Фонд Рiната Ахметова

Звiт Фонду Рiното Ахметово

Людям в беде нужна еда, людям в беде нужны лекарства,
но нужнее всего – знать, что тебя не бросят, что о тебе
помнят, что тебе помогут. Нет ничего ценнее человеческой
жизни. Все проходит, но благодарность за спасённую жизнь,
за протянутую руку помощи в самую трудную минуту –
остается в сердце навсегда.
Именно такие дела приближают мир. Я знаю, он обязательно
наступит. А мы продолжим помогать и вместе сделаем
еще очень много хорошего для людей.
Учредитель Фонда
Ринат Ахметов
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14 років добра та милосердя

14 років

добра
та милосердя

Програма
Гуманітарний штаб Ріната Ахметова

програма
«Адресна допомога»

2006

2019

2007

2018

врятовано понад 1 000 000 людей,
видано 12 255 639 продуктових наборів,
у тому числі 882 937 дитячих

Програма
«Адресна допомога»

програма
«Сучасна освіта» (2007 - 2015),
проект «Зупинимо туберкульоз
в Донецькій області» (2007 - 2015)

с 2014 року майже 50 000 осіб
отримали допомогу

Фонд Ріната Ахметова засновано в 2005 році.
Це найбільша особиста благодійна ініціатива
в Україні. Завдяки важливим і системним
проектам у сфері охорони здоров’я, освіти
і культури діяльність Фонду відома в усіх
регіонах країни та за кордоном.
З початку бойових дій на Донбасі Рінат
Ахметов першим простягнув руку допомоги
мирним жителям охопленого конфліктом
регіону. У 2014 році створена найбільша
гуманітарна програма в Україні – Гуманітарний
штаб. За час її роботи було врятовано понад
мільйон людей по обидві боки лінії зіткнення.
І кожен день допомога продовжує надходити
тим, хто особливо гостро її потребує. Це
продуктові набори, порятунок і реабілітація
поранених дітей, медикаменти і допомога в
екстрених операціях. Це щоденна і системна
підтримка людей похилого віку, дітей, людей з
інвалідністю.

Програма
«Сирітству – ні!»
Більш ніж 9300 дітей
влаштовано в сім’ї

Проект
«Мирне літо – дітям Донбасу»
практично 4000 дітей Донбасу
оздоровилися під час літнього відпочинку

Акція
«Рінат Ахметов – дітям!»
Більш ніж 600 000 дітей отримали
подарунки за останні 4 роки

Активність
«Донбас і Мирні»
«Найкраща фотокнига року» Українського
бібліотечного фонду, що представлена в
Україні та Європі

програми
«Сирітству – ні!»,
«Рак виліковний» (2008 - 2017),
проект «Зупинимо туберкульоз
в Україні» (2008 - 2014)

проект
«Турбота про ветеранів»
(2009 - 2014)
програма
«Сучасна культура» (2010 - 2015),
проекти
«ІдеяІмпульсІнновація» (2010 - 2015),
«Мала батьківщина» (2010 - 2015),
«Вуличний пес» (2010 - 2014)

активності
Виставка «Донбас і Мирні»
в Європарламенті (м. Страсбург),
презентація фотокниги в Лондоні

проект
«Тепер я чую»,
акції «Твоя суперсила»,
«Донбас і Мирні в Маріуполі»,
активність «Фотокнига «Донбас і Мирні»

2008

2017

2009

2016

2010

проекти
«Цифрові медіа в університетах»
(2011 - 2015),
«Сім’я для дитини» (2011 - 2015),
E-Health (2011 - 2015)

проекти
Мобільна жіноча консультація»
(2012 - 2015),
«Динамічний музей»

2015

2011

2014

2012

2013

проект
«Здорове серце»

проекти
«Наставництво»,
«Реабілітація поранених дітей»

проекти
«Ліки дітям»,
«Мирне літо – дітям Донбасу»,
«Допомогти вижити»
«Підтримка онкодиспансерів
Західної України»

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова,
програма «Допомога населенню»,
проект «Евакуація та розселення»
(2014 - 2015),
проект «Психологічна допомога дітям»

проект «Технології
профілактики соціального
сирітства» (2013 - 2015)
found.fdu.org.ua
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Гуманітарний штаб
Ріната Ахметова
Найбільша особиста
благодійна ініціатива в Україні

Гуманітарний штаб – найбільша програма
Фонду Ріната Ахметова, яка почала
роботу 6 серпня 2014 року. З перших
днів Рінат Ахметов поставив завдання
– допомагати мирному населенню
Донецької та Луганської областей,
яке постраждало внаслідок збройного
конфлікту. Головним в роботі Штабу став
принцип «допомогти тут і зараз» тим, хто
цього потребує, оперативно і системно.
Штаб став найбільшою гуманітарною
місією, яка працює на сході України і
єдиною в своєму роді в історії країни.
Завдяки йому врятовано понад мільйон
життів.

Основні напрями
діяльності:

«Рінат Ахметов заслуговує
величезної довіри – його
справи говорять самі за себе.
Фонд виконує дуже важливу
гуманітарну функцію, яка
полягає в тому, щоб люди
на Донбасі не залишилися
голодними».
Чарльз Теннок,
депутат Європарламенту від
Консервативної партії Великої
Британії

- видача продуктових наборів (дитячих
і дорослих)
- евакуація мирних жителів із зони
конфлікту і розселення їх на мирній
території
- психологічна допомога

fdu.org.ua
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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова | Програми та проекти гуманітарного штабу

Програми
та проекти
Гуманітарного
штабу
Ріната Ахметова
С перших днів збройного конфлікту на Донбасі Штаб
Ріната Ахметова щодня допомагає мирним жителям. Рятує
від голоду старих і людей з інвалідністю.
Допомогу Гуманітарного штабу отримали 1 166 225 осіб,
з них 140 891 – діти.

Допомога населенню
Видано понад 12,2 мільйона продуктових
наборів. З початку конфлікту волонтерами
Гуманітарного штабу стали 5000 осіб.

