




Франція, Іспанія, Польща, Греція, Швеція

присвятили себе допомозі людям, які 
постраждали внаслідок війни

проїхали наші вантажівки Україною та 
країнами ЄС, щоб доставляти гуманітарну 
допомогу

тон гуманітарної допомоги ми доставили 
тим, хто цього потребує

ми евакуювали із зон бойових дій



Нам вдалось доставити допомогу до 
Харківської, Донецької, Луганської, 
Сумської, Полтавської, Кіровоградської, 
Київської, Чернігівської, Миколаївської 
областей. 

На початку війни нашому фондові 
передали 2 автобуси щоб допомогти із 
логістикою. 



Ліків та медичного устаткування 
передав наш фонд лікарням

вартість медикаментів та 
медичного устаткування 
перевезених до гарячих точок і 
лікарень України

Допомогу отримали ключові лікарні Харківської, 
Дніпропетровської, Сумської, Кіровоградської 
та Чернігівської областей, які зараз рятують 
життя військових та цивільних. 



Ми передали 170 спеціальних медичних 
матраців для лікарень Дніпра та Харкова, 
де щодня рятують життя військових та 
цивільних. 

Завдяки цим матрацам, хворі  будуть 
легше переносити післяопераційні болі.



Нам вдалось передати до лікарень рідкісні 
ліки від епілепсії, устаткування, необхідне 
для операцій, знеболюючі, що так потрібні 
хворим після складних операцій.  

Знаємо, що деякі препарати рятують зараз 
життя дітей та військових. 



гуманітарної допомоги ми перевезли до 
Харкова, Чернігова, Охтирки, Миколаєва, 
Ізюма та інших міст. 

гарячих обідів та продуктових наборів для 
харків’ян

Сотні родин отримали адресну допомогу. 



Допомогу отримали мешканці Харкова, що 
опинились у скруті. 

Також ми допомогли переселенцям із інших 
областей, що опинились у Дніпрі. Це люди 
із Донецької, Луганської, Херсонської, 
Запорізької областей.



джипів для ЗСУ

пального придбано та передано 
військовим на передову

вартість переданого екіпірування 
для ЗСУ

Ми змогли допомогти 24, 92, 93, 95 бригадам, ТРО Харкова, 
ТРО та ЗСУ Дніпра, Чернігова, ОТ «СХІД», УДА, ДСНС 
Чернігова, Харкова, Дніпра, поліції Харкова, Чернігова.



Пікапи, які передав наш фонд, зараз 
допомагають військовим виконувати бойові 
завдання у Харківській та Донецькій областях. 

Усі машини були повністю переобладнані та 
підлаштовані під польові умови. 



БФ Хороброго передав військовим дрони, 
тепловізори, рації, аптечки. 

Додатково ми відвезли кілька бусів із 
продуктами, засобами гігієни, електронікою 
і одягом для наших хлопців на передовій.



У Познані, місті-побратимі Харкова, 
сьогодні проходитиме благодійний 
концерт.

Частина зібраних коштів буде 
передана БФ Хороброго. 

На них ми зможемо сформувати 
продуктові набори для харків’ян



Проєкт має на меті відобразити
реальність подій війни у нашій країні, 
через призму творчості. 80% 
зібраних коштів будуть передані на 
підтримку ЗСУ. 

На них буде придбано та передано 
на фронт 15 кевларових касок та 15 
бронежилетів. 

Наш фонд в свою чергу допоможе із
пошуком, придбанням та доставкою
екіпірування безпосередньо до 
рецепієнтів.



Ми організували аукціон, на якому 
розіграли легендарні марки. 

Наразі своїх власників знайшли вже 
3 марки. 

На зібрані кошти буде куплено 
продукти для харків’ян.



Ми запустили цикл відеороликів, в 
яких наш експерт відповідає на 
найпоширеніші питання українців 
під час війни.

Проєкт допоможе глядачам 
розібратись в собі і зрозуміти як 
швидше пристосуватись до нових 
реалій і продовжувати життя.



Центр Волонтерства
та Захисту




