Supporting vulnerable people in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia

Про BEARR
BEARR Trust – це благодійна організація, зареєстрована у Великобританії, заснована в 1991 році для покращення
стану здоров’я та соціального забезпечення незахищених людей у Східній Європі, Центральній Азії та на Південному
Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молодова Росія, Таджикистан, Туркменістан,
Україна та Узбекистан). Ми підтримуємо волонтерські групи та організації громадянського суспільства (ОГС) у регіоні,
які працюють з дітьми, жінками та дівчатами, людьми з фізичними та розумовими вадами, а також людьми, які є
маргіналізованими через свій вік, стан здоров’я, стать, сексуальну орієнтацію, економічне становище або навіть
географічне положення.
BEARR також допомагає невеликим організаціям, які опікуються сферамиохорони здоров'я та соціального
забезпечення, задля поширення досвіду,, навичок та обміну контактами. BEARR — єдина британська благодійна
організація, що працює в цьому регіоні, яка поєднує надання грантів і мережеві послуги.

Наша робота

Схема малих грантів

Конференції

Щороку BEARR присуджує невеликі гранти, щоб заохотити
громадські організації в регіоні випробовувати нові підходи до
питань охорони здоров’я та соціального забезпечення. В
останні роки BEARR підтримав проекти, спрямовані на
працевлаштування молодих людей з обмеженими
можливостями; допомогу людям з проблемами психічного
здоров'я; вразливим людям похилого віку; навчання біженців та
ВПО; боротьбу з насильством щодо жінок і дівчат. З 2006 року
ми підтримали понад 120 проектів і виділили понад 300 000
фунтів стерлінгів у вигляді грантів організаціям регіону.

Протягом 30 років, щорічні конференції BEARR у Лондоні
допомагали громадським організаціям з регіону та інших країн
налагоджувати та підтримувати контакти та обмінюватися
досвідом. Теми останніх щорічних конференцій збігалися з
тематикою грантової програми, та охоплювали широкий спектр
питань, від інвалідності та інклюзії до розвитку ОГС у сфері
охорони здоров’я та соціального забезпечення. Ми провели нашу
першу регіональну конференцію у Львові (Україна) у 2016 році на
тему проблем, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи
(ВПО). Наша друга регіональна конфереція пройшла у квітні 2019
року в Кишиневі (Молдова), на тему міграції та соціальних змін.
Після пандемії BEARR проводив онлайн-вебінари на різні теми.

Інформаційні послуги
BEARR публікує кожні два місяці інформаційний бюлетень та
надсилає його електронною поштою. В ньому містяться звіти
про проекти від наших грантоотримувачів, а також новини про
події в галузі охорони здоров’я та соціального забезпечення та
громадянського суспільства в регіоні. Веб-сайт BEARR (
bearr.org ) англійською та російською мовами є важливою
платформою для інформації та спілкування. Це також постійно
зростаючий дослідницький ресурс щодо здоров’я та добробуту
в регіоні. Ми також маємо сторінки в соціальних медіа –
Facebook, Instagram, Twitter та LinkedIn.

Щорічні лекції
Щорічні заходи BEARR зі збору коштів приваблюють видатних
спікерів на різноманітні теми загального інтересу. Серед останніх
наших спікерів – журналісти Шон Вокер, Аркадій Островський,
Бріджит Кендалл, Едвард Лукас і хірург-травматолог Девід Нотт.

Звернення BEARR щодо надзвичайної ситуації в Україні
Після 24 лютого, коли розпочалось повномасштабне російське вторгнення в Україну, ми поширили нашу діяльність на
надання екстреної підтримки ОГС, які допомагають біженцям або людям, які перебувають у небезпеці в Україні та Молдові.
Станом на листопад 2022 року ми зібрали пожертви на суму у понад 350 000 фунтів стерлінгів і вже виплатили понад 300
000 фунтів стерлінгів 60-ти волонтерським і громадським організаціям в Україні та Молдові. Ці організації змогли закупити
необхідні харчі, засоби гігієни, медичні засоби та транспорт швидше, ніж деякі великі міжнародні гуманітарні організації Вони
також надавали психологічну підтримку та допомогу внутрішньо переміщеним особам. пропонувалилюдям оселитись в
нових домівках у безпечніших частинах України.
Дізнайтеся більше про надзвичайний зимовий збір коштів BEARR задля підтримки наших місцевих партнерів тут.