Евакуація та розселення
Було евакуйовано майже 40 тисяч мирних
жителів. З них 15 тисяч – діти.

Психологічна допомога дітям
250 психологів України пройшли курс
навчання «Травма війни». Психологічну
підтримку одержали близько 50 тисяч дітей
і 6 тисяч дорослих.
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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова | Бригади мобільної видачі

За даними ООН,
3,5 мільйона людей на Донбасі
продовжують потребувати
гуманітарної допомоги.
Третина з них – люди старші
60 років. Україна посідає
лідируюче місце в світі за
кількістю людей похилого віку,
які постраждали від збройного
конфлікту в одній країні.
Більше половини населення на
Донбасі, яке відчуває нестачу
продуктів харчування, це люди
похилого віку. Для багатьох з
них єдиною можливістю вижити
стали продуктові набори.

Бригади
мобільної
видачі
Бригади мобільної видачі Гуманітарного штабу Ріната
Ахметова – це унікальний проект.
З 21 травня 2015 року мобільні волонтери Штабу
почали доставляти продуктові набори мирним
мешканцям, які проживають в невеликих містах, селах
і селищах у важкодоступних місцях, на лінії зіткнення
на Донбасі.
БМВ регулярно доставляють допомогу в 87 населених
пунктів, куди рідко або ніколи не приїжджали інші
місії і де мирні жителі найгостріше відчувають нестачу
продовольства.

«Ми мало не плакали, бригади ці готові
були розцілувати. І трохи легше, звичайно,
стало жити, тому що і є що поїсти, і не
забуті ми...»
Ніна Яремічева,
мешканка Ясинуватського району
Бригади мобільної видачі Штабу
Ріната Ахметова зробили 682 виїзди
та видали 550 312 продуктових
наборів.
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Гуманітарний штаб Рината Ахметова | Продуктові набори: контроль якості

Продуктові
набори:
контроль
якості

П’ять етапів перевірки
якості продуктів
1. Доставка від постачальника
Уся продукція, що купується, доставляється в розподільний центр в
Дніпрі. В кожній новій партії перевіряється наявність сертифікатів
якості, чи збережено упаковку і терміни придатності. У разі
виявлення неякісного продукту постачальник повністю замінює
весь товар.

2. В незалежній лабораторії

Штаб забезпечує контроль якості продуктів,
що видаються, на всіх етапах надання
гуманітарної допомоги. Всі вони виробляються
в Україні, підтверджені сертифікатами якості
та мають запас терміну зберігання.
З початку роботи Штаб Ріната Ахметова
з нуля вибудував один великий механізм
надання допомоги – закупівлі продуктів,
зберігання їх в розподільному центрі в
Дніпрі, доставки в логістичні центри Штабу
в Донецьку та Маріуполі, організації видачі
наборів виживання.
Унікальна система перевірки, комплектації
та розподілу допомоги наразі діє лише в
логістичному центрі Маріуполя.

Кожний продукт з набору проходить перевірку якості в
незалежній лабораторії: органолептичну (показники смаку,
запаху, консистенції, кольору, відсутність сторонніх домішок)
і фізико-технічну (показники ваги продукту і кількості солі в
ньому). Після проходження експертизи Штаб одержує завірений
протокол з результатами дослідження.

3. На складах Штабу
Волонтери логістичного центру в Маріуполі перевіряють продукти
при розвантаженні автоколон: особлива увага приділяється
температурному режиму в машинах і якості упаковки. На
складах дотримуються усіх санітарних норм і правил зонування,
продукція зберігається з дотриманням температурного режиму і
рівня вологості.

«Донбас Арена» – Арена Милосердя
«Арена була схожа на якийсь неймовірний величезний
живий механізм, живий конвеєр. Бувало, що на ній
працювало до 500 співробітників в день. Фури, що
приїхали на стадіон, розвантажували за 30 хвилин,
іноді до 15 машин одночасно.
Ідея «живого конвеєра» належала самим волонтерам.
Так було найзручніше формувати пакети. Кожен
волонтер йшов по колу і клав у пакет борошно, пшоно,
тушонку, соняшникову олію, пряники, вермішель тощо.
Готовий пакет важив 14 кілограм. Формування
одного набору забирало рівно 52 секунди».

З серпня 2014 року до лютого 2017-го
найкращий стадіон Східної Європи був
найбільшим на Донбасі логістичним центром
розподілу гуманітарної допомоги. За час роботи
Гуманітарного штабу тут було сформовано
понад 10 млн продуктових наборів, а люди, які
одержували допомогу, назвали «Донбас Арену»
– Ареною Милосердя.
З 28 лютого 2017 року робота логістичного
центру на «Донбас Арені» і 28 пунктів видачі
була заблокована, а трохи пізніше і вся діяльність
Фонду Ріната Ахметова на непідконтрольних
територіях. Врешті без допомоги залишилися
500 000 осіб. Ще кілька днів після закриття
логістичного центру літні люди приходили до
«Донбас Арени» з надією отримати рятівний
набір виживання.

Римма Філь

4. Під час стікерування та фасування
Спостереження за якістю продуктів і упаковки проводиться
під час безпосереднього збору кожного набору виживання
в логістичному центрі. Волонтери маркують кожну одиницю
спеціальним стікером «Гуманітарна допомога. Не для продажу»,
при цьому ще раз перевіряючи продукцію.

