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28 лютого 2022 року — день, коли офіційно стартувала ініціатива Shelter.Ukraine. 

Саме через чотири дні після початку повномасштабної російської агресії проти України 
були зроблені перші грошові перекази: в Харків та Херсон — для закупівлі медикаментів 
пораненим цивільним, у Святогірськ — для закупівлі пального для евакуації, у Чернівці 
— для закупівлі матраців, постільної білизни та каструль для мам з дітьми, які приїхали

зі сходу. 



Як з’явилась ініціатива? Дуже швидко: трьох коротких телефонних дзвінків напередодні 
вистачило для того, щоб Valores Foundation (Польща), SILab Ukraine, Тепле Місто та VPLYV 
Fund  погодилися співпрацювати задля допомоги цивільному населенню України. Механізм 
визначили простий — збираємо міжнародні пожертви на рахунки польського партнера, 
а далі допомагаємо всій Україні. 


Перші платежі визначили наші основні пріоритети: прихистки, продукти, засоби гігієни, 
медикаменти та евакуація. І відтоді розпочався наш непростий шлях допомоги 
— щоденне зіткнення з людським болем, втратами та надією на життя в безпеці.



Вступне слово

Єва Кончал, 
голова Правління Valores Foundation 

Анна Гулевська-Черниш, 
голова Правління SILab Ukraine



За дванадцять місяців роботи нам вдалося залучити понад 1 000 000 євро, що допомогли 
обладнати майже 260 прихистків, закупити тисячі продуктових та гігієнічних наборів, 
обігріти та нагодувати понад 50 000 людей.



За цей час до нас надійшло майже 500 000 євро від небайдужих доброчинців з усіх 
куточків світу: Польщі, Бельгії, Канади, США, Великобританії тощо. Розмір індивідуальних 
внесків коливався від 50 до 100 000 Євро. Інші 500 000 нам допомогли залучити наші 
партнери ChildFund Germany (Німеччина), Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, Razom for 
Ukraine (США) та 1to4 Foundation (Швейцарія).



Так, звичайно, надана допомога — крапля в морі тих гуманітарних потреб, які були 
та є в Україні. Але ми точно знаємо, що для окремих людей та сімей ініціатива 
Shelter.Ukraine стала вагомою підтримкою, яка дала віру в те, що життя продовжується 
і війна не дасть зруйнувати наше майбутнє.



Ми не ставимо крапку в цій історії. Кожна організація продовжує активну роботу. 
Наш безцінний досвід перетворюється в нові проєкти та ініціативи, які наближатимуть 
нашу перемогу та сприятимуть відновленню та розбудові України.



Слава Україні!



Віта Миколаюк, 
керівниця VPLYV Fund

Росана Тужанська, 
керівниця Teple Misto



Shelter.Ukraine — це благодійна ініціатива, основний фокус якої 
спрямовано на допомогу внутрішньо переміщеним українцям 

одягом, засобами гігієни та продуктами, а також на обладнання 
прихистків. Діяльність реалізовувалась безпосередньо завдяки 

співпраці з волонтерськими ініціативами, громадськими 
організаціями та органами місцевого самоврядування на рівні 

громад. Наша діяльність охопила всі регіони України.
 

Shelter. Ukraine допомагає українцям з 28 лютого 2022 року.

Про ініціативу



Схема підтримки

Фундація Valores (Польща) взяла на себе ініціативу по фандрейзингу. SILab Ukraine, 
Тепле Місто та VPLYV Fund взяли на себе управління розподілом ресурсів на місцевому рівні.



Дві категорії суб’єктів, які могли запросити 
фінансову підтримку для облаштування 
центрів для внутрішньо переміщених осіб 
або придбання продуктів чи засобів гігієни:

Схема надання 
підтримки

У межах ініціативи Shelter.Ukraine

ми підтримали 173 проєкти

Зареєстровані громадські 
чи благодійні організації 



З ними на підставі письмового 
запиту укладався грантовий договір.
 

68
Волонтерські ініціативи

або органи місцевого 

самоврядування



Вони надавали рахунки-фактури до

SILab Ukraine\Тепле Місто\ВПЛИВ.


Тоді здійснювались проплати

на підставі поданих документів.

