
Благодійний фонд «Анни-Марії» заснований у 2016 році Львівською сім’єю 

Юрієм і Христиною Гупало для допомоги:

- багатодітним і малозабезпеченим сім’ям 

- одиноким матерям, неповним сім’ям

- людям з особливими потребами

- сім’ям учасників АТО, переселенцям



❑ Основні види напрямків діяльності Фонду:
* Комплексна допомога потребуючим сім’ям, особам 
(психологічна, юридична, допомога із працевлаштуванням і інше)
* Поїздки в дитячі будинки - налагодження дружніх стосунків з 
вихованцями і наставництвом у майбутньому для кожного 
зокрема
* Поїздки в будинки пристарілих, психоневрологічні диспансери

❑  Основна мета діяльності Фонду – це запобігання попадання 
дітей в інтернати, шляхом підтримання сімей у складній 
життєвій ситуації

❑ Основна ціль – побудова ефективної і цілеспрямованої 
команди Волонтерів, однодумців для спільної роботи для 
покращення соціального становища неблагополучних сімей і 
допомога потребуючим особам загалом



Центр Допомоги - працює з 2016 року, де за цей час допомогу змогли 
отримали понад 300 сімей (2000 осіб), щомісяця видається понад 1500 кг 
допомоги. Потребуючі особи тут можуть отримати речі, взуття, засоби 
побуту і інше. Із сім’ями, які опинилися у складній життєвій ситуації 
проводиться комплексна допомога: із працевлаштуванням, 
навчанням\перекваліфікації, юридичні консультації, психологічна і дружня 
підтримка.



У планах БФ “Анни-Марії” на 2018/2019 роки відкриття великого унікального 
центру «СОЦІАЛЬНА КОМОРА». Фонд отримав підтримку від Міської ради м.
Львова в обличчі міського голови Садового А. І., на довготривалий період у 
використання надано приміщення для відкриття Центру допомоги, де допомогу 
зможуть отримувати понад 5 000 сімей в рік. Проект на стадії складання 
кошторису, проектування капітальних ремонтних робіт і пошуку фінансування для 
його відкриття.



Фонд спільно із Львівською освітня фундація на період 2017-2018 років взялися за облаштування 
домівки для жінки-сироти (вихованка дитбудинку), яка потерпала від домашнього насилля і зараз 
самотужки виховує сина і доньку. Будинок частково постраждав від пожежі (не придатний для 
проживання), в першочергових планах – це лише укріплення будинку, але з часом вирішили 
забезпечити жінку з дітьми повноцінною ванною кімнатою, тому об’єм робіт значно збільшився і 
кошторис проекту відповідно. На цю сім’ю незабаром чекатиме повноцінна і затишна домівка, де 
вони зможуть будувати успішні плани на майбутнє і вирватись із статусу малозабезпечені.  
Проект на стадії активного будівництва, потребує фінансової допомоги.

ПРОЕКТ «Житло для СИРОТИ»



Гоза Володимир – батько-вдівець (у кінці 2017р. 
померла молода дружина у віці 28 років від 
раку), який самостійно виховує 4 малолітні 
дитини. На даний момент потребує медичної 
допомоги (операція на дві легені), чоловік із 
дитинства постійно хворіє на пневмонію Фонд 
допомагає сім’ї одягом, взуття, речами побуту, 
харчами, меблями і іншим  

Допомога сім’ям
Ракус Марія – багатодітна родина, у якій 
виховується 9 донечок, батько учасник АТО 
(зараз проходить лікування: операційне 
втручання). Завдяки постійні підтримці Фонду і 
постійного висвітлення в соцмережі facebook 
для допомоги цій сім’ї – знайшовся Добродій, 
який подарував великий облаштований для 
проживання будинок у рідному селі( сім’я 
винаймала маленький будиночок з 2-ма 
маленькими кімнатами (вартість будинку 
орієнтовно 15-20 тис.дол.)



Поїздки у дитячі будинки – налагодження з вихованцями дружніх 
стосунків для подальшого їх наставництва у майбутньому. 
Соціалізувати підлітків для самостійного життя після випуску з 
дитбудинку, допомога у виборі професії.



Поїздки в будинки пристарілих, психоневрологічні заклади – 
Фонд велику увагу приділяє стареньким і неповносправним особам, 
для таких осіб дуже важливий особистісний контакт, посмішка, 
невимушена розмова.



Фонд проводив унікальну поїздку, де Волонтерами були Діти – вихованці 
дитбудинку, вони відвідували жителів психоневрологічного інтернату. Тут 
діти побачили як можна піклуватися про таких осіб, мали змогу дарувати 
життєрадісну енергію і позитив. Усі учасники такого заходу були у захваті!  



Заходи, свята, благодійні акції, які відбулися у 2018 році для підопічних Фонду малозабезпечених та 
багатодітних родин, для жінок, матерів та їх дітей, мета яких: навчальна, культурно-просвітницька :
- Свято Весни та краси – жінки мали змогу перетворитися у справжню Панянку, якій зробили 
зачіску, макіяж, манікюр, пригостили кавою, солодощами і на завершення – похід у театр
 

- Свято любої Матусі - для жінок провели тренінг на тему «5 секретів для доброї і щасливої мами», 
а також екскурсія центром м.Львова (жінки були не місцеві, із районі та області)



Свято до дня Дитини – розваги із квестами, логічними завданнями, лекція по 
етикету, весела руханка для діток із підопічних Фонду родин.

Благодійна акція «Подарунок для Школярика» – через соцмережу facebook пересічні 
громадяни формували подарунки із канцтоварів, ранців для Школяриків, які виховуються в 
підопічних Фонду родинах, загалом для 100 діток.



Команда Волонтерів Фонду – дружня, прогресивна, яка постійно 
навчається для досягнення спільних поставлених цілей!



Благодійний Фонд «Християнський центр допомоги Анни-Марії» проект 
«СОЦІАЛЬНА КОМОРА» - це допомога усім, хто звертається до нас при 
складних життєвих обставинах. Ми молода Благодійна організація, яка 
функціонує і дає змогу допомагати іншим лише за допомогою благодійних 
внесків від пересічних громадян. Багато зроблено лише за 2 роки діяльності, 
безліч щасливих дитячих обличь, надія в очах потребуючих, розуміння, що їм 
є куди звернутися за порадою, допомогою. Фонд цілком відкритий для нових 
проектів і співпраці. Дякуємо Вам, що допомагаєте нам творити ДОБРО!

Дякуємо за увагу!