5. Моніторинг відгуків одержувачів
На гарячій телефонній лінії Штабу 0-800-509-001 люди
залишають пропозиції щодо поліпшення роботи Штабу, пунктів
видачі та відгуки про набори. Співробітники Штабу обробляють
кожний відгук і усувають проблеми. Щоб отримати зворотний
зв’язок про роботу, оператори гарячої лінії обдзвонюють
близько 5000 одержувачів допомоги за місяць, а співробітники
Штабу відстежують коментарі та відгуки користувачів в Інтернеті.
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«Коли почався збройний конфлікт на Донбасі, в одну
мить на нашій землі стало дуже багато біди, болі
та сліз. Тоді у нас не було часу роздумувати і щось
планувати. Рінат Ахметов відразу ж перед командою
Фонду поставив завдання допомагати. Допомагати
стільки, скільки буде можливо, допомагати тим,
кому це максимально необхідно, допомагати там,
де найважче.
І відразу ж почали реалізовуватися величезні, дуже
складні проекти: евакуація, розселення. А через
пару місяців – видача гуманітарної допомоги. Саме
завдяки цим ініціативам люди знають, що їх не
кинули. Кожен день в телефонних дзвінках і листах,
які продовжують надходити до Фонду, вони говорять
про те, що ця допомога для них набагато більше, ніж
просто їжа. Це справжні набори виживання. Це та
допомога, яка надає кожному силу і точку опори».
Наталія Ємченко,
член Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова
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Допомога, що рятує
життя людей
У той час, як міжнародні місії згортають діяльність на сході країни, Фонд Ріната Ахметова залишається
лідером у помочі мирному населенню. Найбільша програма Фонду – Гуманітарний штаб – допомагає
найнужденнішим мирним жителям Донбасу, постраждалим внаслідок збройних дій. У 87 населених пунктах
уздовж лінії зіткнення і в «сірій зоні» продуктові набори доставляють бригади мобільної видачі, крім того,
мешканці прифронтового Донбасу отримують набори виживання в 7 стаціонарних пунктах видачі.

Знають про Фонд Ріната Ахметова
Грудень 2017 року

Грудень 2018 року

77% населення України
91,3% жителів Донбасу

91,3% населення України
97,6% жителів Донбасу

Роль гуманітарної допомоги
83% жителів України
та 93% жителів Донбасу

67,8% жителів
України

знають про гуманітарну допомогу
Фонду Ріната Ахметова

вважають, що без гуманітарної
допомоги Фонду Ріната Ахметова
не вижили б

56,7% українців
вважають, що благодійна діяльність
Фонду Ріната Ахметова
відвернула гуманітарну катастрофу
на Донбасі

(цю думку поділяють 84,7% опитаних жителів
Донецької та Луганської областей
і 92% опитаних на лінії зіткнення)

«Благодійний фонд з самого
початку конфлікту, ось уже
стільки років допомагає людям
на Донбасі. Крім того, він
обмінюється інформацією з іншими
міжнародними організаціями. Це
в наших інтересах, тому що ми
хочемо, щоб люди одержували
ту допомогу, яку вони реально
потребують. Те, що робить Фонд
для жителів Донбасу, неоціненно».
Іване Бочорішвілі,
заступник голови Управління ООН
з координації гуманітарних питань
в Україні

Дані Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Опитування проходило в жовтні-листопаді 2018 року серед 3600 респондентів.
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Адресна допомога

Перша програма допомоги
«тут і зараз»
Ця програма Фонду Ріната Ахметова
почала свою роботу в січні 2006 року
і була спрямована на підтримку людей,
котрі опинилися в складних життєвих
обставинах і потребували невідкладної
допомоги на лікування. «Адресна
допомога» стала основою особистої
благодійності Ріната Ахметова.
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Основні напрями діяльності:
- допомога в проведенні операцій з установки окклюдера
дітям від 0 до 18 років з вродженими вадами серця з
Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської областей
- надання протиастматичних і протисудомних препаратів дітям
з інвалідністю віком до 14 років як з контрольованих, так і
непідконтрольних територій Донбасу
- допомога в слухопротезуванні високочутливими апаратами
дітей віком до 5 років з реєстрацією в Донецькій, Луганській,
Запорізькій, Харківській областях
- проведення курсів психологічної та фізичної реабілітації
для поранених дітей Донбасу як з контрольованих, так і
непідконтрольних територій

«Завдяки Фонду Ріната Ахметова ми вже прооперували десятки дітей.
Це ті дітки, які потребували операції на серці. На щастя, зараз вони всі
абсолютно здорові».
Ігор Дітковський,
кардіохірург Національного інституту
серцево-судинної хірургії ім. Амосова
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Адресна допомога | Здорове серце

Здорове
серце

З 2013 року Фонд Ріната Ахметова допомагає дітям з
діагнозом «порок серця». Для системної боротьби з недугою
в 2017 році почав працювати проект «Здорове серце». В
його рамках дітям проводять корекційні операції із закриття
пороку спеціальним імплантом – окклюдером у провідних
кардіоклініках країни:
- Національний інститут серцево-судинної хірургії
ім. Амосова
- Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»
- Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України
Допомогу отримують діти від новонароджених до 18
років з реєстрацією в Донецькій, Луганській, Харківській
і Запорізькій областях із малозабезпечених і соціально
незахищених сімей.

Завдяки допомозі Ріната Ахметова с 2006
року дітям було проведено 91 операцію
із закриття пороку серця.
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Адресна допомога | Тепер я чую

«Рінат Ахметов подарував
моєму маленькому
синочкові Таїру слухові
апарати. І сьогодні він може
радіти нарівні з іншими
дітьми і навіть танцювати.
Він чує музику – це щастя
для нього і для мене!»
Марина Носуленко,
мама хлопчика

Тепер
я чую
Фонд Ріната Ахметова допомагає малюкам з проблемами
слуху зі встановленням високочутливих слухових апаратів.
Завдяки цим пристроям діти можуть вперше почути звуки
навколишнього світу, голоси батьків, вчитися і розвиватися,
як їхні однолітки, що добре чують.
«Оскільки дитина не чує звуки мови, вона не може навчитися
розмовляти без слухових апаратів», – розповідає Олександр
Рябцев, лікар-отоларинголог, сурдолог Центру слуху міста
Краматорська
Фонд Ріната Ахметова з 2007 року допомагає людям з
проблемами слуху. У квітні 2018-го системну допомогу
щодо слухопротезування отримують діти віком до 5 років
із соціально незахищених сімей з Донецької, Луганської,
Харківської та Запорізької областей.

