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Платформа взаємодії 
неурядових 
організацій, 

релігійних громад та 
державного сектору. 


Наша мета

вирішення соціальних 

проблем.



Основні цифри за 2017 рік
106 священиків отримали 
нові знання  y сфері 
охорони здоров’я


1 018 ветеранів знайшли 
підтримку

4 689 дітей отримали 
допомогу


10 187 родин отримали 
гуманітарнy підтримкy



Підтримка учасників АТО та їх родин

Проект «Не чужі долі» – надання 
продуктових наборів родинам загиблих 
учасників АТО порядку 30 родин. 

Постійна підтримка 30 окремої 

механізованої бригади.

 

Проведення благодійної акції - передача  
медичного обладнання та предметів першої 
необхідності на загальну суму близько 500 
тисяч гривень від імені українців зі Сполучених 
Штатів Америки Святійшим Патріархом 
Київським і всієї Руси-України Філаретом до 
військових шпиталів у зоні АТО.



Підтримка учасників АТО та їх родин
Тренінг з психологічної підтримки  
учасників бойових дій. 

«Війна, якої немає» - вншанування пам'яті 

загинувших в Іловайській трагедії. 

Відкриття «Стіни пам’яті загиблих за Україну»  

«Соціальне бюро Ветерано»  
ресоціалізація учасників бойових дій через 
створення нових моделей адаптації – надання 
психо-соціальних послуг на базі ПіцаВетерано. 
Створення 2 бізнесів: кав’ярні Veterano Coffe в 
Маріуполі та професійна бригада будівельників, 
яка складається з учасників АТО в Києві. 

У рамках проекту «Соціальне бюро «Ветерано» 
звернулось 453 ветерано, з них потребували 
консльутативної допомоги 107 осіб 
психологічної консультації 135, 211 – у питаннях 
бізнесу. 4 виїзні консультації. Створено 3 
консультаційні центри.



Мистецтво

«ЕтноЗима у Михайлівському» 
Встановлення національного рекорду колядок та 
щедрівок. У партнерстві з Мистецькою Агенцією 
ТериторіяА. 
Під час рекорду прозвучало близько 100 колядок та 
щедрівок, жодна з яких не повторювалася. Їх виконали 
44 учасника - від солістів до хорів, загалом колядували 
понад 400 виконавців. Наймолодшому коляднику було 3 
роки, найстаршому - 80 років. Різдвяний марафон 
безперервного виконання колядок та щедрівок тривав 3 
години 31 хвилину. У програмі фестивалю також 
відбулися презентації нових дитячих книжок, майстер-
класи із народного мистецтва, ярмарок народних 
майстрів, різдвяний концерт фольклорних колективів на 
Зимовій сцені фестивалю. Зібрані кошти під час 
фестивалю передали до дитячих будинків у зоні АТО.

Благодійна виставка-продаж живопису 
художниці Валерії Москвітіної «365 днів 
життя» в Останній Барикаді. Зібрані кошти 
під час виставки передали на забезпечення 
медичної допомоги в зоні АТО. 



Міжнародні конференції

Участь в конференції 
"Практика 
паліативної 
допомоги у 
Євразійському 
регіоні" (Івано-
Франківськ).

Формування 
міжрелігійної 
делегації від України 
на Конгрес ініціатив 
Східної Європи «Від 
кризи до 
свободи» (Люблін, 
Польща). Виступ 
керівника на секції з 
примирення поляків 
та українців. Вперше 
міжрелігійна 
делегація від України 
– була організована 
ЕЛЕОС-УКРАЇНА.

Участь у Міжнародному дослідницькому семінарі «Дияконія у Східній 
Європі» (Прага,Чехія). Зібрали 13 кращих фахівців-практиків та науковців у 
сфері духовного супроводу та християнського соціального служіння з 
Фінляндії, Чехії, Словаччини, Німеччини, Великої Британії, Австрії, Румунії, 
Вірменії, Грузії, Норвегії та Індонезії. У попередні роки цей дослідницький 
майданчик був доступний здебільшого для Західних Лютеранських церков. 
Нині він відкрився і для Православної церкви. Уперше в історії Академії у 
семінарі «Дияконія у Східній Європі» взяв участь представник Української 
Православної Церкви Київського Патріархату, заступник Голови 
Синодального відділу соціального служіння і благодійності ЕЛЕОС-УКРАЇНА 
Сергій Дмитрієв.




