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Російські війська бомбардують і обстрілюють великі міста, селища та малі села. Снаряди потрапляють 

в дитячі лікарні, садочки, школи, будинки. Мирні люди ховаються в підвалах, метро, бомбосховищах. 

Діти вмирають від травм, голоду та спраги.  

За даними ООН з початку війни уже близько 3500 вбитих серед цивільного населення, серед них 

загинуло 227 дітей! Та реальні цифри значно більші! 

Більше 11 мільйонів осіб вимушені були залишити свій дім! 

 

 

Ми маємо вагомий досвід у сфері допомоги людям у кризі, кваліфіковану 

команду працівників та волонтерів, величезну мотивацію, потужну платформу для 

надання допомоги! Цей досвід дозволяє нам зараз успішно пристосовуватися до 

нових умов та якісно надавати допомогу! 

МІСІЯ ФОНДУ: 

   надати різносторонню підтримку та перспективу розвитку соціально вразливим родинам, 

задля виходу з кризових ситуацій, збереження дітей у сім’ях та покращення рівня життя 

майбутнього покоління. 

Основна цільова аудиторія – соціально вразливі малозабезпечені сім’ї з дітьми, у яких є  

ризик вилучення дітей у дитбудинки через складну життєву ситуацію. 

Діяльність направлена переважно на: 

• малозабезпечені, неповні сім’ї з дітьми та багатодітні родини; 

• сім’ї колишніх вихованців дитячих будинків; 

• діти з дитячих будинків та спеціалізованих закладів; 

• сім’ї, в яких виховуються діти з інвалідністю/важкохворі діти. 

До війни ми: 

Допомагали вразливим категоріям населення в забезпеченні базових потреб: одяг, взуття, 

дитячі речі, засоби гігієни, продукти. Це наша щоденна робота протягом 5-и років. 

Відкрили великий Центр допомоги та розвитку площею 325 м2. Зробили в приміщенні 

капітальний ремонт та його облаштування.  

В Центрі допомоги організовували навчання, тренінги, проводили корисне дозвілля для 

дітей та дорослих з соціально вразливих родин. 

Маємо додаткові складські приміщення для зберігання та сортування речей, загальною 

площею 750 м2. 

    

В Україні йде війна 

БФ «Анни-Марії» активно працює з 2016 року. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Щодня особисто за допомогою приходять приблизно 30 сімей (а це біля 100 осіб 

загалом), які змушені були покинути свої домівки без необхідних речей задля безпеки 

(вимушені переселенці з Харківської, Донецької, Луганської, Київської та ін. обл.), а також 

місцеві потребуючі люди: 

✔ в середньому допомогу надаємо 400-500 людям в тиждень, загалом видаємо 

гуманітарної допомоги вагою приблизно 3000 кг в тиждень. 

2) Допомагаємо пунктам тимчасового розміщення переселенців: 

✔ 5 авто завантажуємо з гуманітарною допомогою в тиждень. Орієнтовно видаємо  

1000 кг в тиждень. Також закупляємо продукти, волонтери готують, і ми передаємо 

готову їжу.  

3) Щодня відправляємо необхідну гуманітарну допомогу, яку волонтери везуть в зону 

бойових дій в міста, де вже є гуманітарна катастрофа: 

✔ 8-15 вантажних авто в тиждень. В середньому в одне авто відвантажуємо 1500 кг 

гуманітарної допомоги. 

4) Також ми допомагаємо військовим, які знаходяться в зоні бойових дій. Хоч це і не 

наш напрям, але через перевірених волонтерів, які їздять туди, ми передаємо необхідні їм 

речі, які маємо та можемо дістати. 

Звітуємо та розповідаємо про діяльність у час війни тут: 

 https://anna-maria.org.ua/category/inwar/  

  
 
 

НАМ ДОВІРЯЮТЬ ТА ПІДТРИМУЮТЬ 

 
 

 

 

         
                                        БЛАГОСЛОВЕННЯ 

                                                                                 

 

 

В ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС ВІЙНИ ФОНД ПРАЦЮЄ ЯК ВЕЛИКИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДОПОМОГИ 

 

https://anna-maria.org.ua/category/inwar/


 

 

 

 

 

Якщо ви Благодійний фонд, Організація, Фундація, Волонтерська спільнота, компанія чи 

просто людина з активною життєвою позицією – приєднуйтесь до нас задля доброї справи: 

допомоги тим, хто опинився у скруті через війну та руйнування ворогом нашої України. 