Щорічна конференція 2022
Війна в Україні: реакція громадянського суспільства
Перша панель – отримані уроки
Модератор: Майкл Раселл , довірена особа BEARR
Ольга Донець є директором Донецького молодіжного дебатного центру з
2018 року, організації, до якої вона вперше приєдналася як волонтер у 2001
році. Вона жила в Донецьку до російської окупації в 2014 році, а зараз проживає
в Києві.
Ольга має великий досвід у сфері роботи з молоддю та захисту прав дітей,
працюючи над соціальними проектами на місцевому, регіональному та
міжнародному рівнях. З початком війни Ольга зрозуміла, що робота з молоддю
може допомогти переселенцям вирішити багато проблем. Разом зі своїми
партнерами та волонтерами вони допомагали переселенцям по всій Україні –
надаючи гуманітарну та психологічну допомогу, допомагаючи їм інтегруватися
в нові громади. Ольга твердо вірить у силу молодіжної роботи та молодих
людей України.
Інформація про члена комісії
Ім'я члена комісії

Ольга Донець

Назва організації

Донецький молодіжний дебатний центр

Розташування
організації

Київ, Україна

Дата початку роботи
організації

19 грудня 1997 року

Організації (кількість
персоналу та
волонтерів)

3 постійних співробітника та більше 20 волонтерів
по всій Україні

Бенефіціари роботи
організації

Діти та молодь, вчителі шкіл, молодіжні організації,
переселенці

Діяльність під час війни
Яку допомогу надавали
на початку війни?

На початку повномасштабного вторгнення організація
почала активно допомагати внутрішньо переміщеним
особам (ВПО). Ми займалися евакуацією людей,
розміщенням їх у містах тимчасового проживання,
наданням гуманітарної допомоги. Згодом ми почали
надавати психологічну допомогу дітям, молоді та їхнім
батькам, а також інтегрувати переселенців у громади,
які їх приймають.

Чи змінилася ваша
діяльність з того часу?
Якщо так, то яким
чином?

З’явилася нова цільова аудиторія – тимчасово
переміщені особи. Також додалася гуманітарна
допомога та психологічна підтримка переселенців.

Скільком людям ви
допомогли під час
війни? Очікувана
кількість прямих
бенефіціарів.

Понад 4000 ВПО отримали допомогу та підтримку від
організації. Це гуманітарна допомога, психологічна
допомога, освітня та молодіжна діяльність.

Яке фінансування ви
отримали для
підтримки своєї роботи?
Будь ласка, вкажіть
джерела фінансування.

Ми отримали гранти від:
•

•

•

•

•
•
•

Програма розвитку ООН, для нашої мобільної
роботи з молоддю та надання психологічної
допомоги дітям і молоді для їх інтеграції в
приймаючі громади.
Американських партнерів, щоб організовувати
молодіжну роботу в громадах і пропонувати
психологічну допомогу, таку як арт-терапія, а
також гуманітарну допомогу.
Данської ради у справах біженців – на
облаштування притулку для тимчасово
переміщених осіб у селищі міського типу Нові
Санжари, Полтавської області.
Street Child для спільного проекту «Освіта в
кризових ситуаціях ». Ми створили 5 освітніх хабів
для надання освітніх послуг дітям у воєнних
умовах.
Європейський молодіжний фонд на проект
«Голоси молоді в Україні»
Посольство США в Україні на проект
«Попередження та вирішення конфліктів для
молоді»,
The BEARR Trust для розподілу гуманітарної
допомоги.

Марат Абдуллаєв є засновником та директором Молодіжного благодійного
фонду «NEXT ».
Випускник Одеської національної юридичної академії, у 2011 році Марат
служив у збройних силах, а потім прийшов у Національну поліцію Одеси. З 2014
по 2020 рік працював на різних посадах, у тому числі оперуповноваженим у
відділі карного розшуку.
Здобуваючи ступінь кандидата юридичних наук в Одеському державному
університеті, Марат створив ініціативну групу NEXT для підтримки молоді з
вразливих груп населення та національних меншин. У 2020 році Марат
зареєстрував NEXT як благодійний фонд, а в 2021 році отримав грант від BEARR
на проект «Лікарня — не в'язниця», що надає психологічну допомогу та сеанси
арт-терапії дітям Одеської обласної дитячої психіатричної лікарні.
З початком війни Марат швидко розширив діяльність NEXT і створив центр
гуманітарної допомоги, роздаючи продукти, ліки та одяг незахищеним групам
населення Одеси.
Інформація про члена комісії
Ім'я члена комісії