Підписання Хартії прав помираючої дитини 

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, в. о. Міністр 
охорони здоров’я Уляна Супрун, Уповноважений Президента 
України з прав дитини Микола Кулеба та Всеукраїнська Рада 
Церков і релігійних організацій  підписали «Хартію прав дитини, 
яка помирає». За даними Міністерства охорони здоров’я в 
Україні паліативної допомоги щорічно потребує 17 500 дітей. За 
статистикою ЮНІСЕФу ця кількість ще більша – до 70 000 дітей. 
В Україні відсутнє законодавство, яке визначає статус дітей, які 
потребують паліативної допомоги.«Паліативна допомога є 
підходом, що покращує якість життя пацієнтів та членів їх 
сімей, у ситуації, пов'язаній із хворобою, що загрожує життю 
пацієнта, через попередження та послаблення його страждань 
шляхом ранньої ідентифікації та точної діагностики та лікування 
болю і полегшення інших фізичних, психосоціальних та 
духовних проблем» - зазначує ВООЗ.


Охорона здоров’я

Оскар у Михайлівському 
До Всесвітнього дня паліативної допомоги на території Михайлівського 
Золотоверхого Монастиря пройшла благодійна відкрита вистава “Оскар і 
Рожева пані”.

Виставу відвідали в.о. Міністра охорони здоров’я Уляни Супрун,  лікарі, 
громадські активісти, митці, серед них: заслужена артистка України Ірма 
Вітовська, заслужений артист України, режисер Ростислав Держипольський, 
фотограф Руся Асєєва, Релігійні лідери:  УПЦ КП, УГКЦ, Німецька 
Євангелічно-Лютеранська Церкви України, Духовне управління мусульман 
України «УММА», Християни віри євангельської (п’ятидесятники),  Духовне 
управління мусульман Автономної Республіки Крим.


 Рука допомоги 

Мета проекту  розширити доступ до медичних послуг, паліативної допомоги, 
соціальних гарантій щонайменше 500 ВПО (внутрішньо-переміщені особи) і 
мешканців окупованих територій з тяжкими хронічними захворюваннями. 
Формування мережі надавачів медично-юридичних послуг заснованої на 
принципах «медичного нейтралітету». Приняли: 543 , Луганська обл, Донецька 
обл. в тому числі окуповані території.



«Позитивна віра - розвиток партнерства» 
Підвищення потенціалу лідерства у представників громад та релігійних організацій. 
Захід організований БО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ» у співпраці з ЕЛЕОС-
УКРАЇНА за підтримки Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій. 
Унікальність тренінгу полягала в об’єднаній роботі громадських та релігійних 
лідерів.  
Після тренінгу священослужителі пройшли тестування . 

«Основи організації і надання паліативної допомоги» 
Для тих, хто працює у сфері паліативної допомоги: медичні працівники, громадські 
активісти, священнослужителі та юристи з різних регіонів України.  

«Підвищення обізнаності та спроможності релігійних організацій протидії ВІЛ/
СНІДу»  
Тижневе стажування-семінар для представників Церков і релігійних організацій у 
Києві та подальша стажування протягом року в різних куточків країни (Дніпро, 
Харків, Київ, Донецьк, Одеса) програмах протидії епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні» у 
партнерстві з ЮНЕЙДС.

Навчаня

Охорона 
здоров’я



«Підтримай найцінніше для людини» за БФ "Папа 
для України»

Забезпечення медичними товарами людей зі 
складними хронічними хворобами та складними 
життєвими обставинами у зоні АТО в Луганській 
обл. Допомогу отримали 235 осіб, з них 
новонароджених – 41, дітей віком до 18 років – 28, 
жінок – 127 (з них 41 породілля), чоловіків – 39. Це 
внутрішньо переміщені особи, мешканці зони АТО, 
які є соціально незахищені, пенсіонери, люди з 
особливими 

потребами.


