
Благодійний
Фонд

"Старенькі"

Звіт  за
2020 рік



Це наш перший великий звіт. 2020 рік виявився дуже
неординарним і призвів до неймовірної кількості подій,
суттєвого зростання наших зборів і розширення Фонду.

Про це ми би і хотіли розповісти детальніше,
висвітлити ще раз певні знакові події, поділитися

нашими спільними успіхами і подякувати ще раз всім
причетним.

 
Завдяки щедрості донаторів та грантодавців,

залученості волонтерів, самовідданості та
наполегливості команди, підримці співобітників

соціальних центрів та підрозділів Карітас ми змогли
подарувати трошки тепла великій кількості самотніх

літніх людей, яким так не вистачає піклування та уваги,
і підтримати їх у непевні часи пандемії.

 
Сподіваємося, що 2021 рік буде легшим для всіх нас

але не менш продуктивним. 
Разом ми можемо більше!

 
Операційна керуюча Старенкі,

Варвара Тертична

Шановний читачу!



Про 2020 та його яскраві моменти

Цей дивний 2020 рік почався для нас із
спражнього чуда - ми долучилися до

Різдвяного полуденку від Фудіз і
допомогли зібрати 1000 літніх киян на
святковий Рідзвяний захід, де кухарі з

усієї України пригощали їх смаколиками,
а команда волонтерів створювала дух

свята Сподіваємось, що приємних емоцій
вистачить ба і дє на цілий рік!

На 8 березня завдяки ідеї та
друзям нашої чудової
волонтерки Катерини

Ніконової бабусі отримали
квіти до свята. Такими

радісними нащі волонтери їх
давно не бачили! Варто

пам'ятати, що навіть маленьки
зусилля можуть приносити

великі результати. 

Ще одне диво початку року -
про нас зняли відео в рамках

кампанії GOZNAMY
фінансованої Європейською

Делегацією в Україні. Чудова
можливість ще раз розказати
всім, що щаслива старість в

наших руках! А заодно
залучити нових людей до

волонтерства.



Такої весни у нас ще не було - слово пандемія
з'явилося в нашому житті. А разом із ними
новий момент підйому волонтерського руху.
Саме волонтери допомагали команді фонду

забезпечувати бабусь і дідусів продуктами у ще
більших об'ємах, слали нам маски, антисептики,

рукавички. А ми у свою чергу допомагали
соціальним працівникам, від яких залежать наші

підопічні.

Про 2020 та його яскраві моменти

Об'єми фандрейзингу зросли вчетверо,
кількість волотнерів на розвозку теж
збільнишась. Через пандемію увага до

потреб літніх людей зросла неймовірно.
До допомогли долучалися як великі

компанії так і маленькі локальні бізнеси.
Ми були б щасливі всім поіменно сказати

дякую, проте у вирі подій частину ми
нажаль не запамятали. 

У квітні нас також чекала наймасштабніша
акція в історії фонду - разом із Укрпоштою
ми забезпечили пасочками 1280 самотніх

літніх людей у Києві, Львові, Бориславі, Дніпрі
та ще 1234 у будинках для літніх людей,

якими опікується фонд Давай Допоможемо.
Це було неймовірно - люди з усієї країни

профінансували святкові пасочки, а укрпошта
вчасно доставила їх разом із часточкою

нашого тепла бабусям і дідусям.



Весь травень та червень ми були зайняті
фандрайзингом на засоби особистої гігєни

для наших підопічних в Києві, адже місто через
пандемію зімнило план закупівель і не

закуповувало їх. Це було потрібно робити не
збавляючи темпів продуктової розвозки і нам в

цьому активно допомагав корпоративний
сектор оплачуючи доставку або надаючи свій
транспорт. Ракета, Уклон, САТ та машини від
малого бізнесу - це те що виручало нас під
час затишшя, коли всі волонтери у відпустках.

Літо 2020 для нас запамятається ще й тим,
що вперше в нашій історіі ми отримали

ГРАНТИ.
 

Перший з них - від Delegation of Europe.
Метою гранту є надання продуктової

допомоги вразливим верствам населення, а
саме самотнім літнім людям в рамках

програми ПРЯМУЄМО РАЗОМ. Для
нашого Фонду це честь і ознака визнання
наших принципів. Грант покриває значну

частину адміністративних витрат на період
його використання.

 

Другий грант ми отримали від компанії
VISA і це просто неймовірно - нас в
черговий раз підтримала така відома
компанія в момент, коли це найбільш

потрібно. Дякуємо VISA!

Про 2020 та його яскраві моменти



Про 2020 та його яскраві моменти

Осінь закінчилася новиною від якої важко
було не стрибати від радощів - наше

партнерство з компанією Visa отримало
відзнаку UN Global Partnership for

Sustainability Award 2020. Visa
профінансувала для нас транспорт від Ракета,
на якому впродовж багатьох місяців карантину

ми розвозили продуктові набори ба і дє.
Разом ми можемо більше!