 

ЯК ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ: 

➢ Організувати збір необхідних речей та передати нам або привезти самостійно. 

➢ Допомогти фінансово. 

➢ Поділитися корисними контактами організацій, осіб, які допомагають. 

Нам потрібна їжа, засоби гігієни, ліки та інше. Повний список необхідного тут: 

https://anna-maria.org.ua/список-актуальних-потреб/   

Ми відкриті до ідей та пропозицій! 

 

 

                                                 РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ ТА ДОПОМОГИ: 

 

Рахунок фонду в UAH:  

UA373052990000026003001012019 

Рахунок фонду в USD:                           bfannamaria2018@gmail.com 

UA963052990000026009011015624 

Рахунок фонду в EUR:                         Усі доступні способи та повні реквізити, 

UA063052990000026002021011295         щоб відправити допомогу є на нашому сайті: 

                                                                          https://anna-maria.org.ua/wanna-help/ 

 

СЛІДКУЙТЕ ЗА НАМИ: 

https://anna-maria.org.ua 

bf_annamaria  
  

https://www.facebook.com/bfannamaria  

https://www.facebook.com/groups/bfannamaria 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ШУКАЄМО ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ 

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «АННИ-МАРІЇ» 
79000, ЛЬВІВ, ВУЛ. СЛАСТІОНА, 2 

Координатор допомоги:                                             Керівник фонду: 

Гупало Христина +38 097 788 55 77                  Гупало Юрій +38 097 180 08 10 
      website: https://anna-maria.org.ua/      e-mail: bfannamaria2018@gmail.com   
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                          Плани після війни 

 

 
 

Ще до війни ми відкрили двері нашого нового Центру допомоги та розвитку! 

У нас буде багато роботи для відновлення громадянського суспільства.  

З досвіду ми розуміємо, що забезпечення базових потреб (допомога одягом, їжею тощо)  

людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, є дуже важливим та потрібним. 

Однак для подолання кризових ситуацій допомога сім’ї повинна ще включати в себе 

комплексну роботу з дітьми та їх батьками: психологічна, юридична підтримка, розвиток, нові 

корисні навики, якісне дозвілля. 

 

Цілі: 

• комплексно допомагати сім’ям у складних життєвих обставинах по напрямку «Сімейний 

супровід» задля виходу з кризи; 

• організувати діяльність «Порадні» з фаховою підтримкою психолога та консультаціями 

інших спеціалістів; 

• проводити навчання, майстер-класи та організовувати корисне дозвілля для дітей та 

дорослих з соціально вразливих родин: 

▪ курси фінансової грамотності, виховання дітей, про стосунки в сім’ї, роль чоловіка та 

дружини, основи здорового харчування, здоровий спосіб життя та інші, 

▪ профорієнтація для дітей з соціально вразливих сімей. 

▪ зустрічі з психологами, юристами, соціальними працівниками, медиками та іншими 

спеціалістами, 

▪ базові курси та додаткові тематичні заняття (англійська мова, математика, 

навколосвітня подорож, екологія, інформаційні технології та інші), 

▪ майстер-класи та ігри, 

▪ заняття з арт-терапії, 

▪ мотиваційні тренінги. 

• зменшити кількість сміття шляхом передачі придатних для користування речей 

потребуючим людям та частковою переробкою непридатних речей. 

 

А також після закінчення війни ми плануємо запустити соціальне підприємництво  

по виготовленню натуральних та корисних солодощів з фруктів та 

ягід. Для того щоб повністю покривати витрати на утримання  

Центру  допомоги та розвитку. 

Ми маємо вже готове приміщення, частину обладнання та досвід у 

сфері харчування. Війна в Україні змусила нас відкласти ці плани. 

 
  

Для запуску соціального підприємництва нам додатково потрібні: 

• Сушильна шафа для сухофруктів вертикальна (дегідратор) 

• Пароконвектор на ~10 рівнів 

• Вакууматор професійний 

• Слайсер, блендер, овочерізка 

• Кошти на запуск. 

 

Наша діяльність продовжиться і після закінчення війни! 

 