Марат Абдуллаєв

Назва організації

Молодіжний благодійний фонд НЕКСТ

Розташування
організації

Одеса, Україна

Дата початку роботи
організації

жовтень 2020 р

Розмір організації
(кількість персоналу
та волонтерів)

8 співробітників, 20 волонтерів

Бенефіціари роботи
організації

Внутрішньо переміщені особи (ВПО)
Самотні жінки з дітьми
Ізольовані люди похилого віку
Молоді люди

Діяльність під час війни
Яку допомогу надавали
на початку війни?

Евакуація жінок з дітьми
Психологічна допомога
Юридична допомога
Роздача продуктів харчування, засобів особистої
гігієни, медикаментів
Одяг для дітей та дорослих

Чи змінилася ваша
діяльність з того часу?
Якщо так, то яким
чином?

Так. На даний момент першочерговою допомогою є
забезпечення продуктами харчування,
медикаментами та засобами особистої гігієни.

Скільком людям ви
допомогли під час
війни? Очікувана
кількість прямих
бенефіціарів.

Допомогу отримали понад 6 000 тисяч осіб

Яке фінансування ви
отримали для підтримки
своєї роботи?
Будь ласка, вкажіть
джерела фінансування.

The BEARR Trust
.

Тамара Абабій є головою Ліги польських жінок у Молдові, цю посаду вона
обіймала з 2019 року.
Окрім роботи в Лізі польських жінок, вона також є адміністратором Playback
Theatre, відповідальною за нагляд за їхніми проектами від початку до реалізації.
Випускниця юридичного факультету Придністровського державного та
корпоративного університету імені Т. Г. Шевченка Тамара півроку працювала
на Кіпрі, перш ніж приєднатися до Міністерства оборони Молдови в 1996 році
та Асоціації благодійності в 1991 році. З 2017 року вона обіймала різні посади, в
т.ч. на посаді керівника дитячого табору «Аргос».
Тамара активно займається громадським розвитком, підтримуючи соціально
незахищені верстви населення, навчаючи дітей та розширюючи їх кругозір.
Вона розмовляє 4 мовами та активно виступає за сприяння міжкультурним
стосункам, чому вона привернула увагу в її роботі з підтримки інтеграції
біженців з України в Молдову.

Інформація про члена комісії
Ім'я члена комісії

Тамара Абабій

Назва організації

Ліга польських жінок у Молдові

Розташування
організації

Кишинів, Молдова

Дата початку роботи
організації

26 травня 1998 року

Розмір організації
(кількість персоналу
та волонтерів)

3 співробітники, 15 волонтерів

Бенефіціари роботи
організації

Жінки, молодь, громадяни України в Молдові
(біженці)

Діяльність під час війни
Яку допомогу надавали
на початку війни?

До війни ми працювали у формі Playback Theatre, щоб
підтримати жінок, які зазнали домашнього насильства.
Використовувати аналогічну методологію, щоб надати
психологічну допомогу як українським біженцям, так і
волонтерам, які постійно працювали, щоб підтримати
початковий приплив, було природною зміною. Ми
створили пам’ятку проти професійного вигорання, а
також провели заняття з професійним психологом.
Спочатку, як і багато інших груп та окремих осіб, ми
збирали серед друзів і колег товари першої
необхідності для біженців і надавали адресну
допомогу кільком сім’ям, особливо тим, які мають
дітей-інвалідів, для яких ми купували їжу та одяг і
надавали інформацію про те, як знайти найкращі місця,
де робити покупки тощо в Кишиневі.

Особливо враховуючи потреби дітей-біженців, на
Великдень ми провели творчий майстер-клас у
закладі для біженців як для мам, так і для дітей.
У червні ми організували екскурсію для 50+ дітей
віком до 14 років для відпочинку та знайомства з
країною Молдова. Перебуваючи на селі, ми
організовували туристичні змагання на природі.
Ми також започаткували ініціативу, щоб допомогти
деяким жінкам-біженкам почати професійну роботу,
пройшовши навчальний курс для українських
бухгалтерів, щоб навчити їх працювати в рамках
молдовської хартії бухгалтерів і законодавства.
Шестеро з дев'яти осіб закінчили курси, двоє з них
одразу знайшли роботу за цією професією.
Чи змінилася ваша
діяльність з того часу?
Якщо так, то яким
чином?

