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ВСТУПНЕ СЛОВО
Добрий день, шановний читачу.

Мене звати Варвара, і я Співзасновниця і
Операційна керівниця Благодійного Фонду
"Старенькі".

Другий рік пандемії і повної непевності й
непередбачуваності позаду, і ми хочемо
поділитися результатами нашої роботи. 

Це наш другий офіційний річний звіт у такому
форматі, і ми все ще експериментуємо із його
формою та змістом. Нам дуже хотілося
розказати про те, що нас вразило і що
порадувало. Розказати історії бабусь та  
 волонтерів, які їм допомагають. Подякувати
всім донаторам. Сподіваємося, що нікого не
забули.

Спасибі всім, хто був з нами і допомагав
нашим чудовим бабусям і дідусям!

У нас амбітні цілі на 2022 рік. Ми будемо
рухатись в регіони, і нам дуже потрібні
спільники. Приєднуйтесь самі та розповідайте
друзям і колегам про те, що допомагати
легко разом зі Starenki.

Приємного читання!



Старенькі створювалися за внутрішнім покликом - як відповідь рішучих до
дій молодих людей на те, що вони бачили. Бабуся, яка рахує копійки на
касі і викладає з кошика масло, бо не вистачає грошей. Дідусь, який не
може оплатити в аптеці необхідні йому ліки. Літня жіночка, яка продає
біля метро вязанки часнику...все це не лишало вибору.

Через ці явища водночас у десятків незнайомих між собою чуйних
молодих людей виник поклик діяти. І у соцмережах вони почали
об'єднуватися і  шукати спосіб, як же можна реально допомагати літнім
в Україні? Так спершу виникла волонтерська спільнота у 2015 році. А на
початку 2017 року п'ять активних волонтерок офіційно заснували
благодійний фонд. Тож наступного року нам виповниться 5 років!  

НАША ВІЗІЯ

ЩАСЛИВА ТА СИТА СТАРІСТЬ В
УКРАЇНІ МОЖЛИВА



ГОЛОВНА 
ЦИФРА РОКУ 

23-х бабусь і
дідусів
відвідували наші
волонтери
кожного дня
впродовж року*.
Це означає, що щодня двадцять троє самотніх літніх людей,
що опинилися  у складних життєвих обставинах, почували себе
менш одинокими та забутими.

Двадцять бабусь і троє дідусів** отримали продуктово-
побутовий пакет допомоги вартістю близько 350 гривень, що
дозволило їм витратити ці кошти із власної пенсії на необхідні
ліки, нові окуляри чи інши потрібні та бажані речі.

*кількість подуктових пакетів, наданих за рік, у перерахунку на
календарні дні року
**середній гендерний розподіл серед підопічниих "Старенькі"



ГОЛОВНЕ
ЗВЕРШЕННЯ 2021

Ми розширилися у Дніпрі:
+3 координаторки

+5 районів
+600 підопічних

 І це неймовірні новини, адже наша ідея
розширювати допомогу знаходить відгук

у волонтерів та донаторів. І разом ми
можемо допомагати ще більше!

 
Завдяки залученню трьох додаткових

координаторів волонтерів у місті ми
зможемо надавати допомогу в

5-ти додаткових районах міста, а це ще
600 більш усміхнених та задоволених

стареньких!
 

Така кількість нових підопічних,
звичайно, потребує збільшення обсягу
донейтів. Ми активно працюємо для
розширення допомоги і будемо вдячні

регулярним платежам, які можна
оформити на нашому сайті.

 



ФІНАНСОВИЙ
ОГЛЯД 

CТОРІНКА 14

Структура зборів за
походженням

Приватні донейти
96.8%

Корпоративні донейти
3.2%

Продуктові пакети
3.23

Адміністративні витрати*
0.61

Засоби гігієни
0.07

*зарплата
співробітників,
податки і
 збори з неї,
хостинг,
юридична адреса

Структура витрат 
за 2021 рік. млн грн

Сумарно за 2021 рік
Старенькі зібрали 4.3 млн грн.
Всі збори відбуваються суто
на банківські рахунки фонду.



