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Історія

Восени року
Невелика група
людей об єдналась
навколо спільної ідеї
і створила проект на
міжнародній
благодійній
платформі

В березні року
Створили власний
БФ
Системно збираємо
кошти залучаємо
волонтерів і
розвозимо
продуктово побутові
набори в місті Київ

У році
розширили
географію
покриття Дніпро
Запустили соціально
освітній канал в

Досягли
показника в млн
грн

У плануємо
масштабування

проекту в
національному

форматі
розвиваємо

освітній канал

Від волонтерства до благодійного фонду



Команда



Місія

Сформувати відповідальне ставлення 
молодого покоління українців 

до старості



Чек-лист місії
✔ Люди помічають літніх людей і допомагають їм при 

кожній наявній можливості

✔ Люди похилого віку “включені” в життя суспільства

✔ Українці роблять осмислені кроки до власної щасливої 
старості

✔ Старість в Україні сприймається як гарний період життя, 
сповнений можливостями і приємними турботами



Діємо

Збираємо кошти, купуємо продукти і залучаємо волонтерів для 
передачі продуктово-побутових пакетів допомоги самотнім літнім 
людям міст Київ і Дніпро

Поширюємо ідею “Добросусідства”, спонукаємо допомагати людям 
похилого віку, що поруч на вулицях, на зупинках, в супермаркетах

Транслюємо досвід і спосіб життя людей поважного віку інших країн 
через Instagram канал, ведемо рубрику #svidomistarenki для молоді 

Благодійний фонд і спільнота 
волонтерів

Соціальна ініціатива

Інформування і освіта

2

1

3



Для нас важливо

• Тільки безготівкові пожертви і 
витрати

• Прозора і регулярна звітність

• Відповідність до вимог 
законодавства

• Кращі практики ведення 
діяльності



Ідея для проекту 
Нові Лідери
Масштабування системної 
гуманітарної допомоги 
самотнім літнім людям БФ 
Старенькі в національний 
формат на основі існуючих 
державних територіальних 
центрів соціальної допомоги 



Проблематика

Офіційно наразі в Україні  близько 100 
тисяч* самотніх пенсіонерів, які не мають 
підтримки від родичів та не мають 
можливості самостійно вийти на вулицю. 
Пенсія, яку вони отримують, не дозволяє 
організувати навіть мінімальний базовий 
продуктовий набір. 

*за даними Міністерства Соціальної Політики України станом на 2016 рік ці люди стояли на 
обліку у державних соціальних центрах допомоги



Ціль для 
досягнення:
Підключити діяльність БФ Старенькі у 
державних соціальних центрах допомоги у 
наступних містах: 

● Харків
● Львів
● Одеса 



Дякуємо за увагу!

Допомагати – легко! Приєднуйся!

https://www.facebook.com/starenki/

https://www.facebook.com/starenki/