Завдяки Рінату Ахметову з 2007 року
сучасні високочутливі слухові апарати
встановили 141 людині.
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Адресна допомога | Ліки дітям

Ліки
дітям
З початком конфлікту на Донбасі в 2014 році важкохворі діти
втратили можливість одержувати життєво важливі ліки. Щоб такі
діти та їхні батьки не залишилися самі, без підтримки, в рамках
програми «Адресна допомога» почав працювати унікальний
для України проект «Ліки дітям».
Допомогу за проектом можуть одержати діти до 14 років, які
проживають як на непідконтрольних територіях Донецької та
Луганської областей, так і з сімей-переселенців з підконтрольних
територій. Основні напрямки допомоги – протиастматичні і
протисудомні препарати.

«Без цієї допомоги ми б просто не впоралися.
Зараз навіть життєво важливі ліки для дитини
нам не доступні – у сім’ї просто немає грошей.
Працює лише чоловік, на будівництві, і робота
є не завжди. А я вимушена сидіти з дитиною,
отримуючи невелику допомогу. Грошей ледве
вистачає на харчування».
Анна, мама Давида,
який страждає на епілепсію
В рамках проекту «Ліки дітям» вже видано понад
4300 наборів медикаментів.
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Адресна допомога | Реабілітація поранених дітей

Реабілітація
поранених дітей
Фонд Ріната Ахметова – єдиний в Україні системно і
масштабно допомагає дітям Донбасу, які отримали
поранення. Розуміючи, що проблема таких дітей вимагає
окремого підходу, в березні 2016 року Фонд розпочав
проект «Реабілітація поранених дітей».
Завдяки цьому проекту тяжкопоранені діти можуть пройти
реабілітацію в найкращих санаторіях України. Відпочити
та відновитися фізично і психологічно за індивідуально
підібраними методиками. Більшості необхідна повторна
реабілітація, і Фонд допомагає її пройти. У деяких дітей цей
процес забирає кілька років, для багатьох з них відновлення
після травм – це на все життя.

За час роботи проекту проведено понад
100 курсів реабілітації. Наймолодшому
учасникові проекту – Артему Духно лише
чотири роки.

«Через кілька днів після того, як Сашу поранило,
нам подзвонили з Фонду Ріната Ахметова
і запропонували путівку в санаторій. Саша
пройшов курс реабілітації, в цьому році їдемо
знову. Велике спасибі, що не залишили мою
дитину в біді. Самі б не змогли собі дозволити
таке лікування».
Валентина Василівна,
бабуся Сашка з Авдіївки
26
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Сирітству – НІ!

Олена Жеребченко,
мама-вихователь
дитячого будинку
сімейного типу

Лідер національного
усиновлення

Програма «Сирітству – ні!» розпочала
свою роботу 1 червня 2008 року. В рамках
програми понад дев’ять років працює
портал
національного
усиновлення
«Сирітству – ні!».
Програма і портал – лідери національного
усиновлення. Всі роки роботи їхня суть
залишається незмінною – допомогти
дітям знайти щастя в родині. А також
показати, що прийомне батьківство – це
відповідальний, але посильний крок.
«Сирітству – ні!» працює у співпраці
з Міністерством соціальної політики
України, обласними службами у справах
дітей та службою у справах дітей м. Києва.
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«Фонд Ріната Ахметова
підтримував нас завжди, навіть
коли все здавалося безнадійним.
Для нас дуже дорогими є увага
і турбота, що з року в рік надає
Рінат Ахметов. Багато років поспіль
діти щороку отримують привітання
та подарунки до Дня святого
Миколая. Це дуже зворушливо.
Це зв’язок з домом, з мирним
минулим. Це дарує надію на
щасливе майбутнє».

Основні напрями
діяльності:

- сприяння національному усиновленню
- надання підтримки сім’ям опікунів,
прийомним сім’ям та дитячим будинкам
сімейного типу
- проведення вебінарів, тренінгів, онлайнконсультацій
- створення фото- та відеоісторій дітей
з інтернатних закладів
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Сирітству – ні! | Портал «Сирітству – ні!»

Портал
«Сирітству – ні!»

Портал
www.sirotstvy.net
розпочав
роботу 9 грудня 2009 року. Він став
міцним містком, що допомагає дітям і
їхнім майбутнім батькам зустріти один
одного. Співробітники Фонду щомісяця
долають сотні кілометрів, аби зустрітися
з вихованцями інтернатних закладів і
створити історії дітей для порталу. З цього
починається їхній шлях до усиновлення.

Сьогодні в регіонах України
на обліку перебуває понад
16 000 дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського
піклування. Всі вони готові
бути усиновленими. Завдяки
роботі програми і порталу
«Сирітству – ні!» останніми
роками в країні склалася
тенденція зменшення
чисельності дітей на обліку
з усиновлення – в середньому
на чотири тисячі щорічно.

www.sirotstvy.net

Завдяки роботі програми і порталу «Сирітству
– ні!» Понад 9300 дітей знайшли родини.
Створено 41 дитячий будинок сімейного типу.

Сьогодні на порталі можна ознайомитися з
історіями близько 6000 хлопчиків і дівчаток, які
з нетерпінням чекають своїх батьків і дуже хочуть
бути щасливими. Адже для кожної дитини головне
щастя – виховуватися в люблячій сім’ї.
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«Сирітству – ні!» | Через цих дівчаток Бог сповнив наше життя радістю

Через цих дівчаток Бог
сповнив наше життя
радістю
«Чоловік крутить, а Бог розкручує», – каже подружжя, посміхаючись. Колись, ще до весілля, вони домовилися,
що, народивши власних дітей, подбають про усиновлення дитини. Однак життя склалося так, що своїх дітей у
35-річного Сергія та 30-річної Анни поки нема. Проте є троє дівчаток, народжених серцем.

«Все почалося, коли помер наш кіт Аслан. Ми, звичайно, сумували, але у мене постійно
в голові крутилася думка, що наш домашній вихованець був посланий згори, що він ніби
показав, що ми можемо дбати ще про когось. Про дітей, звичайно. І я почала шукати в
Інтернеті портали для усиновителів. Одним з перших випав портал «Сирітству – ні!».
Я шукала дівчинку років трьох-чотирьох. І перше ж малятко, анкета якого трапилася
мені на очі, це тепер і є наша молодша донечка Віра. З відеоролика я дізналася, що у
Віри є ще дві сестрички: 6-річна Аня і 7-річна Діана. Це перші діти, яких ми побачили
на порталі, і врешті удочерили».
Незважаючи на те, що дівчатка перебували в інтернаті довго, с першого дня життя з новими батьками діти стали
називати їх мамою і татом.

