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24.02. Почалась війна із рф, фактично після перших вибухів, Фонд подав 
заявку у МОЗ на надання соціальних послуг з підтримки українських лікарень 
та з постачанням гуманітарної допомоги лікарям.

 

Перший тиждень війни як і всім українцям, нам було моторошно, але ми 
швидко зібрали навколо себе декілька команд волонтерів і почали діяти. Так 
як Фонд підтримував безперервний професійний розвиток медпрацівників, 
мав досвіт постачання у заклади охорони здоров’я благодійної допомоги у 
вигляді медичного обладнання та ліків ми вирішили діяти за таким планом: 

переформатовати 
сайтта сторінки у соц. 
мережах навчитись


екстреному реагуванню 
на запити ЗОЗ та інших 
бенефіціарів

забезпечити постачання 
гуманітарної допомоги, її сортування,  
зберігання та передачу нужденним

налагодити логістику, 
зважаючи на повітряну 
тривогу та вибухи

створити систему обліку 
надходжень та збору 
потреб від закладів 
охорони здоров’ я (ЗОЗ)

Health of the Ukrainian people
International Charitable Foundation

Звіт від 24.02.2022

Ми намагались координувати волонтерів, які щогодини бігли в укриття, 

шукали постачальників, які вимагали сплатити логістику за кошти, яких ще не 

було на рахунку, вчились працювати з тими, хто опинився за сотні кілометрів 

або приймати заявки у тих, хто потрапив у «непідконтрольну територію», ми  

намагались передати справи від одного до іншого за дві години без зв’язку, 

ми вчились розуміти з пів слова один одного і погоджувались на все, заради 

допомоги та збереження людей.
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Звіт  24.02 - 27.02.2022

Перший тиждень війни

 отримали лист із верифікацією від МОЗ та публікацію про Фонд на сторінці 
МОЗ(детальніше)

 досягли домовленостей з американським Фондом про збір коштів в США на 
користь Фонду «ЗУН» (підписали меморандум) (детальніше)

 залучили перших волонтерів (три команди менеджерів різних напрямів)
 отримали лист – підтвердження повноважень від ГС «УФПМО» (детальніше)
 сформували перелік бенефіціарів (ЗОЗ) та почали збір потреб
 почали розробку програм Фонду для генерації ресурсів (забезпечення 

діяльності ЗОЗ, бронежилети для лікарів швидких допомог, ліки та 
обладнання для лікарень) (детальніше)

 сформували команду, яка почала щоденне планування робіт (детальніше);

Наші перемоги цього тижня:

Дякуючи координації Фонду «ЗУН» (пошук бенефіціарів, пошук 
транспорту, участь у завантаженні тощо) було відвантажено перші 
2 машини медикаментів для лікарень (понад 40 тон) на загальну 
суму понад 10 млн.грн.

Волонтерами напрацьовано: 726 годин

27 000 грн
Гроші з рахунку не витрачали

зібрано в період з 24 по 27 лютого

По факту ми вчились працювати «під час військового стану та евакуації», 
намагались виконували завдання, яких ніколи раніше не виконували і вірити у 
найкраще

Візуальний звіт Переглянути подяки

https://houp.org/wp-content/uploads/2022/03/lyst_moz.jpg
https://mindoasis.networkforgood.com/projects/154803-tangible-aid-for-the-people-in-ukraine
https://houp.org/wp-content/uploads/2022/03/lyst_ufpmo.jpg
https://houp.org/#projects
https://houp.org/board/
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Звіт  28.02 - 06.03.2022

Другий тиждень війни

 досягли успіху у перемовинах із TIEMS (Міжнародним товариствомз 
управління надзвичайними ситуаціями (США-Бельгія)) щодо спільного 
впровадження «Української системи гуманітарної допомоги»;

 досягли домовленості з WOG щодо заправки через віртуальні картки 
автомобілів волонтерів Фонду (які займаються логістикою паливом);

 затвердили Комунікаційну стратегію
 домовились про підтримку волонтерського руху Фонду із WORK.ua та 

Robota.ua;

Наші перемоги цього тижня:

Гроші з рахунку не витрачали

зібрано в період з 28 лютого по 6 березня

341 869 грн

Забезпечили підтримку розміщення статей та матеріалів для 
лікарів платформи – партнера.(Детальніше)

Сприяли відвантаженню  6 машин + 8 мікроавтобусів 
гуманітарної допомоги для лікарень Харківської, Київської та 
Одеської областей на загальну суму понад 18 млн.грн.

Не дивлячись на складнощі ми змогли:

 Інвестувати час у побудову логістичних аспектів взаємодії з МОЗ («медичні закупівлі»
 Розробити знак «Гуманітарної допомоги»(для індентифікації медичних вантажів» 

(Детальніше
 Розпочати кампанію з фандрайзингу ресурсів задля виконання програм Фонд
 Обрати підрядників та партнері
 Почали доопрацьовувати сайт спільно з «Romanuke team»

Візуальний звіт Переглянути подяки

https://www.tiems.info
https://wog.ua
https://www.work.ua/ru/
https://rabota.ua/ua
https://accemedin.com
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Звіт  07.03 - 14.03.2022

Третій тиждень війни

Перш за все займались «евакуацією» Штабу Фонду, перемовинами із підрядниками та донорами, 

формували команди з волонтерів та іншим інституційним розвитком

 евакуйовали та розмістили Штаб у вільній від військових дій зоні (у місті 
Золочів, Львівська обл.)