В грудні ми поставили абсолютний рекорд -  
1311 бабусь і дідусів отримали наші

продуктові пакети. Багато з них отримали ще
й подаруночки, які підготували самі ж
волонтери. А ближче до Нового Року

пакуночки з продуктами супроводжувались
ще й новорічними кексами, які випікали відомі

кухарі та волонтерське коммьюніті Києва
завдяки акції від Фудіз. 

Цього року наша Олександра
Мулькевич стала одним із

облич кампанії від UNICEF про
тих, хто допомагає людям в

часи панжемії. Світлини із
Сашею ви могли бачити на

сітілайтах міста. Ще одним із
облич кампанії стала одна із

соціальних робітниць
Шевченківського району.



6,2 мільйонів гривень загальних зборів
Фонду Старенькі

 
9000 пакетів продуктової допопоги

1057 упаковок засобів особистої гігієни
 
 

3500 трошки більш ситих 
та щасливих стареньких

 
 

 270 волонтерів
у 7 містах України*

 

Головні цифри та факти 
за 2020 рік

отримали 2 гранти (від Delegation

of Europe та VISA)

почали допомагати ще у 4 містах

надали в 3 рази більше допомоги
ніж у 2019

Старенькі у 2020
*Старенькі нині надають

допомогу у
Києві
Дніпрі
Львові

Бориславі
Коломиї

Краматорську
Харкові



Структура зборів за
походженням Приватні донейти

51.6%
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Ще цифри

Структура витрат Старенькі 
за 2020 рік. млн грн Сумарно 4.5 млн грн

0.7 млн грн

2000 пакетів

3428 пакетів

9000 пакетів

875 пакетів

1 млн грн

1.5 млн грн

6.2 млн грн



Більша частина року пройшла в умовах пандемії та карантинних заходів,
яких ми дотримувалися. А це означає, що кількість прямого спілкування з

нашими чудовими літніми леді та джентельменами скоротилася до
мінімуму. Проте вони знайшли засіб спілкування з нами - вони пишуть нам

листи...і ми би хотіли ними із вами поділитися! 

Бабусі й дідусі просили передати



Ще трошки про цей рік

Велика частина роботи нашого фонду - це логістика та бухгалтерія,
яку зазвичай не видно. 

Ми порахували, що за цей рік ми замовили, отримали, розгрузили,
оплатили, провели в обліку, запакували, передали по документах та
доставили близько 81 тонни продуктів не враховуючи подарунків від

волонтерів.



Цього року до допомоги стареньким доєдналося багато
компаній - великих і малих, які на фонді пандемії

примудрялися не тільки змінювати свої формати роботи,
піклуватися про своїх співробітників, а й допомагати нам

допомагати бабусям і дідусям. 

Британська Міжнародна Школа      Visa
 

Comfy          Infopulse         EU Delegation to Ukraine
 

Publicis Group       Чумак            Япомога
 

Щедрий Вівторок       Biotus           CAT        Ізівендінг
 

Іст Лоуд Груп        Спортбанк       Playtika
 

IQVIA     Mastercard    Сім'я Ресторанів Дмитра Борисова
 

Skywind       Jacobs         Murka         Dodo Socks
 

Raketa          Playtech         Fruit Time     Uklon
 

Inveria        Coca Cola     Укрпошта
 

... та багато-багато інших чудових компаній, яким ми дуже
вдячні! 

Подяки



Анна Верещак - співзасновниция Фонду, відповідальна за PR
Варвара Тертична - співзасновниця Фонду, Операційний керуючий

Фондом
Ірина Бараненко - співзасновниця Фонду, відповідальна за стратегію

Надія Демидова - співзасновниця Фонду, відповідальна за
корпоративні контакти і інші чудеса

Юлія Фітуні - співзасновниця Фонду, відьпоівідальна за інстаграм та
розширення географії Фонду 

Марія Новокщенова - менеджерка та Директор Фонду
Ольга Ямліханова - бухгалтер Фонду

Юлія Таранцова - волонтерка, відповідальна за фейсбук та креатив 
Олександра Мулькевич - волонтерка, координатор по Лівому Берегу

Мілана Лозінська - координатор Волонтерів у Фонді
Катерина Чернокур - координатор Волонтерів у Фонді, волонтер

Микита Корбут - координатор Фонду, волонтер
Валєрія Брежнева - волонтерка, координаторка Фонду в Дніпрі

Вікторія Титаренко - волонтерка, координаторка Фонду у ЛЬвові
Анастасія Зінченко - волонтерка, дизайнерка Фонду

Ірина Гладищ - волонтерка Фонду, відповідальна за звітність
Ольга Галішина - волонтерка Фонду
Людмила Шевчук - волонтерка Фонду

Оксана Маріінкова - помічник бухгалтера Фонду
Олександра Барська - волонтерка Фонду

Віта Жигаліна - волонтерка Фонду
Макс Захаров - волонтер Фонду

Вікторія Федоренко - волонтерка Фонду
Тамара Антонюк - волонтерка Фонду

Маргарита Стаднікова - волонтерка Фонду
Олександр Кондратюк - волонтер Фонду

та велика кількість інших важливих людей, які нам
допомагають!

Команда Фонду 2020