34

35

«Сирітству – ні!» | Вчимося бути щасливими разом

Вчимося бути
щасливими
разом
Прийняття дитини в сім’ю – величезне щастя і одночасно
початок довгого і нелегкого шляху. Тому програма
«Сирітству – ні!» й після влаштування дитини в родину
проводить тренінги, консультації, вебінари. Допомагає
розв’язати проблеми, що виникають в період адаптації.
Допомагає знайти відповіді на найважливіші питання, котрі
виникають в процесі виховання. Щоб кожна сім’я, яка
прийняла дитину, була щасливою. Фонд Ріната Ахметова
системно надає допомогу як усиновителям, так і тим, хто
лише зважився подарувати своє тепло дитині.

«Під час заходів, що проводить Фонд
Ріната Ахметова, ми можемо обговорити
свої проблеми з психологами і такими ж
сім’ями, як наша. Це допомагає знайти вірні
відповіді і владнати часом непрості ситуації,
які виникають в сім’ї».
Лариса Яценко,
мама-вихователька
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«Рінат Ахметов –
дітям!»
Акція, що змінює
життя
В 2001 році Рінат Ахметов вперше зустрівся
з дітьми з інтернатів і дитячих будинків. І з
тої пори традиція добра і особистої участі
в житті дітлахів не припиняється, ставши
Акцією «Рінат Ахметов – дітям!». З кожним
роком Акція стає все масштабнішою та
яскравішою.
Головне в цьому святі – подарувати кожній
дитині віру в диво і надати можливість
розвивати свої здібності, свої таланти.
Лише за останні чотири роки подарунки
від Ріната Ахметова отримали близько
600 000 хлопчиків і дівчаток.
Крім того, в рамках Акції з 2001 року
допомогу Ріната Ахметова одержали
понад 50 дитячих будинків сімейного типу,
в тому числі на придбання житла. Також
була надана матеріальна допомога 10
лікарням і 20 інтернатним закладам.
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«Твоя суперсила всередині тебе!»
У 2018 році акція «Рінат Ахметов – дітям!»
пройшла під девізом «Твоя суперсила всередині
тебе». Ведучі популярних шоу і новин телеканалу
«Україна» – Олег Панюта, Андрій Дебрін,
Марина Кухар, Олексій Суханов, Ігор Пупков
– стали амбасадорами акції. Вони розповіли
дітям-сиротам і дітям з особливими потребами
про їхню головну суперсилу.
Такі мотиваційні зустрічі з дорослими, що досягли
успіху в житті, стануть добрим стимулом розвитку
для підлітків, які вже починають замислюватися:
як будувати своє життя.

«За 18 років проведення Акції «Рінат Ахметов
– дітям!» зросла ціла когорта дітей, які щиро
вдячні за те, що Рінат Ахметов свого часу їм
допоміг. Дав надію, дав іскру щастя!»
Олег Панюта
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Рінат Ахметов – дітям! | Людина, яка допоможе

Людина,
яка допоможе
Амбасадори акції «Рінат Ахметов – дітям!» відвідали школиінтернати Донецької області, де на мотиваційних зустрічах
під девізом «Твоя суперсила всередині тебе!» розповіли
дітям свої історії успіху, зміцнили віру дітей в себе і свої
сили, підготували до зустрічі із зовнішнім світом.
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в них брали участь

500 діте й
віком від 12 до 18
років

передали подарунки

29 інтер натн им
закла дам
Дон ецько ї облас ті

За останні чотири роки в акції
«Рінат Ахметов – дітям!» взяли участь понад
600 000 дітлахів. У 2018 році подарунки
отримали близько 100 000 дітей.

«Секрет успіху простий. Головне – любов
до оточуючих і своєї справи. Друге – це віра.
Потрібно бути впевненим в тому, що ви робите
правильно. І третє – мета. Без неї неможливо
досягти виконання бажань. Мені б хотілося,
щоб через якийсь час ви сказали: «Завдяки акції
«Рінат Ахметов – дітям!» я відкрив свій
талант – свою суперсилу!».
Марина Кухар,
телеведуча
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Рінат Ахметов – дітям! | Твоя суперсила

Твоя
суперсила

Добра традиція, заснована Рінатом Ахметовим, вже майже
20 років змінює життя дітей на краще та дарує їм віру в диво.
Особливо це стосується дітей, позбавлених батьківського
тепла.
Багатьом довелося винести такі тяготи і злигодні, які не
кожному дорослому до снаги. Світ для цих дітей – небезпечні
джунглі. Завдяки Акції у тисяч дівчаток і хлопчиків з’явилася
можливість відчути себе видимими, значущими, потрібними!
Саме це знання може мати величезний вплив на подальше
життя і долю дитини.

«Протягом багатьох років напередодні
новорічних свят наші діти отримують сюрпризи
від Ріната Ахметова. Це дуже приємно.
Сьогоднішня зустріч особлива. Почути слова
«ти супергерой, ти все можеш» від людини,
яку щодня бачиш на екрані, для наших дітей
величезна подія, що відіграватиме велику роль в
їхній подальшій долі».
Нана Ушкалова,
в.о. директора школи-інтернату №23
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Мирне літо – дітям
Донбасу

«Ми дізналися, що Україна – третя в світі країна за розміром замінованих територій. Люди
не відчувають себе в безпеці – і це для них постійний стрес. Фонд Ріната Ахметова робить в
цьому напряму неймовірну роботу. Це одна з організацій, яка першою почала допомагати
безпосередньо потерпілим. Дуже важливо привертати увагу і показувати реальність такою,
якою вона є на сході України, щоб і європейці могли допомагати».
Міхаель Галер,
член Європарламенту від Німеччини

