ПРО НАС

Міжнародний благодійний фонд Гарних справ було
створено у 2005 році в мiстi Мелiтополь. В 2013 роцi Фонд
отримав статус мiжнародного, та перенiс адмiнiстративний
центр в Киïв.

Місія Фонду:
• створення передумов для масштабних глобальних позитивних
перетворень, покращення життя і емоційного стану людей;
• впровадження механізмів для вирішення актуальних
суспільних проблем та розвиток соціальної активності
населення
Зараз Фонд працює на територiï всiєï Украïни та
успішно реалізовує мiжнароднi проекти.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Надання адресної допомоги нужденним (ВПО, СЖО, ЛПВ, діти-сироти, напівсироти,
діти з інвалідністю)
Розробка і впровадження програм з розвитку спортивної культури та здорового
способу життя серед населення
Підвищення ефективності надання добровільної допомоги в Україні шляхом створення
мережі навчально-практичних центрів соціальних ініціатив для волонтерів
Підтримка та розвиток потенціалу обдарованих дітей та молоді (самостійна організація
та партнерська робота по організації творчих заходів: концертів, конкурсів
образотворчого мистецтва, тощо)
Підтримка вразливої молоді (проведення заходів, тренінгів, спрямованих на адаптацію
та соціалізацію випускників дитячих будинків, ДБСТ, сиріт, напівсиріт, молоді, що
опинилась в складних життєвих обставинах, тощо)

НАШІ ГОЛОВНІ
ПРОЕКТИ

Центр соціальних ініціатив (ЦСІ) – це програма, де громадські
активісти та волонтери проходять спеціальний курс тренінгів,
отримують необхідні знання для створення свого власного
соціального проекту.
Результати:
Реалізовано 3 тренінгові програми по волонтерству та створенню
соціальних проектів.
Надано допомогу в реалізації 23-х соціальних ініціатив по всій
території України.
Більше 250 молодих людей пройшли комплексне навчання в Центрі
соціальних ініціатив.
У 2016 році в ЦСІ 15 активістів пройшли навчання та реалізували
5 соціалних ініціатив.

НАШІ ГОЛОВНІ
ПРОЕКТИ

Charity Challenge
Мета: соціальна та матеріальна підтримка кризових категорій населення,
шляхом надання їм адресної допомоги та проведення навчальних заходів;
Це виклик суспільству, виклик приватним компаніям, виклик кожному з нас. Чи
готові ми об’єднатися, щоб допомогти вирішити проблеми звичайних людей
тоді, коли влада не в змозі цього зробити?
Цільова аудиторія: ВПО, діти-сироти, напівсироти, діти, позбавлені
батьківського піклування і які проживають у інтернатних закладах,
малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю, матері-одиначки та інші соціально
незахищені верстви населення, статус яких підтверджений законодав ством .
Види допомоги в рамках проекту :
• Матеріальна
• Юридична
• Психологічна
• Дозвілля
• Освітня

ЗВІТ ЗА
ТРАВЕНЬ

НАМ ДОВІРЯЮТЬ - ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНИ

НАШІ ПАРТНЕРИ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ ОСВІТИ,
УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ, ПРИВАТНІ КОМПАНІЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ БЛАГОДІЙНИКИ,

АДЖЕ НАШІ СПРАВИ ГОВОРЯТЬ САМІ ЗА СЕБЕ.
ВСІХ НАС ОБ'ЄДНАЛО БАЖАННЯ РОБИТИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ КОРИСНИХ СПРАВ
ЩОДНЯ!

НАМ ПОТРІБНА
ДОПОМОГА

Зараз дуже гостро стоїть проблема пошуку фінансування на
адміністративні витрати аби Фонд міг й надалі реалізовувати
свої суспільно значущі проекти, навчати та підтримувати людей
в реалізації соціальних ініціатив та надавати адресну допомогу
тим, хто цього потребує.
Загальна сума адміністрвтивних витрат в місяць становить
всього 20 тисяч гривень (що включає заробітну плату 4
співробітників фонду, плату за оренду офісу, банківські та
господарські витрати, тощо.)
Детальний кошторис додається за запитом.
Будемо раді, якщо ви нам допоможете хоча б в
частковому покритті даної суми, або порадите джерела
залучення таких коштів та станете нашим партнером.

ЩО МИ ПРОПОНУЄМО

надання інформації про вас і вашу компанію на наших інформаційних ресурсах з
періодичним повторенням протягом року ( сторінка Фонду в ВК - 10500, на сторінках
Фонду, та його проектів в ФБ ( понад 5000 фолловерів ), на сайті Фонду )
вказування назви компанїї в прес - анонсах і новинах по проектів фонду з активним
посиланням
розміщення вашої промопродукції на заходах Фонду;
розміщення логотипу на брендволі на заходах фонду на постійній осонові;
розміщення логотипів на промо продукції у рамках проекту (тираж понад 5 тисяч);
зебезпечення позитивного іміджу меценату на постійній основі;
Ми будемо раді допомогти вам розробити і реалізувати дійсно корисний для
суспільства благодійний проект у вашій пріоритетній сфері соціальної
відповідальності

НАША
КОМАНДА

Зараз в Фонді працює 4 людини:
Президент Фонду
Бухгалтер
Проектний менеджер
Менеджер зі зв’язків з громадськістю.
Але кожен співробітник виконує ще низку завдань інших
спеціальностей.
Також ми маємо дружню команду з 47 волонтерів з різних
регіонів України!

КОНТАКТИ

03150, м. Київ,
вул. Васильківська, 1
Тел/Факс: +38 (044) 201 65 04
Реквізити:
Код ЄДРПОУ 33853059
Р/р 26009448519 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805
Web: www.good-deeds.ua
https://www.facebook.com/gooddeedsukraine/
https://vk.com/gooddeeds_ua

