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              Єднати 
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«Милосердя не має кордонів! 
 
ГО «ЕЛЕОС-УКРАЇНА» – національна мережа об’єднань 
активних громадян із філіями у всіх обласних центрах.  
 
ГО «ЕЛЕОС-УКРАЇНА»  – всеукраїнський оператор допомоги, 
об’єднуюча ланка між релігійними громадами та 
громадськими організаціями,  благодійниками у надані  
духовної та матеріальної допомоги і підтримки, тих, хто її 
потребує. 
 
Ми відкриті для всіх сфер благодійності та служіння, аби 
кожен був почутий та міг отримати допомогу, якої бракує. 
Незалежно від релігійної, національної приналежності чи 
будь-яких інших особливостей». 
 
 

Сергій Дмитрієв, керівник ГО «ЕЛЕОС-УКРАЇНА» 
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Команда Елеос 



ГО «ЕЛЕОС-УКРАЇНА» - це команда із 12-ти спеціалістів, які 
представляють інтереси  17-ти  організацій (церковних та 
волонтерських) із надання допомоги всім категоріям людей 

та просвітництва. 
 - Організація створена 08. 07. 2014 р. Назва Eleos походить від грецького слова Ελέος – милість, милосердя, співчуття. 
 
 - Керівним органом ГО «ЕЛЕОС-УКРАЇНА» є Правління, до складу якого входять священнослужителі та активісти із 
багаторічним досвідом волонтерської діяльності. 
 
 - Послуги, що  надає організація:   
 ! створення умов для надання духовної, соціальної та матеріальної допомоги тим,  хто її потребує (шляхом 
переадресації, поширення інформації, консультацій, проведення заходів, збору коштів);  
 ! духовно-патріотичне виховання молоді, культурне просвітництво (організація заходів і надання підтримки та 
сприяння  спільнотам, що працюють у цьому напрямку),  
 ! відстоювання інтересів нужденних. 
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Про нас 



За 2015 рік: 

2030904,27 грн              
Долучено 
фінансової 
допомоги 

78851 кг 
Гуманітарної 

допомоги 

20275шт. 
Подарунків 
для дітей 

3282 чол. 
Активних 
читачів на 

сторінці 
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                        Допомога військовослужбовцям 
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• У 2015 р. було реалізовано 

проект «Дорога додому» – 
фізична та психологічна 
реабілітація, ресоціалізація 
військовослужбовців та їхніх 
родин. 

• Встановлено Стіну Пам’яті 
загиблим військовим «За 
єдність України» 

• Було залучено 917.498.12 грн 
та 52000 кг гуманітарної 
допомоги. 



 Допомога переселенцям 

•  У 2015 р. був створений 
проект «Рука допомоги» – 
направлений на вивезення з 
окупованої території дітей, 
людей із тяжкими хворобами 
і обмеженими можливостями 
та надання їм медичних і 
юридичних послуг, а також 
духовно-психологічної 
підтримки та гуманітарної 
допомоги. 
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 Допомога дітям 

• У 2015 р. був запущений проект – 
«ELEOS-Kids» – направлений на 
наставництво, соціалізацію дітей 
сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, 
підтримку відповідних закладів 
та навчання спеціалістів, які 
працюють у цій сфері. 

• Було залучено понад 500.000 грн 
(подарунки, ярмарки, майстер-
класи, конкурси, ліки, речі, 
концерти, вистави, змагання). 
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         Освітні та культурні програми 

• У 2015 р. було організовано і 
проведено 25 заходів з 
надання соціальних послуг: 
тренінги, конференції, 
семінари. 

• Проведено 2-а Міжнародні 
пленери з виставками і 
передачею ікон в українські і 
польські госпіталі. 

• Розпочато проект «Канікули у 
столиці» – організація вихідних 
та канікул у Києві для дітей з 
території АТО, їх знайомство з 
духовними надбаннями 
історичними пам’ятками, 
минулим та сучасним. 
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            Допомога особам з особливими  
потребами і хронічними захворюваннями  

• У 2015 р. був створений 
проект «ELEOS-Health» - 
духовний та психологічний 
супровід  людей із 
тяжкими хворобами, 
паліативна допомога, 
боротьба зі стигмою і 
дискримінацією хворих. 

• Сплановано та 
реалізовано проект  
Перший в Україні 
«Молитовник українською 
мовою шрифтом Брайля» 
для незрячих. 
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Наші працівники про свою 
роботу  в «ЕЛЕОС-УКРАЇНА» 

Петро Ушкалов – фотограф (м. Київ) 
   
«ЕЛЕОС» — це завжди можливості допомагати людям, 
допомагати у будь-який час і будь-якому місті. Я не вмію 
багато говорити, я  люблю фотографувати, тому скажу 
так: «ЕЛЕОС»  - це найдобріша організація у світі, саме тому 
я працюю у ній.  
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священик В'ячеслав Юрченко – керуючий Eleos-Odesa (м. Одеса) 

 

«ЕЛЕОС» - це стрімке життя на зустріч з людьми, щастя допомоги, 
радість спілкування. 

 Людмила Дуванова –  юрист( смт. Біловодськ, Луганська область)   
 

  «ЕЛЕОС» — це милість, чуйність до людей, яка дає їм відчуття, що вони 
потрібні і їх доля не байдужа суспільству. Я сама вимушена переселенка і 

живу у на Луганщині, знаю чим зараз живуть наші люди і які мають 
проблеми. Я впевнена, що мої знання та досвід кожен день стають у нагоді 

у допомозі людям, яким це необхідно — саме тому я працюю в «ЕЛЕОС». 



Медіа про нашу діяльність  
 
 
               
 Близько 30-ти ТВ сюжетів, більше 25-ти статей в газетах, 

понад 7 радіоефірів, 250 новин на офіційному сайті, щоденні 
висвітлення подій у соціальних мережах. Перепублікації: більше 
170 статей на інші інтернет-портали. 
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Дякуємо Вам за підтримку і 
допомогу!!! 

 
 

Підтримка медіа  
дуже важливий інструмент у популяризації благодійної діяльності 

 та розвитку соціального служіння у супільному житті. 
 
       Вартість медіа-кампаній ГО «ЕЛЕОС-УКРАЇНА» за 2015 рік – 0 грн. 0 коп. 



Гуманітарний  звіт за 2015 рік 
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Діти, діти 
переселенці  

5008,00 кг 

Військові   
52904,00 кг 

Родини зі 
складними 
життєвими 

обставинами 
13939,00 кг 

 
Всього – 71851 кг 
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Фінансовий звіт за 2015 рік 

Військові                      
917498,12 ₴ 

Переселенці 
99469,11 ₴ 

Освіта  
255000 ₴ 

Діти  
489447,04 ₴ 

Культурні 
заходи 

 233460 ₴ 

Тяжкохворі 
 36000 ₴ 

Всього – 2030874,27 ₴   
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Наші Партнери 
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З ким ми співпрацюємо: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

: +38 (095) 277 11 83 

 : +38 (044) 270 69 02 

вул. Трьохсвятительська, 4Б, Київ, Україна, 01001 

 eleos.ukraine@gmail.com 

http://eleos.com.ua/ 

https://www.facebook.com/eleos.ukraine/?fref=ts 
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