Стерти лінію розмежування
між дітьми Донбасу
У 2015 році стало зрозумілим, що діти,
які проживають поряд зі збройними діями,
потребують психологічної реабілітації.
Пережиті величезний стрес, потрясіння,
жахи не могли не залишити сліду в їхніх
душах.
Психологи Фонду Ріната Ахметова
почали бити на сполох: якщо не звільнити
дітей від пут переживань, в майбутньому
все це відгукнеться у вигляді неврозів
і психосоматичних захворювань. Так
з’явився проект «Мирне літо – дітям
Донбасу».
У проекті беруть участь школярі 8–14
років, які проживають на непідконтрольній
Україні території і в «сірій зоні», а також
діти-переселенці. Більшість учасників з
багатодітних, неповних сімей, вихованці
дитячих будинків сімейного типу.
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Основні напрями:
- психологічна реабілітація та повноцінний
відпочинок для дітей, які довгий час залишалися
в зоні бойових дій. Допомогти їм подолати
страх постійних обстрілів, відпустити цей тягар
і рухатися вперед – головне завдання проекту
- робота з дітьми професійних психологів, які
закінчили курс «Травма війни», використання
рухливих ігор і арт-терапії, що допомагають
дітям знизити тривожність, підвищити впевненість
в собі, розвинути фантазію та уяву, позбутися
страхів
- навчання дітей правилам поведінки в
надзвичайних ситуаціях
- проведення психологами групових занять,
спрямованих на стабілізацію і поліпшення
психоемоційного стану дітей
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Мирне літо – дітям Донбасу | Плюс друзі – мінус страх

Плюс друзі –
мінус страх
Дітлахи відпочивали, набиралися сил, подружилися і
проходили психологічні тренінги зі звільнення від стресу.
Психологи Фонду Ріната Ахметова, які пройшли курс
навчання «Травма війни», за допомогою різних методик
виявляли у дітей стресові точки, приховані страхи та
спогади і спільно з хлопчиками й дівчатками усували їх
назавжди.
Практично для всіх учасників програми це єдина
можливість відпочити і відновити здоров’я. Вони з
багатодітних або неповних сімей, або вихованці
дитячих будинків сімейного типу. І всі живуть в умовній
прифронтовій зоні: переселенці, діти з непідконтрольної
території або «сірої зони».

«Хочу подякувати Рінату Ахметову за
мирне літо для моєї дитини. Ви подарували
радість, море посмішок і позитиву нашим
дітям! Спасибі вам за ті емоції, якими ви
напоїли дітей, за щирість, доброту і вогник
в очах. Величезне щастя бачити дитину
задоволеною, веселою і відпочилою. Подяка
величезна за таку допомогу, за вашу потрібну
роботу».
Ірина Ляшкевич
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Мирне літо – дітям Донбасу | «Не хочеться звідси їхати»

«Не хочеться
звідси їхати»

Курс психологічної реабілітації – те, що відрізняє
відпочинок за програмою «Мирне літо – дітям Донбасу»
від перебування в традиційному дитячому таборі.
Через спеціальні ігри та арт-терапію діти опрацьовують
свої страхи і тривогу. В курсі передбачені заняття на
березі озера. Вправи допомагають подолати боязнь і
безпорадність. Дітям також подобається займатися йогою,
що дозволяє не лише навчитися керувати своїм тілом, а й
групуватися, самоорганізовуватися. Проективні методики
також дозволяють зняти напруженість дитини, збентеження,
сором, котрі часто виникають при самопрезентації.

«Тут я не підхоплююся посеред ночі через те,
що хтось починає стріляти. Не хочеться
звідси їхати, тут я зустрів справжніх друзів.
Це дуже хороший вчинок Ріната Ахметова.
Я йому вдячний за літній відпочинок, за те,
що він просто така людина. Давно в таборі
не був. З 2014 року. Той, в який я щороку їздив,
закрили через те, що почалися бойові дії».
Андрій,
Макіївка

48

49

Мирне літо – дітям Донбасу | Літня фотошкола

Літня
фотошкола

«Мені тут не страшно, я
не хвилююся за себе, я тут
розслабляюся,
мені
просто
весело і добре. Рінат Ахметов
подарував мені цей відпочинок,
спасибі йому за це».
Аліса,
Донецьк

Усі бажаючі учасники проекту «Мирне літо – дітям
Донбасу» Фонду Ріната Ахметова в 2018 році змогли
взяти участь в роботі фотошколи, що відкрилася
на території літнього табору в Святогірську. Діти із
задоволенням навчалися ловити чудову мить. Це і
розкішні краєвиди «Донбаської Швейцарії», і мініатюри,
що розкриваються на кінчику соснової голки або в
лапках жука.
Пошуки захоплюючих сюжетів для фото спонукали дітей
забути про тяжкі спогади та жахи конфлікту і зосередитися
на прекрасному. Різноманітний світ природи і радісні
обличчя друзів на фото стали джерелами позитивних
емоцій і одним із методів арт-терапії, що дозволив дітям
здолати страхи, знизити рівень тривоги, розвинути
навички комунікації. Наприкінці оздоровчого сезону
всі фотороботи учасників проекту «Мирне літо –
дітям Донбасу» 2018 стали експонатами виставки,
організованої Фондом.

За час роботи проекту «Мирне літо
– дітям Донбасу» літній відпочинок і
оздоровлення одержали практично
4000 хлопчиків і дівчаток.
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Мирне літо – дітям Донбасу | Зцілити поранені дитячі душі

«Гуляли з подругою, все було добре – і
раптом почався обстріл. Ми дуже
швидко побігли з подругою в під’їзд і почали там плакати. Було дуже страшно»
Карина Немлієнко,12 років,
Авдіївка, Донецька область
«Для мене найстрашніше – це коли
голосно бахають»
Ніколь Євдокимова, 11 років,
Авдіївка, Донецька область
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«Коли обстріли були, бабуся весь час
молилася. У неї був нервовий тік і посивіло волосся. Стріляли дві ночі і один
день. Я потім місяць відходив від цього»

Зцілити поранені
дитячі душі

Богдан Зінченко, 10 років,
Горлівка, Донецька область
«Три снаряди влучили в наш будинок.
Я була у ванній, двері заклинило, світло
зникло. Я кричала: «Мама, допоможи!»
Вона ледь-ледь відкрила двері, і ми босоніж побігли до підвалу»
Афанасьєва Ліза, 10 років,
Донецьк

«Снаряд впав дуже близько до будинку
– в нас вікна повилітали... Я не знаю,
навіщо почалася війна, але дуже хочу,
щоб вона скоріше закінчилася»

«Ми бачили, як вибухає бомба. Моїй
двоюрідній сестрі в будинок влучила
бомба, але все обійшлося...»