 провели перемовини із представниками НДО м. Хмельницького, м.Тернополя 
та м.Івано-Франківськ

 підписали меморандум про порозуміння з TIEMS
 визначили умови співпраці та намітили план дій
 почали розробку програми по створенню «Міжнародної Гуманітарної 

Коаліції» (спільноти неприбуткових організацій, які працюють з 
гуманітарними та медичними програмами, далі «Коаліція»);

Наші перемоги цього тижня:

Сприяли передачі кінцевим бенефіціарам лікареням Київської 
та Миколаївської областей 6 машини + 8 мікроавтобусів 
гуманітарної допомоги на загальну суму понад 17 млн.грн

Забезпечили розробку опитування для «лікарів – учасників 
війни», яке буде запущено на платформі-партнера (https://

accemedin.com)


831 510 грн
зібрано в період з 7 по 14 березня

Гроші  з рахунку почали інвестувати у логістику, у управління проектами для 

забезпечення діяльності ЗОЗ та у БПР лікарів. З рахунку витрачено 100 900 

грн., з яких на логістику пішло 15%, на адміністрування 0,02%.

Візуальний звіт Переглянути подяки

https://accemedin.com
https://accemedin.com
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Звіт  14.03 - 20.03.2022

Четвертий тиждень війни

Створення Коаліції, перемовини із представниками влади, ЗОЗ та донорами, 

переформатування та формування команди Фонду у зв’язку із продовженням 

процесів біженства, робота з гуманітарними вантажами біля кордонів України

 запустили компанію у медіа з метою генерації ресурсів

 підписали меморандуми про співпрацю в межах Коаліції із представниками 

НДО м.Ужгород, м.Тернопіль, м.Миколаїв, м.Рівно

 сформували перелік ЗОЗ для встановлення ПО TIEMS

 почали роботу над фінансуванням міжнародної конференції«Doctors of the 

whole world for Ukrainians Doctors» та програмами по підтримки біженців;

 відкрили склад у Тернополі;

Наші перемоги цього тижня:

81 150  грн
зібрано в період з 14 по 20 березня

Гроші з рахунку продовжили інвестувати у логістику та управління 

проектами для забезпечення діяльності ЗОЗ.


З рахунку витрачено 25 000 грн., з яких на логістику пішло 100%.

Сприяли завантаженню та доставлянню5 машини + 9 автобусів 
гуманітарної допомоги для кінцевих бенефіціарів-лікарень 
Київської та Чернігівської обл. на загальну суму понад 20 млн.грн.

Сформовано низку статей та освітніх матеріалів які переглянули 

більше, ніж 4 тисячі унікальних лікарів через платформу – 

партнера (https://accemedin.com)



Візуальний звіт Переглянути подяки

https://accemedin.com
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Звіт  20.03 - 31.03.2022

Пʼятий тиждень війни
Створили Коаліцію та розпочали пошук фінансування задля її інституційного розвитку (отримали 

консультації, здійснювали пошук донорів тощо), провели перемовини із представниками влади у м. 

Ужгород та м. Тернопіль, перемовини із ЗОЗ, частково доформували команду Фонду, попрацювали над 

написанням проектів для роботиз гуманітарними вантажами біля кордонів України та взаємодією з 

міжнародними партнерами та задля інституційного розвитку Коаліції та Фонду.

 підсилили коммунікаційну компанію у медіа з метою генерації ресурсів
 підписали меморандуми про співпрацю в межах Коаліції із представниками 

НДО м. Києва, а також із представниками НДО м. Ужгород
 Працювали над проектом«Doctors of the whole world for Ukrainians Doctors»
 розробили програми по підтримці лікарів та біженців (харчування) 

Humanitarian Aid (Детальніше)
 завершили роботу по відкриттю рахунків у банківських установах
 привезли гум допомогу з ЄС на суму 151 583 грн;

Наші перемоги цього тижня:

4 800  грн
зібрано в період з 20 по 31 березня

Гроші з рахунку продовжили інвестувати у логістику та в управління проектами для 

забезпечення діяльності ЗОЗ. Члени Коаліції (м. Тернопіль) використали можливості 

заправки автомобілів для розвезення гуманітарної допомоги завдяки Фонду «ЗУН». 

відвантажено 3 машини + 5 автобусів гуманітарної допомоги для 
лікарень Київської та Харківської областей та на загальну суму 
понад 20 млн. грн.

Сформовано низку опитувань лікарів на різні теми через 
платформу – партнера (https://accemedin.com)



Візуальний звіт Переглянути подяки

https://houp.org/humanitarian-aid-segment/
https://accemedin.com
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Завдяки нашій допомозі
 (фандрейзинг, оплати, перемовини, листи-прохання, особисті зв’язки, робота волонтерів, взаємовідносини 

з партнерами) вдалось зробити все те, про що йдеться нижче

відпрацьована 
волонтерами201

година

було рекрутовано та задіяно 
на різні напрямки роботи  144

волонтера

проїхали автомобілі з 
гуманітарною допомогою, 
відвантаженою за нашим 
сприянням

15 075
кілометрів

було

перевезено31 033

коробок

16 фур 

та 29 бусів

45
рейсів

вантажів 

(суміжно з усіх автомобілів)447

тон

 Було підписано 9 
меморандумів з НДО

 Проведено понад 
224 зустрічі

 Наради (зумколл + гугл міт) 
протягом 119 годин

 Забрендовано 6 автомобілів
 Визначено 12 партнерів
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Звіт  28.02 - 31.03.2022

Якщо підбити підсумки

загальний  середній чек
22 037 грн

середній чек пожертви ф/о
12 305 грн

найбільша сума пожертв від 1 ф/о 
26 000 грн 

дата найбільшої кількості пожертв

за період

28.02.2022

До нас долучились 53 
благодійники

За цим QR-кодом ви можете 
відвідати ГОЛОВНУ сторінку 
Міжнародного благодійного фонду 
«Здоров’я українського народу»
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