ГУРТ»
Сайт Хмельницької міської ради
Сайт Хмельницької обласної ради
Українська біржа благодійності
Український форум благодійників
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців
Фейсбук-сторінка Асоціації благодійників України
Фейсбук-сторінка Українського форуму благодійників
ЮНІСЕФ

4. Засоби масової інформації, які найбільш регулярно і
системно подавали інформацію про благодійне і волонтерське
життя в Україні у 2015 році
(за версією експертів, в алфавітному порядку)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0382.ua
1+1 (у т.ч. ТСН)
24 канал
5 канал
Gazeta.ua
ICTV
Ukr.net
Асоціація благодійників України
Газета Хмельницької міської ради «Проскурів»
Громадське ТВ
Громадський простір
Депо.ua
Журнал «Країна»
Інтер
КП Київреклама
ЛІГАбізнесінформ
Мережа «PLATFOR.MA»
Новое время
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Радіо «Свобода»
Радіо «Хіт ФМ»
Радіо «ЕРА»
Радіо «Київ»
Радіо «Промінь»
Ресурсний центр «ГУРТ»
СТБ
ТРК «Соціальна країна»
ТРК «Україна»
Українська біржа благодійності
Українська правда (у т.ч. Українська правда. Життя)
Українське радіо
Український Форум благодійників
Фокус
Херсонська газета «Вгору»
Цензор.NET

5. Перелік найбільш ефективних та актуальних подій (акцій)
благодійного і волонтерського життя 2015 року
(за версією експертів, в алфавітному порядку)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Тиждень волонтерства»
«Школа Волонтерів» та відкриття представництва ВВМ «Community» при ХБФ
«Хесед Бешт»
4-й Форум благодійників у м. Київ
Charity weekend
III Всеукраїнська Благодійна акція «Назустріч Мрії!»
VIII Міжнародна конференція Українського форуму благодійників
Адвокаційна кампанія на підтримку сприяння благодійному законодавству
Акції Мистецького Арсеналу
Арт-проект «Оскар і Рожева пані»
Благодійна акція «Серце до серця»
Благодійна барахолка the New Old
Благодійний Кураж Базар
Благодійний ярмарок Міжнародного жіночого клубу
Благодійні концерти Анжеліки Рудницької (Проект «Територія А» збирає
друзів»)
Благодійні марафони Run Ukraine
Дорога до серця від компанії WOG
Експертна дискусія «Держава-Благодійники-Волонтери: формула успішної
співпраці»
Зелена книга української благодійності
Конкурс «Благодійна Україна»
Національний рейтинг благодійників
Пробіги «З вірою в серці» (компанія Danon)
Серія акцій для Сходу, на Донбас від волонтерських ініціатив – гуманітарні,
благодійні, освітні
Спортивний марафон «Пробіг під каштанами»
Форум «Найкращий соціальний проект України – 2015»
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6. Благодійні і волонтерські організації, які у 2015 році
здійснювали свою діяльність максимально ефективно,
публічно і прозоро для українського суспільства
(за версією експертів, в алфавітному порядку)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Територія А» Анжеліки Рудницької
Save the children
Армія SOS
Асоціація благодійників України
Асоціація УМДПЛ
Благодійна організація «Благодійний фонд Крила Фенікса»
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Давай допоможемо»
БО «Фонд братів Кличків»
БФ БЛАГОМАЙ
ВБФ «Даун синдром»
ВБФ «Соціальне партнерство»
ВБФ Запорука
Волонтер Юлія Толмачова
Волонтерська організація «CombatUA»
Волонтерський проект «Повернись живим»
Гуманітарний штаб «Поможем» фонду Ріната Ахметова
Донецький міський благодійний фонд «Доброта»
Захист Патріотів (Уляна Супрун)
Ініціативи УГКЦ
Компанія «МакДональдс»
МБФ «Карітас України»
МБФ «Кожен може»
МБФ «Таблеточки»
МБФ «Україна 3000»
Міжнародний альянс братської допомоги
МОО «Джойнт»
Надія та житло для дітей
Народний проект
Спільнота «Екоцентр» (волонтерський напрямок)
Українська біржа благодійності
Фонд громади міста Херсон «Захист»
Фонд Олени Пінчук
Херсонський Фонд милосердя та здоров’я

7. Найбільш ефективні та корисні благодійні і волонтерські
проекти (ініціативи), спрямовані на вирішення
конкретних суспільних проблем у 2015 році
(за версією експертів, в алфавітному порядку)
•
•