ІСТОРИЧНІ
ПОКАЗНИКИ
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Для того, щоб краще зрозуміти нашу рішучість
допомагати літнім людям у скруті і взагалі
напрямок руху організації, достатньо поглянути на
динаміку фандрайзингу та наданої допомоги по
роках. Ми щиро вдячні всім причетним і дуже
пишаємося такими результатами!

0.7 млн грн

2000 пакетів

3428 пакетів

9000 пакетів

875 пакетів

1 млн грн

1.5 млн грн

6.2 млн грн

3.9 млн грн 8500 пакетів



УЛЮБЛЕНА
ІСТОРІЯ РОКУ

CТОРІНКА 14

Геннадію Леонідовичу та Марії
Іванівні на двох більше 150 років.
«Завтра мені виповниться 77. А у
документах написано, що народився
аж 20 грудня. Ну, я 1944 року
народження, тоді у війну коли могли,
тоді дітей і записували». Виявилося,
що ми привезли продуктовий набір
майже Геннадію Леонідовичу на
іменини. Він з Хмельниччини, приїхав
працювати в Київ на завод, там
зустрів майбутню дружину, разом і
працювали, і жили.

Колись подружжя виховувало сина. Молодий чоловік загинув більше 20 років тому –
потонув. Був одружений, дітей не мав, невістка з його батьками зразу перестала
спілкуватися. За 20 років переживань та почуттів менше не стало - бо прямо внизу біля
під’їзду, одразу після нашого знайомства Геннадій Леонідович починає розповідати
нам про загибель сина. Що досі постійно думає, чого так сталося у їхньому житті,
згадує той трагічний день. А коли ми вже піднімаємо у ліфті і приносимо продуктові
пакети та ставимо там, звідки стареньким їх зручніше розпаковувати – дідусь прочиняє
двері їхньої вітальні і показує, як трепетно зберігає магнітофон сина і його речі, бо рука
понад 20 років не піднімається нічого викинути.

Марія Іванівна каже: «Ми фотографії сина говоримо: дивись, до нас волонтери
приходять, піклуються. Краще би ти звісно жив довго-довго і за нас дбав, бо ми в
нашому домі тільки одні самотні, у всіх інших є діти і внуки. Але завдяки вашому
фонду і волонтерам хоч хтось за нас подбає».



Ми вважаємо, що сам факт виключення літніх людей з контексту
сучасного життя є несправедливим. І маємо наміри продовжувати із цим
боротися: залучати якомога більше людей до допомоги літнім людям у
скруті, розказувати їхні історії в соціальних мережах. Наш досвід і вся
історія організації показує, що це дійсно працює.

НАШ ПЛАН 2022
ЧИМ БІЛЬШЕ УВАГИ ДО ТЕМИ -
ТИМ БІЛЬШЕ КОРИСТІ ДЛЯ ВСІХ

ДОПОМОГУ В РЕГІОНИ! СТАРЕНЬКІ
БУДУТЬ РОЗШИРЮВАТИСЬ

Наша організація вже працює у Києві, Львові,
Дніпрі та декількох невеличких містах. Проте, ми
розуміємо, що цього замало. Саме тому ми
збираємося створювати волонтерські спільноти у
регіонах та шукати партнерів для співпраці у
різних областях України. Наразі вже заплановано
розширення допомоги Фонду у деякі міста
спільно із підрозділами Карітас України, які є
нашими партнерами та вже багато років невпинно
працюють на благо літніх людей, що опинилися 
 у скруті. 



ЯКА ПІДТРИМКА
НАМ ПОТРІБНА?

CТОРІНКА 14

Гроші. Ви можете зробити одноразовий благодійний
внесок, а можете підписатися на щомісячний платіж.
Щобільше підписок, то краще ми можемо планувати свою
діяльність.

Волонтерство. Якщо ви маєте кілька вільних годин у
робочий час та перебуваєте у містах, де ми розвозимо
продуктові набори, то можете долучитись до фасування
та доставки. Побачите усмішки стареньких на власні очі!