Гуманітарна допомога

Роздача безоплатних обідів та 
одягу у партнерстві з Останньою 
Барикадою та Київським 
представництвом ВБФ «Деполь 
Україна». 100 обідів на тиждень.


Передача 33 комп’ютерів та 2 
принтерів від компанії «Ройтерс 
Лімітет» до недільної школи.


Сприяння передачі 12 візків до 
Третьої черкаської міської лікарні 
швидкої медичної допомоги від 
Ветеранів США та парафії 
Св.Апостола Андрія 
Первозванного в м.Блумінгдейл.


Акція «Ранець доброта» - збір та 
передача ранців для дітей 
постраждалих від бойових дій та 
людей зі складними життявими 
обставинами. Цьогоріч ми зібрали 
до школи понад 300 дітей з різних 
куточків України.



Двотижневі канікули 40 дітей зі Сходу України, зі складними 
життєвими обставинами у Польщі. 

Участь у проекті «Всесвітній Рух Help-Portrait» - фотосесія для 
дітей з особливими потребами. 

Акція «Клавішний спас» на території Михайлівського монастиря, 
присвячена проблемам дітей з особливими потребами: культурно-
мистецький захід: музичний концерт та різноманітні творчі зони для 
дітей. У партнерстві з Київським центром реабілітації дітей з 
інвалідністю та музикантом, композитором та журналістом 
Романом Колядою. 

Акція Easter Joy. Організація святкування Великодня в Інституті 
раку з дітьми-пацієнтами.   

Проект «Канікули у столиці». Організація вихідних для дітей-
переселенців, які проживають у м. Дніпро 

Школа з соціальної роботи для семінаристів Київської 
Православної Богословської Академії 

Організація дводенний семінар для випускників інтернатних 
закладів в Київській православній богословській академії. 
Воркшопи з успішними людьми про власні права, ведення 
підприємницької діяльності та бізнес-етики. 
Головна мета проекту - підтримка дітей-сиріт, їх підготовка до 
самостійного життя, сприяння самореалізації та розвитку у 
сучасному суспільстві. 

Діти та молодь



Діти та молодь

«TeenClub» та «Акведук» 
 


Центри отримання соціальних послуг, відпочинку, 
неформальної освіти та реалізації громадських 
ініціатив. Адаптація та інтеграція підлітків з числа 
вимушено-переміщених осіб через діяльність 

підліткового клубу.


За рік центри прийняли 461 дитину у Києві та 
Біловодську.


Сьогодні центри продовжують свою роботу в 
обмеженому режимі через брак коштів.


Святий Миколай мандрує Україною 

Діти військовослужбовців, учасників АТО, загиблих 
учасників АТО, Героїв Небесної Сотні, 
переселенців, з малозабезпечених, багатодітних 
родин, будинків сімейного типу та діти з 
особливими потребами, а це понад 1000 дітей 
отримали подарунки до дня Святого Миколая. 

Дітки розписували медові пряники, читали казку 
про безстрашних мурахів, робили дотепні селфі зі 
Святим Миколаєм - ветераном Леонідом 
Остальцевим та отримували подарунки від 
партнерів проекту.




Діти пишуть нам листи



Фінансовий звіт

Грантові надходження  1 591 548 грн

Отримано

Внески меценатів 223 661 грн

Пожертви  
47 867 грн 

Витрачено

Охорона здоров’я 925 189 грн

Діти та молодь 521 764 грн

Підтримка учасників АТО  
та їх родин 369 481 грн 

Адмін. витрати  
46 642 грн



Ми 
дякуємо



Відгуки 



 Як допомогти команді Eleos
Крок І 

На сайті http://
www.eleos.com.ua 
натискаєте кнопку


Крок ІІ 
Перевести кошти можна в будь-якій

 валюті зручним для вас способом  

Крок ІІІ 
Підписуйтеся на наші оновлення 


на сторінці в FB і ставайте 

частиною команди Eleos


http://www.eleos.com.ua
http://www.eleos.com.ua


Дякуємо за 
ваше 

прагнення 
робити цей 

світ 
добрішим 


