
Річний 
звіт
2016



Eleos-Ukraine

ЕЛЕОС-УКРАЇНА – це спільнота небайдужих, яка допомагає
кожній людині гідно жити: духовно розвиватися, отримувати якісну
освіту, медичну та психологічну допомогу, роботу, їжу і житло,
бути захищеною.

11
осередків

40
працівників



Мережа
Eleos-Ukraine



Напрями 
діяльності

Елеос-Діти

Просвітницькаді
яльність

Допомога  хронічно 
хворим та людям з

особливими
потребами

Допомога 
жителям 
східних 

областей

Допомога 
військовим

2016



Фінанси

Залучено 1 400 646,79 гривень
благодійної допомоги

Передано близько 40 т 
гуманітарної допомоги на суму 
понад 535 тисяч гривень

Залучено понад 1 000 000 гривень

У співпраці з партнерами



Розподіл коштів за сферами діяльності, грн.

Внутрішньо переміщені особи Освіта і культура
Військовослужбовці Діти СЖО
Інші

926 145
Фінанси



Допомога 
військовим

• Матеріальна допомога військовим 30-ї окремої механізованої бригади

• Фінансова підтримка та соціальний супровід сімей загиблих бійців

• Організація польсько-української акції допомоги , у результаті якої були 
передані ікони до військових шпиталів

• Проведення семінарів, тренінгів та лекцій для учасників АТО

• Проведення арт-терапії з демобілізованими бійцями

• Сприяння створенню виставки «Проекція» в Мистецькому арсеналі, що 
висвітлює війну в Україні

• Супровід демобілізованих бійців у сфері соціального підприємництва



Ярмарки та вуличні 
акції

Великдень на Яворівському 
полігоні

Культура і духовність Гуманітарна допомога

Допомога 
військовим



Робота на Сході

«Рука допомоги» – проект, спрямований на представництво інтересів і
захист прав людей з особливими потребами та хронічними захворюваннями.
Здійснюється у Маріуполі та Біловодську. До команд проекту входять
соціальні працівники, медики та юристи.



Благоднійна їдальня працює у Маріуполі на території храму
Св. Петра Могили та Собору Успіння Пресвятої Богородиці (УПЦ КП). Щодня
їдальня приймає понад 100 людей усій категорій населення: ВПО,
малозабезпечені родини, люди, які втратили домівку.

Робота на Сході



Допомога 
хронічно хворим

та  людям з 
особливими 
потребами

Будинок Марфи і Марії – міжконфесійний храм, центр духовно-психологічної
підтримки людей з ВІЛ/СНІД та іншими захворюваннями на території клініки ВІЛ-
інфекції Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.
Двері храму завжди відкриті, богослужіння проходять представники п’яти
конфесій.



Молитовник для людей з вадами зору. У 2016 році вийшов друком перший
в Україні молитовник шрифтом Брайля українською мовою. Видано понад
400 примірників, які розповсюджено по всій Україні.

Допомога 
хронічно хворим

та  людям з 
особливими 
потребами



Елеос-Діти

Eleos-Kids – мережа вільниих просторів, центрів для дітей, підлітків, молоді,
спрямована на розвиток індивідуального потенціалу та інтерграцію у суспільне
життя.



Ранець доброти – всеукраїнська акція, покликана допомогти дітям, які
втратили батьків у зоні бойових дій, багатодітним родинам
військовослужбовців, дітям у зоні АТО та «сірій зоні», переселенцям зібрати
шкільний ранець. Допомогу отримали понад 800 дітей на суму більш ніж 1
мільйон гривень.

Елеос-Діти



Канікули в столиці – проект, присвячений знайомству дітей зі Сходу України
з Києвом: відвідування історичних пам’яток, культурних центрів та духовної
спадщини, зустрічі з однолітками і відомими людьми. Під час реалізації
проекту до Елеосу завітало понад 200 дітей.

Елеос-Діти



Просвітницька 
діяльність

• Тренінг «Соціальні послуги для людей, що живуть з ВІЛ/СНІД»

• Конференція «Розвиток медичного капеланства в Україні»

• Спеціальна сесія Генасамблеї ООН у Нью-Йорку з питань наркополітики

• Конференція «Роль церков та релігійних організацій у наданні
паліативної допомоги»

• Круглий стіл «Церква у служінні»



Дякуємо! 

2016 рік – це чергова сходинка нашого розвитку, важлива сторінка історії
ЕЛЕОС-УКРАЇНА, що складається з великих і малих досягнень, вражаючих
подій, обміну досвідом, зустрічей з іноземними фахівцями, тисяч добрих справ
та вдячних відгуків.

Друзі, волонтери, партнери, донори, дякуємо за те, що Ви з нами!
Ми і надалі будемо разом робити світ кращим.



Наші партнери 
та друзі



Допомагаймо 
разом

• Перерахувати кошти:
Громадська організація «ЕЛЕОС-УКРАЇНА»
ЄДРПОУ 39374709
Р/р 2600501675798 в ПАТ «КРЕДОБАНК», МФО 325365

• Допомогти онлайн:
зробити внесок можна за посиланням
eleos.com.ua/index.php/dopomogti-nam/koshti

• Стати волонтером: 
заповнюйте анкету за посиланням
eleos.com.ua/index.php/dopomogti-nam/volonteram та
долучайтеся до нашої команди

Будемо вдячні за будь-яку допомогу!



Громадська організація ЕЛЕОС-УКРАЇНА
Керівник – Дмитрієв Сергій Володимирович

вул. Трьохсвятительська, 4Б, Київ, Україна, 01001
Тел.: +38 (095) 277 11 83

+38 (044) 270 69 02

eleos.ukraine@gmail.com
eleos.com.ua
facebook.com/eleos.ukraine

Контакти


