ПРО НАС

Наша діяльність спрямована на глобальні позитивні
зміни в Україні та світі.

Благодійний фонд Гарних справ було засновано у 2005 році.
У 2013 році Фонд Гарних справ отримав статус міжнародного.

НАШІ ЦІЛІ

Наш фонд вирішив відмовитись від роботи у медичній сфері
та зосередитись на аспектах, які формують основи
гарного настрою та позитивного світосприйняття.

- Покращення рівня життя людей;
- Розвиток IT-технологій;
- Підвищення фінансової грамотності населення;
- Розкриття творчого потенціалу молоді;
- Допомога дітям та літнім людям;
- Відродження духовних цінностей та культури усиновлення.

ПРОГРАМИ
ФОНДУ

Діяльність Благодійного фонду Гарних здійснюється у
рамках 7-ми соціально значущих програм:

- Старше покоління — це ми в майбутньому
- Розвиток науки і техніки
- Відродження культурно-моральних цінностей
- Від посмішки стане всім світліше
- У здоровому тілі — здоровий дух
- Підвищення фінансової та комп’ютерної грамотності
- Дорога в життя для кожної дитини

ПРОЕКТЫ

Актуальні та діючі проекти
Міжнародного благодійного фонду Гарних справ

- «1000000 посмішок» (http://good-deeds.ua/projects/1000000-ulybok)
Мета: зібрати мільйон усмішок і показати, що гарний настрій і щира посмішка не мають
жодних кордонів, а також являються засобом, за допомогою якого можна обмінюватися
позитивом один з одним.
- «Центр соціальных ініціатив» (http://good-deeds.ua/projects/tsentr-sotsialnyh-initsiativ)
Мета: створення умов для ефективної реалізації соціальних програм в Україні шляхом
залучення добровільних помічників у практичній діяльності та набуття ними необхідних
знань і навичок.
- «EcoNation» (http://good-deeds.ua/projects/konkurs-na-luchshij-ekoproekt-econation)
Мета: вирішення питань, пов'язаних з охороною навколишнього середовища, підтримка
інноваційної діяльності, формування у людей екологічної культури та активної життєвої
позиції по відношенню до глобальних питань людства.
- «1 Тонна Добрых Вещей» (http://good-deeds.ua/projects/tonna-dobryh-veshhej)
Мета: розвиток культури благодійності в Україні, а також збір речей для багатодітних
сімей, інтернатів і будинків пристарілих.
- Допомога дітям-переселенцям, а також сім'ям з кризовою ситуацією

ЗВІТ

Наші досягнення 2014!

- 179 УКРАЇНСЬКИМ РОДИНАМ НАДАНО АДРЕСНУ ДОПОМОГУ
(СЕРЕД ЯКИХ 39 СІМЕЙ – ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ЗІ СХОДУ)
- ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ПОСТІЛЬНОЮ БІЛИЗНОЮ 2760 ДІТЕЙ В ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ
- ПЕРЕДАЛИ ЛІКИ ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ НА СУМУ 540 678 ТИС. ГРН.
- ОРГАНІЗУВАЛИ 53 ВОЛОНТЕРСЬКИХ ТРЕНІНГУ В РІЗНИХ КУТОЧКАХ УКРАЇНИ
- 19 ВЛАСНИХ І 26 ПАРТНЕРСЬКИХ ПРОЕКТІВ
- 3 ПРОЕКТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МАСШТАБУ
- 7 БЛАГОДІЙНИХ АКЦІЙ
- 2 МІЖНАРОДНИХ ПРОЕКТУ В ГРУЗІЇ
ТА ПАЛЕСТИНІ
- 19 БЛАГОДІЙНИХ ЗАХОДІВ

-НА ГАРНІ СПРАВИ ФОНД ВИТРАТИВ

6 097 387 ГРИВЕНЬ

Взаємодія Фонду та КСВ

Міжнародний благодійний фонд Гарних справ готовий стати Вашим надійним партнером у питанні розвитку
КСВ. Ми розробляємо і ведемо серію Програм з КСВ, моделі яких можуть бути адаптовані для конкретної
компанії. В рамках таких програм Фонд організовує:
1. Внутрішньокорпоративні благодійні заходи для співробітників компанії (в рамках міжнародних днів, таких
як День захисту дітей, День Донора і т.п., або в рамках корпоративної теми та заходів організації).
2. Волонтерські програми (програма залучення співробітників у волонтерську діяльність у
внутрішньокорпоративних події або зовнішніх заходах).
3. Участь компанії як бренду в соціально-значущої акції в якості партнера.
4. Участь компанії як бренду в міському, всеукраїн
ському чи міжнародному заході як спонсора соціально-значущого змсту.
5. Допомога матеріальними ресурсами для реалізації проектів (подарунки, продукти).
6. Реалізація спільних проектів.

Діяльність МБФ «Гарних Справ» в рамках КСВ

Ми створюємо сприятливі і мотивуючі умови для взаємодії компаній, зацікавлених у сфері КСВ,
а також сприяємо реалізації корпоративних соціальних ініціатив., шляхом тематичних заходів.
Інтерактивна фідбек-платформа:
«Business Social Selfie»У грудні 2014 року у приміщенні "FEDORIV Hub" в Києві відбувся перший
захід в рамках проекту «Business Social Selfie», який об'єднав представників успішних компаній,
якіпрезентували свої соціальні кейси на загальний огляд. Спікери компанійділилися своїм
досвідом роботи у сфері КСВ, обговорювали нагальні питання, а також заводили нові
корисні бізнес-знайомства.
Ціль: допомогти бізнесу і соціальним ініціативам, які розраховують на спонсорську підтримку,
знайти спільну мову і сформувати оптимальний варіант співпраці.

КОНТАКТИ

Приєднуйтесь до гарних справ, для того щоб разом з любов’ю в
серці побудувати новий світ!

вул. Червоноармійська, 72, 10 поверх, офіс 6, м. Київ, Україна 03150
Тел.: +380 63 308 00 10
E-mail: i@good-deeds.ua; Web: www.good-deeds.ua

Шляхи співпраці
Зараз у нашій країні такий період, коли складно виділити кошти на проведення
соціально-активних заходів або ж на підтримку розвитку певної соціальної сфери.
Наш фонд альтернативні способи взаємодії і допомоги, для успішного продовження
діяльності компанії в сфері КСВ.
- Корпоративне волонтерство, як одна із проявів КСВ.
- Надання приміщення (можливо, на базі свого офісу).
- Безкоштовне або на пільгових умовах навчання персоналу.
- Безкоштовне або на пільгових умовах консультування у роботі фонду.
- Безкоштовне або на пільгових умовах залучення експертів, у тому числі для оцінки
діяльності організації (проведення аудиту)
- Надання обладнання на умовах пільгової оренди або безоплатного користування.
- Відносини на бартерній основі.
- Безоплатне надання оргтехніки та інших матеріально-технічних засобів (крім грошей і речей).
- Надання продуктів товарів під заходи фонду або для адресної допомоги нужденним.
Чекаємо Ваших пропозицій з питань співробітництва та партнерства у сфері КСВ!

