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1. МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
ГО “Волонтерській рух “Спільна допомога” був створений у 2014 році 

волонтерами та активістами, що працюють з різними категоріями незахищеного 
населення в Україні. Організація здійснює свою діяльність на в Івано-Франківської, 
Київської, Донецької областях та Києві, та співпрацює з українськими та 
міжнародними організаціями і фондами. Організація активно розвиває 
міжрегіональну співпрацю  в Україні задля примирення та ліквідації стереотипів. 

Мета ГО ”Волонтерській рух “Спільна допомога” – координація зусиль окремих 
волонтерів та активістів для реалізації спільних волонтерських ініціатив та отримання 
сінергичного ефекту. 

Головним напрямком діяльності ГО ”Волонтерській рух “Спільна допомога” є 
розвиток міжрегіонального волонтерського руху для надання соціальної, 
психологічної та гуманітарної допомоги різним незахищеним категоріям населення 
України. 

ГО «ВР «Спільна допомога» входить до волонтерського руху, що об’єднує НУО, 
волонтерів та активістів, які допомагають вимушеним переселенцям на території 
всієї України. Організація надає допомогу (соціальну, психологічну, правову) 
вимушеним переселенцям зі Сходу України та Криму та різними категоріями 
соціально незахищеного населення (люди похилого віку, інваліди, неповнолітні та 
інше), що мешкають на території України, де відбувалися/відбуваються бойові дії. 

ГО «ВР «Спільна допомога» входить до волонтерського руху, що об’єднує 
громадські організації та  активістів, що займаються захистом та підтримкою ромів на 
території всієї України. 

ГО «ВР «Спільна допомога» разом з партнерами з інших країн, займається 
розвитком депресивних  громад в Україні, насамперед прикордонних, для 
покращення соціально-економічної ситуації та підтримки незахищених верст 
населення.   

 
 

2. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ У 2016 РОЦІ 
 
В ході  реалізації проекту  з допомоги літнім людям, що постраждали від 

конфлікту на Сході України   «Літні люди у біді», надана гуманітарна та психологічна 
допомога приблизно 250 літнім людям. До проекту залучено близько 50 молодих 
волонтерів. 30 з низ пройшли навчання на спеціальних тренінгах. Цей проект значно 
посилив волонтерській рух серед молоді, що мешкає в Слов'янську та Краматорську.  
Завдяки проекту були розроблені практичні механізми взаємодій місцевої влади, 
волонтерів та НУО для надання ефективної допомоги вразливим верстам населення. 
В реалізації даного проекту приймали участь волонтери з Івано-Франківської області, 
що є важливим фактором для організації діалогу між Західними та Східними 
областями України.  
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В 2016 році була проведена підготовча робота для початку проекту з допомоги 

літнім ромам, що мешкають на Сході України. В реалізації цього проекту також 
прийматимуть участь волонтери з різних областей України, зокрема Київської та 
Івано-Франківської.  

В 2016 році представники нашої організації відвідали Румунію та провели 
перемови з представниками румунської НГО ГЄК-Буковіна,  щодо реалізації спільних 
проектів у напрямку розвитку прикордонних українських та румунських громад.  

 
 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПЕРСОНАЛ 

 
Найвищий орган ГО  “Волонтерській рух “Спільна допомога” – Загальні Збори.   
До Правління ГО  “Волонтерській рух “Спільна допомога” входить 3 особи.  
Засновниками  ГО  “Волонтерській рух “Спільна допомога”  є Мінчик Ольга 

Сергіївна та Шабанов Микита Вікторович.  
Керівником та Головою Правління ГО  “Волонтерській рух “Спільна допомога”  є 

Мінчик Ольга Сергіївна.  
ГО  “Волонтерській рух “Спільна допомога” на постійній основі працює 3 особи.  

До реалізації проектів залучається до 10 осіб. Кількість волонтерів - 105 осіб.  
Ніхто з керівних органів організації не займає посади в органах державної 

влади, не є засновником громадських об’єднань чи членом громадських рад, не є 
засновником чи співзасновником комерційних юридичних осіб. 
 
 
4. ОСНОВНІ ПРОЕКТИ ВИКОНАНІ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 
 

2015-2017. ГО “Волонтерській рух “Спільна допомога”  реалізує проект з 
допомоги літнім людям, що постраждали від конфлікту на Сході України   «Літні люди 
у біді». Донор: Фонд "Пам'ять, відповідальність та майбутнє" (Німеччина). Сума 
гранту 30,000 євро. 

 
 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРІВ  
 
ГО “Волонтерській рух “Спільна допомога” активно співпрацює з ГО «Івано-

Франківській міській осередок «ВБО Турбота про літніх в Україні», ГО «Культурно-
просвітницьке  об’єднання ромських жінок «Мірікля», ГО «Альтернативний діалог», 
ГО «DVV International: Україна», ГО «Донецька обласна спілка УСВЖН», ГО 
«Слов’янська міська Асоціація громадських організації інвалідів», з місцевим 
органами самоврядування Донецької області України, а також з місцевими ЗМІ та 
активістами.   
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6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОНОРІВ 

 
Фонд "Пам'ять, відповідальність та майбутнє" (Німеччина).  

 
 
7. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА 2016 ФІНАНСОВИЙ РІК 

 
Джерела фінансування: 
Грантові кошти Фонд "Пам'ять, відповідальність та майбутнє" для реалізації 

проекту ««Літні люди у біді». 
Період реалізації проекту:  2015-2017 рр. 
5 траншів  у сумі: 562500,00 грн. 
Загальна сума гранту: 889700,00грн. 
Загалом джерела фінансування на 2016 рік: 562500,00грн. 
 
Загальні категорії витрат - реалізація проектних заходів у рамках 

грантових угод:   
Заробітна плата (з врахуванням видатків): 112500,00грн. 
Адміністративні витрати: 39375,00грн. 
Відрядження та подорожі: 27100,00грн. 
Інші проектні заходи у рамках грантових угод:  383525,00грн. 
Загалом витрати на 2016 рік: 562500,00грн. 
 
 

8. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ  
 
ГО «ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ «СПІЛЬНА ДОПОМОГА» 
01033, м.Київ, вул. Тарасівська 38, оф. 19 
76018, м.Івано-Франківськ, вул. Коперника, буд. 1 
Тел. +380930201196 
spilna.dopomoga@gmail.com 
www.jointaid.org.ua 
https://www.facebook.com/spilnadopomoga/ 
 
 