«Інформаційно-Ресурсний Центр для випускників інтернатів» – адаптація
вихованців та випускників інтернатів Тернопільщини до самостійного життя у
суспільстві.
«Кубок відкритих сердець» – благодійний турнір з міні-футболу
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«На порозі самостійного життя 2015»
«Служба порятунку бездомних» (ВБФ «Соціальне партнерство»)
«Театр переселенця» на Фролівській
Charity Tuner
X Аукціон надій «Працюй, зберігай, примножуй!» (Університет банківської
справи)
Акція «День без автомобіля»
Благодійна акція «Зробимо Україну чистою»
Благодійна акція «Пробіг під Каштанами»
Благодійна програма «Долонька щастя» (компанія МакДональдз)
Благодійний проект «BLACKBOX. Благодійна вечеря»
Благодійний проект «Разом з Україною»
Благодійний проект «Це для дітей»
Благодійний фестиваль добра «Червоні носики»
Благодійний фонд «Жизнелюб»
Благодійні концерти «Території А»
Благодійні марафони у рамках Київського марафону та Київського напівмарафону
(ГО «Бігова Україна»)
Встановлення безкоштовних ігрових дитячих майданчиків («Фонд родини
Розенблат», м. Житомир)
День CocaCola для інклюзивних дітей
Дивовижні https://www.facebook.com/dyvovyzhni/?fref=ts
Дитячі центри «Простір, дружній до дитини»
МЕДСАНБАТ (фонд Олени Пінчук)
Міжнародний благодійний бал «Коли збуваються мрії»
Молодіжний фестиваль на підтримку створення парку «GreenFest-2015»
Моніторингова кампанія «Поліція під контролем» (Асоціація УМДПЛ)
Похід до притулку Місто щасливих дітей
Програма «Допоможемо дітям» Гуманітарного штабу «Поможем» фонду Ріната
Ахметова
Програма «Допоможемо пенсіонерам» Гуманітарного штабу «Поможем» фонду
Ріната Ахметова
Проект «100 тисяч книжок для сільських бібліотек»
Проект «SOSстрадание: термінова допомога хворим дітям, що позбавлені
адекватної підтримки з боку рідних та близьких, Донецького регіону»
благодійного фонду «Доброта»
Проект «Без броні»
Проект «Добрі речі», м. Одеса
Проект «Різдво як Вдома» (Міжнародний альянс братської допомоги)
Проект Свіжа Кров Валентина Десятника
Проекти МБФ «Таблеточки»
Свій
за
свого
–
благодійний
аукціон
на
підтримку
армії
https://www.facebook.com/svij.za.svogo/?fref=ts
Українська біржа благодійності
Центр допомоги переселенцям на Фролівській 9/11
Центр зайнятості вільних людей
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8. Благодійні та волонтерські організації (фізичні особи),
яким експерти особисто надають (або надали б)
фінансову підтримку для реалізації їхніх
доброчинних акцій чи ініціатив
(в алфавітному порядку)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Акції Анжеліки Рудницької
Асоціація УМДПЛ
Благодійна організація «Благодійний фонд «МіСт імені Михайла Савенка»
Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Давай допоможемо»
Благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ»
БО «Я-Волноваха»
БФ «Жизнелюб»
БФ «Мистецький Арсенал»
БФ «Надбужжя»
БФ «Серця майбутнього»
БФ БЛАГОМАЙ
ВБФ «Даун синдром»
ВБФ «Запорука»
Всеукраїнська Волонтерська Мережа «Community»
ГО «Міжнародний Альянс Братської Допомоги»
ГО «Місто щасливих дітей»
ГО «Світовий резерв»
ГО «Союз-Чорнобиль»
Громадська ініціатива «За професійне волонтерство»
Громадські ініціативи УГКЦ
Донецька міська громадська організація «Ротарі клуб «Спільний шлях»
Донецький міський благодійний фонд «Доброта»
Знайомі
волонтерські
групи,
які
возять
допомогу
військовим,
прохання/потреби людей, яким довіряє експерт
МБФ «Життя з надлишком»
МБФ «Карітас України»
МБФ «Таблеточки»
МБФ «Україна 3000»
МО «Файне місто»
Організація «Ковчег» (захист тварин)
Павло Кащук
Партнерство «Кожній дитині»
Повернись живим
Пораненим в Київському центральному госпіталі
Приют для бездомних тварин «Сіріус»
Рух «Віра і Світло»
Спільнота «Екоцентр»
Українська біржа благодійності
Українське товариство сліпих (УТОС)
Фонд «Краб»
Фонд «Приятелі дітей»
Фонд громади міста Херсон «Захист»
Юлія Толмачова
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9. Українські публічні особи, які у 2015 році
найбільш активно особисто брали участь
у благодійній та волонтерській роботі
(за версією експертів, в алфавітному порядку)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Антонова Марина
Білозір Оксана
Вакарчук Святослав
Васіна Надія
Вієру Ольга
Вітовська Ірма
Герега Олександр
Гулевська-Черниш Анна
Єфросініна Маша
Заболотна Наталія
Зеленський Володимир
Іонова Марія
Кароль Тіна
Кличко Віталій
Ковальов Сергій
Коган Давід
Кулеба Микола
Лубінець Дмитро
Лубінець Яніна
Максимчук Олександр
Мамедов Сергій
Моє Валерія
Мочанов Олексій
Мудрак Лариса
Муха Оксана
Одольська Марина
Падалко Марічка
Пивоваров Вадим
Пінчук Віктор
Порошенко Марина
Приступа Едуард (Діля)
Притула Сергій
Рогалін Яків
Розенблат Борислав
Руднєва Оля
Рудницька Анжеліка
Старостенко Анна
Тимощук Анатолій
Фролова Слава
Ющенко Катерина
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Зелена книга української благодійності – 2015
Упорядники:

Упорядкувала Катерина Соболева-Зоркіна

Київ
2016
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