Сергій Батлов, 10 років,
Новолуганське, Донецька область

Денис Іванюк, 11 років,
Алмазна, Луганська область

Наскільки є глибокими психологічні проблеми маленьких
українців, травмованих бойовими діями, покаже час.
Психологи Фонду зробили все можливе, проте поранені
дитячі душі так просто не зцілити. Як і раніше, хтось боїться
залишатися вдома один або вийти на вулицю, хтось боїться
гучних звуків або відчуває панічні атаки.
Саме діти зважилися розповісти про те, що вони пережили
за цей час. Як вмить зруйнувалося їхнє звичне життя і
довелося кудись бігти, їхати, втрачати друзів і близьких.
Не стримуючи емоцій, діти, які брали участь у проекті
«Мирне літо – дітям Донбасу», розповіли про своє життя
у відеопроекті Фонду Ріната Ахметова, щоб застерегти
інших від страшної помилки – втрати миру на землі.
Дитячі очі, дитячі голоси і геть недитячі розповіді відображено
у відеосюжетах, які нікого не залишать байдужими.
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«Донбас і Мирні»
Тираж фотокниги
«Донбас і Мирні»
2000 примірників

Найкраща соціальна
фотокнига року
Фотокнига «Донбас і Мирні», підготовлена
Фондом
Ріната
Ахметова,
була
презентована в квітні 2018 року.
До неї увійшли 11 історій мирних жителів
Краматорська,
Бахмута,
Авдіївки,
Красногорівки, Пісок та інших населених
пунктів, що опинилися в епіцентрі збройного
конфлікту на Донбасі, їхнє життя з 2014
року розділилася на до і після.
Чорно-білі фотографії та колажі передають
весь жах того, що відбувається на сході
України, страх і згаслі емоції. Крупним
планом показані особи Мирних – людей
похилого віку, які живуть в прифронтовій
зоні, і дітей, поранених в ході конфлікту.
Всім випали важкі випробування, і всі вони
змогли вижити завдяки допомозі Ріната
Ахметова.

Вона була презентована в Україні
та за її межами:
- на літературному фестивалі «Книжковий Арсенал»
(Київ)
- на 29-й генеральній асамблеї Європейського центру
фундацій (EFC) в Брюсселі
- у форматі публічних читань в рамках акції «Донбас і
Мирні» в Маріуполі
- на відкритті муралу «Мілана» в Маріуполі,
присвяченого героїні фотокниги Мілані Абдурашитовій
- на Форумі видавців у Львові (Book Forum 2018)
фотокнига «Донбас і Мирні» відзначена Українським
бібліотечним фондом в номінації «Найкраща соціальна
фотокнига року»
- на українському стенді Книжкового ярмарку
у Франкфурті-на-Майні (Frankfurt Book Fair 2018)
- на пленарній сесії Європейського парламенту в січні
2019 року (Страсбург)
- на українському стенді Книжкового ярмарку в Лондоні
(The London Book Fair 2019)

Частина книг передана до
міжнародних організацій
та посольств

«Найжахливіше, що може трапитися – ми можемо цих людей забути. Там
тисячі змушені виживати поблизу лінії зіткнення. Тому нам потрібна увага
Європарламенту, сфокусована на цих людях і їхній проблемі. Ми повинні
держати в фокусі цей конфлікт і його жертви – мирних жителів. Це і наші сусіди
теж. Ми повинні їм допомогти. Фонд Ріната Ахметова робить неймовірну роботу.
Завдяки його Фонду люди на Донбасі вижили».
Марк Демесмаекер,
депутат Європарламенту від Бельгії
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Донбас і Мірні | Цю книгу неможна читати без сліз

Цю книгу неможна
читати без сліз

Фонд Ріната Ахметова показує світовій громадськості
історії людей, що опинилися в епіцентрі одного з найбільших
збройних конфліктів ХХІ століття, який відбувається прямо
зараз у центрі Європи. В одній з найбільш замінованих зон
на планеті – такі дані ЮНІСЕФ. Навіть жахлива статистика
робить величезну біду знеособленою.
Нині мало хто знає, як насправді живуть ці люди. Ті, хто
знаходиться далеко, звикли до того, що на Донбасі постійно
щось відбувається, але життя триває.

«Цю книгу неможливо читати без сліз. Такі
книги дуже важливі, аби звертати увагу людей на людяність, на загальнолюдські цінності.
Ми живемо в такий період, коли уходить духовність, люди віддаляються один від одного».
Тетяна Русіна,
практичний психолог і письменниця

«Цей проект відкриє багатьом очі і серце!
Фотокнига «Донбас і Мирні» дуже
яскраво демонструє масштаби лиха, яке
переживають мирні жителі через збройний
конфлікт на сході України.
Завдяки цьому виданню набагато більша
кількість людей зверне увагу на події, що
сьогодні відбуваються в країні. Коли я
вперше взяла в руки цю книгу і, зізнаюся
чесно, хвилин десять не могла її відкрити.
Вона дуже яскраво показує всю біду і весь
масштаб горя, яке у нас зараз в країні.
Тому дуже сподіваюся і дуже вірю, що
завдяки цій книзі більше людей стануть
допомагати. Більше людей зверне увагу
на те, що відбувається в одній країні.
Тому що країна все-таки одна, але зараз
в одній країні є два табори.
Одна частина людей живе, як і жили.
А є частина людей, які просто хочуть
вижити, а не живуть. Я сподіваюся, цей
проект відкриє багатьом очі і серце».