Наразі ми призупинили допомогу українським
біженцям. У зв’язку зі скороченням фінансування та з
огляду на те, що експерти прогнозують найбільший і
найбільш знедолений потік біженців із середини
листопада, ми хочемо заощадити ресурси, щоб бути
максимально корисними в цей час.

Скільком людям ви
допомогли під час війни?
Очікувана кількість
прямих бенефіціарів.

Близько 200

Яке фінансування ви
отримали для підтримки
своєї роботи? Будь
ласка, вкажіть
джерела фінансування.

The BEARR Trust
Pomoc Polakom na Wschodzie (Підтримка поляків на
Сході) оплатила декоративні матеріали для творчого
майстер-класу
.

Щорічна конференція 2022
Війна в Україні: реакція громадянського суспільства
Друга панель – Близьке до середнього майбутнього
Модерує Джанет Ганн, довірена особа BEARR

Дарія Герасимчук – український громадсько-політичний діяч, з 15 червня
2021 року – Радник – Уповноважений Президента України з прав дитини
та дитячої реабілітації.
За освітою вчитель багатопредметник. Освіту здобула в Ржищівському
гуманітарному технікумі, а потім у Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет ім. Григорія Сковороди.
9 років працювала в сільських школах, перший урок для дітей провела у 18
років.
Дарія – мама дитини з вадами слуху. З 2013 року Дар’я є незмінним виконавчим
директором та лідером громадської організації «Відчуй», яка підтримує дітей з
вадами слуху та їхні родини.
Дарія є фасилітатором програми Британської Ради Active Citizens. Вона є
співзасновником, методистом та старшим тренером проекту Inclusive Friendly,
автором та викладачем понад 10 навчальних курсів на теми: ефективні
комунікації; адвокація; діяльність громадських організацій та управління їх
діяльністю; фандрайзинг та управління проектами; толерантне ставлення та
етика; спілкування з людьми з обмеженими можливостями.
Життєве кредо Дарії: «Інвестиції в дітей – розвиток майбутнього».
Основними напрямками роботи Дарії на посаді радника Президента України з
питань прав дитини та реабілітації дітей є: поширення опіки та усиновлення;
запобігання потраплянню дітей до закладів закладу; розробка та
впровадження раннього втручання; якісне оздоровлення та навчання дітей з
інвалідністю, особливими освітніми потребами та постраждалих від російської
агресії; допомога сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Нині Дарія є співголовою (разом із Міністром соціальної політики України)
Координаційної ради з питань захисту прав дітей в умовах воєнного стану –
тимчасового дорадчого органу Кабінету Міністрів України, який утворено для
сприяння координації діяльності державних центральних і місцевих органів,
інших державних органів, органів місцевого самоврядування щодо захисту
прав дітей в умовах воєнного стану.
Також Дарія є секретарем Координаційної ради з питань захисту та безпеки
дітей при Президентові України.

Анна Бондаренко – засновник та виконавчий директор Української
Волонтерської Служби . Вона є автором національної телефонної дружньої
ініціативи «Мій телефонний друг» та програми розширення можливостей
молоді «Агенти волонтерства». Анна викладає волонтерський менеджмент на
державній освітній програмі «Молодіжний працівник» та в Українському
Католицькому Університеті на єдиній в Україні магістерській програмі з
менеджменту неприбуткових організацій.
Інформація про члена комісії
Ім'я члена комісії

Анна Бондаренко

Назва організації

Українська волонтерська служба

Розташування
організації

Одеса, Україна

Дата початку роботи
організації

23 серпня 2017 р

Розмір організації
(кількість персоналу
та волонтерів)

17 співробітників
Понад 100 000 волонтерів

Бенефіціари роботи
організації

Волонтери та волонтерські організації
Літні люди з прифронтових територій
Українці на тимчасово окупованих територіях

Діяльність під час війни
Яку допомогу
надавали на початку
війни?

•
•

Консультації людей на гарячій лінії волонтерів
Допомога іншим волонтерським організаціям і
фондам у пошуку волонтерів і задоволенні
потреб

•
•
•
•

Чи змінилася ваша
діяльність з того часу?
Якщо так, то яким
чином?