Розголос. Розказуйте про нас своїм колегам, що
відповідають за соціальні проєкти. Ми готові надати вам
додаткові матеріали для цієї розмови або за потреби
особисто виступити із презентацією.

Транспорт. Нам потрібні авто для розвезення допомоги
стареньким - наші пакети важать більше 8 кг, а їх треба
розвезти 15-20 штук за раз. Майже щодня у будні. 
Із 9-ї до 16-ї години. У Києві та Дніпрі :) 



ПОДЯКИ
БАБУСЬ

Була дуже здивована, коли мені подзвонила із
терцентра наша Наталія Іванівна і сказала, що
вона із волонтерочокю прийдуть мене
провідати і принесуть подарунок. Дійсно, через
короткий час прийшли і принесли такий
подарунок, що підняти мені не під силу. Я
дуже стара і хвора жінка (після інфаркту), мені
84 роки. Волонтерочка молода і гарненька
дівчинка занесла цей пакет аж в кімнату. Я
навіть розгубилася. В пакеті було все добре
продумано, нічого лишнього, а все до діла.

Была тронута до слез, когда увидела, что вы
положили в продуктовый набор. Это не
просто набор круп, чтобы поставить галочку
об указанной услуге, а продуманная до
мелочей помощь. Тут тебе и сладости, и
многое другое. И впервые такое вижу -
шампунь, мыло, и даже чистящее средство.

Я вражена вашою турботою за немічних
людей. Значить, є ще в нашій країні люди,
які мають велике серце і добру душу.



"Мої батьки теж старіють. І всі ми там будемо.
Хочу приносити більше користі суспільству.
Шкода, що хтось у старшому віці лишається
самотнім, я відчуваю цей біль і розпач".

"Розумію, наскільки самотніми і безпорадними вони
можуть почуватися. І мені хотілося б зробити свій внесок
задля того, щоб старенькі стали трошки щасливішими".

"Це мій поклик душі. Я нічого
не хочу взамін, крім розуміння,
що я зробила хоч чиєсь життя
кращим. Я маю на це
внутрішній ресурс. І я не уявляю
життя без цього".

ВОЛОНТЕРИ
КАЖУТЬ
Starenki народився як волонтерський проєкт –
спільнота небайдужих людей, які просто хотіли
чимось допомагати літнім у скруті. Такими ми
і залишаємось - наші волонтери є нашою
рушійною силою. Почитайте, що вони говорять
про допомогу людям поважного віку.



Анна Верещак - співзасновниця Фонду, відповідальна за PR
Варвара Тертична - співзасновниця Фонду, Операційна керівниця Фонду
Ірина Бараненко - співзасновниця Фонду, відповідальна за стратегію

Надія Демидова - співзасновниця Фонду, відповідальна за корпоративні
контакти та інші дива

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

Марія Новокщенова - менеджерка та Директорка Фонду
Ольга Ямліханова - бухгалтерка Фонду

Олександра Швець - координаторка волонтерів, Дніпро
Катерина Шаравара - координаторка волонтерів, Дніпро

Ольга Галішина - проєктна менеджерка
Марина Бойко - координаторка волонтерів, Київ

Анастасія Дорошенко - координаторка волонтерів, Київ
Наталія Щедріна - спеціалістка із закупівель

Катерина Гайдай - координаторка волонтерів, Дніпро
Марина Безуглова - спеціалістка із документообігу

Олександра Мулькевич - кураторка лівого берега у Києві
Катерина Чернокур - координаторка Волонтерів у Фонді

Валєрія Брежнева - координаторка Фонду в Дніпрі
Вікторія Титаренко - координаторка Фонду у Львові

Ірина Гладищ - волонтерка Фонду, відповідальна за звітність
Людмила Шевчук - комунікаційна та проєктна менеджерка 

Тамара Антонюк - волонтерка-рекордсменка
та велика кількість інших важливих людей, які нам допомагають!

Всіх любимо! Всім дякуємо!
 

КОМАНДА
2021


