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Наша місія – захист інтересів, підтримка 

та допомога тяжкохворим людям, які опинились 

у складних життєвих обставинах, шляхом 

об'єднання бізнеса, соціума та держави.
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Опікунська рада

Тарас 
Панасенко

Генеральний директор
мережі соціальних
магазинів «Сьогодні Аврора»

Ентоні та
Маріана Соліман

Власники Shade meat & wine,
SHADE BURGER і ТС «ХАНУМА»

Євгеній 
Бронніков

Організатор клубу 
спортивного танцю «Авіа-Денс»

Катерина
Бабіч

Власниця «Місцевої кав’ярні», 
засновниця виробництва 
«ЙоОй» кави

Марина 
Приступа

Директор Зіньківського 
дитячого будинку 
для дітей-інвалідів

Роман 
Почеп

Засновник, керівник 
і фронтмен гурту «POCHEP BEAT»



Фінансові надходження 

у 2019 році, склали 

1 386 350грн. 
1 220 418 грн.
надання допомоги підопічним (закупівля 

медичних препаратів та оплата лікування, 

діагностики та реабілітацій). 

165 932 грн. 
адміністративні витрати.

26 165 грн. 
допомога медичним установам, закупівля 

та встановлення 4-х метало-пластикових 

вікон для відділення ортопедо-

травматології Полтавської дитячої міської 

клінічної лікарні.

Поїздки до підопічних дитячих будинків: 

Зіньківський, Новосанжарський дитячі 

будинки-інтернати для дітей з інвалідністю, 

в Михайлівський навчально-

реабілітаційний центр та в підлітково-

дитяче відділення №9 Полтавської 

обласної психіатричної лікарні ім. О.Ф. 

Мальцева Полтавської обласної ради.

річний звіт
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річний звіт

25 884 грн.
Гуманітарна допомога підопічним фонду та дитячим 

будинкам.

34 підопічних 
з них троє покинутих батьками новонароджених. 

Заходи:
благодійна акція "Великоднє дерево добра»;

щорічний міжнародний фестиваль "ПОЛТАВСЬКИЙ 

ВАЛЬС-2019";

1 червня – свято у корпусному парку до Дня захисту дітей;

28 червня  -  свято у корпусному парку до Дня Конституції 

України;

V ювілейного турніру «MAFIA HELP OPEN 2019»;

XІІІ благодійний студентський бал «Допомогти так легко»;

VII відкритий міжнародний фестиваль зі спортивного 

бального танцю «POLTAVA TROPHY – 2019»;

благодійний майстер-клас від Полтавського художника 

Ярослава Терновського;

щорічна акція «Подаруй дитині свято». 
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річний звіт

Нові досягнення:

Впроваджено та відкрито Центр відновлення «Кортекс» - 

благодійний проект фонду, з метою вирішення гострих 

соціальних проблем людей з інвалідністю.  Основним 

завданням Центру є: проведення соціальної, трудової та 

психологічної реабілітації людей з інвалідністю, 

вирішення їх проблем та захисту їх прав, поліпшення 

умов існування у суспільстві;

Перемога директора фонду в конкурсі «Людина року 

2019» в номінації «Соціальний проект року»;

 

Стали учасниками міжнародної конференції  Social 

Busness In UA.

Проекти:

«Краса врятує життя»;

«Добрий продукт»;

«Рятуй регулярно»;

Центр відновлення «Кортекс» для людей з інвалідністю 

всіх категорій.
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річний звіт
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1.Великоднє дерево добра 

Мета акції: 
зібрати кошти на реабілітацію 
в центрі відновлення "Кортекс" 
для дітей з інвалідністю. 

Зібрано 8 170 грн.

2."ПОЛТАВСЬКИЙ ВАЛЬС-2019" 

Традиційно, команда Helpgroup 
є співорганізаторами щорічного 
міжнародного фестивалю 
"ПОЛТАВСЬКИЙ ВАЛЬС-2019". 

Кошти, виділені організатором, 
направлені на допомогу 
підопічним фонду.



річний звіт
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3. 1 червня – 
свято у корпусному парку 
до Дня захисту дітей  
 
Благодійний ярмарок , виставка та продаж 
картин Полтавського художника

Зібрано 12 820 грн.

4. 28 червня  –  свято 
у корпусному парку 
до Дня Конституції України   

Благодійний ярмарок та написання 
панорамних картин нашого міста, 
під професійним керівництвом 
художника Ярослава Терновського - 
"картина маслом" - з подальшим 
розіграшем цих картин в лотерею.



річний звіт
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5. «MAFIA HELP OPEN 2019» 
 
Благодійна гра в мафію, виручені 
кошти направлені на допомогу 
підопічним фонду.

6. «POLTAVA TROPHY – 2019»  

Кошти, виділені організатором, 
направлені на допомогу підопічним 
фонду.



річний звіт
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7. майстер-клас від Полтавського 
художника Ярослава Терновського 
 
Проведений 21 грудня. 

Кошти за участь в майстер-класі, 
в сумі 3200 грн, направлені на оплату 
реабілітації дітей в центрі «Кортекс».

8. «Подаруй дитині свято» 

У ТЦ «Злато місто» розміщений банер 
із зображенням новорічної ялинки, 
а поряд продаватимуться святкові 
наліпки, якими можна прикрасити 
зелену красуню, вартістю 10, 20 і 50 грн. 

Зібрані кошти, 10 289 грн, 
направлені на придбання новорічних 
подарунків для хлопців з інвалідністю 
Зіньківського дитячого будинку-інтернату 
ім. О.В. Синяговського.



річний звіт
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9. Студентський бал 
«Допомогти так легко»  
 
Усі кошти з продажу квитків були 
направлені на оплату лікування 
підопічного онкохворого.



річний звіт

Звіт за діяльність «Кортекс» 

за 2019р.: 

 За час роботи Центру було проведено семінар для 

батьків на тему "соціальна інтеграція дітей з особливими 

потребами", який провів René Hubregtse представник 

асоціації Parents², Нідерланди та надано соціальних 

послуг для 207 сімей, в яких виховуються діти з 

інвалідністю різних категорій, а саме: 

 надання психологічної підтримки людям з 

інвалідністю – 87 консультацій;

 терапія сенсорної інтеграції – 537 сеансів;

 заняття з логопедом – дефектологом – 327 занять;

 проведення профілактичного масажу – 256 сеанс;

 ЛФК – 570 заняття.

ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ «ХЕЛП ГРУП» 

максимально відкритий для будь-кого, хто бажає 

посприяти або допомогти, максимально доступний для 

кожного, хто бажає перевірити нашу прозору діяльність і 

чесність. Ми дорожимо чесним ім'ям благодійного 

фонду і довірою до нас!

Сподіваємось що в наступному, 2020 році, з Вашою 

допомогою – мі зможемо зробити більше!
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Фото 
з занять



річний звіт

Нас 
підтримали
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