Підтримка місцевих координаторів та
волонтерів Української волонтерської служби
Доставка продуктів та ліків для людей
похилого віку
Координація автоволонтерів у Києві
Розповсюдження навчальних матеріалів щодо
ефективного та безпечного волонтерства.

У червні Українська Волонтерська Служба
запустила новий проект із посилення
волонтерства на окупованих територіях. В
рамках проекту ми надаємо волонтерам, які
допомагають у тимчасово окупованих містах,
фінансову підтримку та консультації в різних
сферах. Ми також припинили координацію
автоволонтерів у Києві, оскільки ситуація
змінилася і звернень про допомогу з
транспортуванням стало менше.

Скільком людям ви
допомогли під час
війни? Очікувана
кількість прямих
бенефіціарів.

•
•
•
•
•

Яке фінансування ви
отримали для
підтримки своєї
роботи?
Будь ласка, вкажіть
джерела
фінансування.

Гранти від: Дитячого фонду ООН; Національний
фонд розвитку демократії; Програма розвитку
ООН; Українська ініціатива зміцнення довіри;
USAID; Міжнародний фонд «Відродження».

1800 осіб з тимчасово окупованих територій
1738 людей похилого віку
500 людей з вадами слуху
31 тис. консультацій для цивільних
5200 консультацій для громадських організацій

Краудфандинг; Patreon; Пожертви на допомогу
людям похилого віку ; Пожертви на допомогу
окупованим територіям

Ірина Лось – юрист, керівник структурного підрозділу ПО НЦССР «Відкриті
двері»
Ірина 17 років працює у сфері захисту прав незахищених верств населення.
Координатор понад 50 міжнародних проектів.
Ірина також є монітором Національного превентивного механізму проти
катувань та жорстокого поводження в Україні. З 2013 року здійснювала
моніторингові візити в різні місця несвободи (психоневрологічні диспансери,
інтернати, лікарні, в'язниці, відділки міліції тощо).
Ірина співпрацює з багатьма громадськими організаціями, представниками
місцевої влади, депутатами та керівниками релігійних громад для
забезпечення належного захисту прав людей в Україні. Є співавтором
аналітичних доповідей з прав людини, підготовлених у рамках програми
ОБСЄ/БДІПЛ.

Інформація про члена комісії
Ім'я члена комісії

Ірина Лось

Назва організації

Нікопольський центр духовної та соціальнопсихологічної реабілітації «Відкриті двері»
(НЦДПД «Відкриті двері»)

Розташування
організації

Нікополь, Україна

Дата початку роботи
організації

17 листопада 2005 р

Розмір організації
(кількість персоналу
та волонтерів)

8 осіб

Бенефіціари роботи
організації

Незахищені верстви населення: внутрішньо
переміщені особи (ВПО), люди з інвалідністю,
жінки, які потерпають від насильства, жертви
тортур, люди похилого віку тощо .

Діяльність під час війни
Яку допомогу
надавали на початку
війни?

З самого початку війни «Відкриті двері» надають
підтримку жителям Нікополя, а також
переселенцям, які прибули в регіон, з базовими
потребами, такими як проживання, харчування,
дитяче харчування та особисті речі. Окрім цього,
ми надаємо юридичну та психологічну допомогу.
Наші бенефіціари не можуть перестати читати
новини, адже від цього залежить безпека їхніх
родин, а відчуття тривоги, страху та депресії під
час війни неминучі.
Юридичні консультації, які ми надали, стосуються
таких питань, як: військова ситуація та обмеження
комендантської години; особи, які підлягають і не
підлягають за військовою мобілізацією; реєстрація
ВПО; виїзд дітей за кордон; усиновлення дітейсиріт; припинення трудових відносин під час
війни; оплата комунальних послуг; споживчі
кредити тощо.

Чи змінилася ваша
діяльність з того часу?
Якщо так, то яким
чином?

Основні виклики, з якими ми зіткнулися під час
війни, це безпека та соціально- економічні
виклики. Громадську організацію складають
насамперед люди, і діяльність організації
залежить від їх фізичної та психологічної безпеки.
З початку війни ми зіткнулися з проблемами
особистої безпеки, а також безпеки членів сімей
нашого персоналу. Незважаючи на ці виклики,
наша команда продовжує реалізацію
гуманітарних проектів для населення України, а
також проектів психологічної та правової
допомоги, які ми завжди проводили. Через війну
проекти, які були розпочаті до війни, зупинилися і
застаріли. Наші поточні проекти зосереджені на
наданні гуманітарної допомоги, юридичної
допомоги, психологічної допомоги та транспорту
для евакуації людей у безпечніші регіони України
та за кордон.