«Після перегляду книги мені стало сумно і
зворушливо на душі. В першу чергу тому,
що все це відбувається на Донбасі зараз.
Чудово, що таке видання з’явилося. Це
лише 11 історій дітей, матерів, бабусь, які
пережили жахи війни. Але насправді вони
є відображенням тих сотень тисяч різних
тому що живемо тут, де є мир, не на
окупованій території.
Ми не знаємо, що реально переживають
люди, котрі живуть там. Обличчя героїв
книги прекрасні, по фотографіях видно:
незважаючи на те, що війна триває, вони
її перемогли. «Донбас і Мирні» – книга,
яка показує нам правду. Болючу, криваву
правду. І кожен з нас, якщо вважає себе
українцем, повинен розуміти цю правду,
приймати і знати. А не думати про те,
що все відбувається десь далеко, за сотні
кілометрів.

вже починаємо все менше про це говорити.
І люди губляться».
Оксана Щирба,
письменниця
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Валерій Дружбинський,
журналіст

історій, в які ми не особливо заглиблюємося,

Дуже прикро, що пройшло трохи часу, а ми

Ірина Говоруха,
письменниця

«Чудова і потрібна фотокнига. Унікальна, такої у нас раніше не було.
Добре, коли така книга була у кожної людини вдома. Вона необхідна
кожній родині. Тоді люди розумітимуть, що чужої біди, чужих убитих
дітей і родичів не буває».

«Книга, на
відміну від
багатьох інших,
орієнтована
на широке коло
читачів. Вона
цікава як політикам,
які досліджують
конфлікт, так і
пересічним громадянам. А
також тим, хто жив у
стереотипах про Донбас».
Андрій Бузаров,
політичний аналітик і
сходознавець

Фотокнига
«Донбас і Мирні»
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Достукатися
до кожного
Фотокнига «Донбас і Мирні» в 2018 році була презентована
у Києві, Львові, Маріуполі, Брюсселі, Франкфурті-наМайні. Видання стало шокуючим одкровенням для багатьох
українців і європейців.
Людям на Донбасі страшно, боляче і важко, але вони
виживають з надією на мир. Щоб їх почули, потрібно
говорити про їхні сподівання. Тому Фонд Ріната Ахметова
розповідає історії мирних жителів, видає книги, працює над
тим, щоб українське і світове співтовариство якнайбільше
дізналися про людей, котрі показують усім приклад
стійкості.

«Розповісти про важку гуманітарну ситуацію
на Донбасі через долі звичайних громадян
– це найкращий спосіб достукатися до
кожного. Жодна статистика не зачепить
так серце, як історія маленької дівчинки. Від
цих людських історій, представлених в книзі,
просто мурашки по шкірі».
Аїда Каллендер,
представниця благодійного фонду з Сараєво
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Мурал «Мілана».
Маріуполь
Одна з історій фотокниги «Донбас і Мирні» розповідає
про колишню мешканку прифронтового Маріуполя Мілану
Абдурашитову. 24 січня 2015 року, під час обстрілу міського
мікрорайону Східний загинула мама Мілани, встигнувши
накрити собою доньку від осколків снарядів. Дівчинка
вижила, але поранену ніжку довелося ампутувати. Після
декількох операцій до реабілітації дитини підключилися
психологи Фонду Ріната Ахметова, які допомогли дитині
вийти з шокового стану і навчитися жити далі.
У вересні 2018 року в Маріуполі, на стіні 15-поверхової
будівлі по проспекту Миру з’явився мурал «Мілана»,
створений українським художником Сашком Корбаном.
За визнанням мешканців міста, мурал «Мілана» став для
них символом всеперемагаючого милосердя.
Стійкість і життєлюбність цієї дитини надихають, захоплюють
і дарують жителям Донбасу надію на те, що настане мир.

«Мілана, маленька тендітна дівчинка,
вразила мене своєю силою, хоробрістю, любов’ю
до життя, незважаючи на її трагічну життєву
історію. Через її образ хочеться передати всю
ніжність, доброту і беззахисність дитини.
Цим малюнком хочеться нагадати, що бойові
дії на Донбасі тривають. Вони зовсім близько,
поруч з нами – не варто про це забувати ні на
хвилину».
Саша Корбан,
автор муралу «Мілана»
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«Величезна подяка
Фонду Ріната Ахметова.
В наш час не кожний
може творити добро.
Те, що робить Фонд, є
дуже важливим і цінним.
Маріуполь завжди радий
вітати Фонд, допомагати
і бути учасниками його
проектів».
Ксенія Сухова,
заступник міського
голови Маріуполя

Тиждень Миру
в Маріуполі

Фонд Ріната Ахметова 18 вересня 2018 року презентував
у Маріуполі унікальну фотокнигу «Донбас і Мирні»
Презентація фотокниги відбулася в форматі публічних
читань. Зі сцени історії Мирних були не просто прочитані,
а прожиті акторами Маріупольського народного театру
«Театроманія» і телеведучим Олегом Панютою. За
словами режисера постановки Антона Тельбізова, він
вперше зустрівся з таким сильним і в той же час складним
матеріалом. Адже доля кожного героя – справжня драма,
виною якої став збройний конфлікт. Разом з тим, кожний
герой – надихаючий приклад того, як малеча і дорослі
всупереч усьому – голоду і пораненням, продовжують
жити, любити, радіти.
Маріуполь був обраний для читань невипадково, адже
сьогодні місто стало, по суті, новим центром Донбасу і
новим домом для десятків тисяч переселенців. Крім того,
місто саме пережило страшні обстріли і знає, що таке
конфлікт не з чуток.
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Контакти
Гаряча лінія Гуманітарного штабу

0 800 50 90 01
Безоплатно зі стаціонарних і мобільних
телефонів по всій Україні

Контакти
helpdonbass@fdu.org.ua
+38 (044) 502-52-12
press@fdu.org.ua
Адреса:
вул. Иллінська, 8
Київ, Україна
04070

www.fdu.org.ua
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