Скільком людям ви
допомогли під час
війни? Очікувана
кількість прямих
бенефіціарів.

З початку війни ми допомогли понад 6350 людям з
Нікополя, Маріуполя, Харкова та Херсона. Ми
евакуювали їх із зон бойових дій у безпечніші
регіони України, надали гуманітарну допомогу
(індивідуальні речі, продукти харчування, дитячі
серветки, дитяче харчування). Зараз ми
підтримуємо людей у Нікополі та Нікопольському
районі, які з 12 липня 2022 року знаходяться під
постійним обстрілом .

Яке фінансування ви
отримали для
підтримки своєї
роботи?
Будь ласка, вкажіть
джерела
фінансування.

З початку війни ми отримали підтримку від The
BEARR Trust, Антикорупційної ініціативи ЄС та
Посольства США в Україні.

Ліліана Ротару є президентом і засновником організації CCF Moldova - діти,
громади, сім'ї , яку вона заснувала в 2004 році.
Як керівник організації, вона сформувала та підтримувала сильну команду, яка
разом з державними органами соціальної та освітньої сфери впроваджувала
реформу системи захисту дітей, просування інклюзивної освіти, розвиток
інтегрованих послуг, розробку політики, серед іншого. З 2005 року CCF
Moldova представляє Hope and Homes for Children UK.
Цінності організації – досконалість, мужність, чесність – керують її стосунками
з людьми поза професійним середовищем. Надія на краще життя для всіх дітей
у Молдові мотивує та надихає нас продовжувати нашу роботу.
Ліліана була президентом правління Child Rights NGO Alliance (APSCF) (20172021), регіональним представником (Європа та країни СНД) в організації
AFLATOUN Child Savings International (Нідерланди) (2013-2019 ), а зараз є член
правління організацій Step by Step (Молдова) та KidsFirst (США) .

Інформація про члена комісії
Ім'я члена комісії

Ліліана Ротару

Назва організації

CCF Moldova – діти, громади, родини

Розташування
організації

Молдова

Дата початку роботи
організації

2004 рік

Розмір організації
(кількість персоналу та
волонтерів)

Близько 90 осіб

Бенефіціари роботи
організації

Діти, яким загрожує розлучення та відчуження,
та їхні сім’ї;

Діяльність під час війни
Яку допомогу надавали
на початку війни?

1.

З початку війни CCF Moldova керує сервісним
хабом Blue Dot на північному кордоні з Україною;

2. Ми підтримуємо сім’ї біженців, які живуть у
громадах, шляхом поповнення харчових ваучерів
та іншої матеріальної підтримки та надання
інформації
3. Ми підтримуємо біженців у 16 центрах розміщення
біженців (ЦРБ) за допомогою консультацій для
опікунів, інформаційних сесій, безкоштовних
ігрових куточків для дітей та структурованих
заходів для дітей -TeamUp та музична терапія
(у 6 ЦРБ)

Чи змінилася ваша
діяльність з того часу?
Якщо так, то яким
чином?

1.

З літа ми додали програму допомоги місцевим
громадам , щоб підвищити стійкість найбільш
уразливих верств населення
2. Ми надаємо ваучери на харчування місцевим
громадам на основі набору критеріїв
3. Ми надаємо ваучери патронатним вихователям та
батькам-вихователям будинків сімейного типу,
щоб вирішити проблему підвищення цін на
харчування та рахунки

Скільком людям ви
допомогли під час війни?
Очікувана кількість
прямих бенефіціарів.

Станом на 30 вересня 2022 року з початку війни ми
підтримали понад 9400 унікальних бенефіціарів.

Яке фінансування ви
отримали для підтримки
своєї роботи?
Будь ласка, вкажіть
джерела фінансування.

Приблизно бюджет на 2022 рік: 1 020 300 євро
Hope and Homes for Children
UNICEF
Caritas Austria
War Child Holland
World Childhood Foundation
Soros Moldova Foundation
We World
Plan International
Корпоративні донори
Фізичні особи