105



«Громадська організація “Криворізька фундація майбутнього” щиро вдячна команді 
ініціативи Shelter.Ukraine за плідну співпрацю протягом 2022 року. За цей період 
було надано гуманітарну допомогу для родин внутрішньо переміщених осіб з 
дітьми, які проживають на території шести громад Дніпропетровської та 
Кіровоградської областей. 



Загалом благодійною допомогою забезпечили понад 4 000 ВПО, з них 1 693 
— це діти, які розміщені у 18 прихистках на базі санаторіїв, шкіл, гімназій,

дитячих садочків та 55 центрів на базі вільних будинків.



Завдяки наданій гуманітарній допомозі, приміщення, де мешкають родини ВПО з 
дітьми, підготовлені до холодної пори року, покращено умови для проживання та 
навчання, підвищено емоційний та психологічний стан людей.



При спілкуванні з вашою командою завжди існує конструктивний діалог, оперативні 
відповіді на всі запитання, слушні поради та рекомендації. Ми отримували з вашого 
боку підтримку 24/7 і це безцінно в такий час» — команда Криворізької фундації 
майбутнього.
 

Надана допомога 
в цифрах
 

кількість людей,

що отримали 

допомогу

54 052
кількість 

підтриманих

прихистків                          

260



«Фонд "Долоні допомоги Нікопольщини" опікується людьми регіону, 
які зазнали страждань через війну. Так, в межах ініціативи 
Shelter.Ukraine, багатодітним родинам, які проживають у Нікополі 

була надана гуманітарна допомога у вигляді дитячої побутової хімії.



Пральний порошок, засоби для миття посуду, вологі та сухі серветки, 
зубні щітки та пасти, мило та гель для душу — речі найпершої потреби, 
які сьогодні у прифронтових містах є дефіцитом, — стали важливою 
та вчасною допомогою від наших партнерів. Загалом допомогу 
отримали понад 600 людей, постраждалих від війни.



Від керівництва фонду "Долоні допомоги Нікопольщини" та нікопольців 
висловлюємо щиру подяку за надання гуманітарної допомоги та 
сподіваємося на подальшу довгострокову співпрацю» — команда 
фонду «Долоні допомоги Нікопольщини», Миколаївська область.
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«Допомога від ініціативи Shelter.Ukraine стала в пригоді для того, щоб 
облаштувати сучасний і комфортний простір. Завдяки новим якісним меблям, 
посуду, жалюзям, витяжкам тощо, приміщення шелтерів БО “Світло надії” має 
вигляд затишної домівки. Разом з ініціативою Shelter.Ukraine ми облаштували 
4 прихистки  та допомогли надати тимчасовий притулок понад 150 людям.



Сьогодні люди, які більше не можуть жити у себе вдома, мають комфортні 
умови у новому місці проживання. Вони користуються сучасною технікою, 
якісною постільною білизною і не сумніваються, що про них турбуються. 
Дехто відверто зізнається, що навіть вдома не мав таких умов. Тому ця 
підтримка не тільки про комфорт побутовий, а й душевний. Така обстановка 
активно сприяє відновленню ментального здоров’я тих, хто протягом 
останнього часу пережив чимало потрясінь. Дякуємо партнерам за 
можливість допомагати тим, хто сьогодні цього потребує найбільше» 
— БО «Світло надії», м. Полтава.
 

Облаштування прихистків

Протягом дванадцяти місяців ми допомогли обладнати 260 
прихистків. Усі вони дуже різні. Деякі з них розміщені у 
закладах освіти та культури, інші — в адміністративних закладах 
або лікарнях. В одних розміщено до 30 осіб, в інших — 150–200 
сімей з дітьми. Деякі розраховані на тимчасове перебування, 
інші — на довготривале проживання.



Прихистки

«Коли почалося повномасштабне вторгнення, 24 лютого, о 5 ранку мене розбудила мама 
зі словами: “Прокидайтеся, почалось”. За один день світ буквально перевернувся.



Ми ледь встигли спуститись у підвал нашого багатоквартирного будинку, взяли з собою лише 
найнеобхідніше: їжу, воду, документи і предмети першої необхідності. Те, що творилося 
навколо — просто пекло. Ми чули гул літаків, стрілянину, вибухи... На наших очах рідне місто 
Ізюм перетворювалось на руїни. Було дуже страшно, ми постійно чули звуки ракет та вибухи 
все ближче до нас. Загалом пробули в підвалі десять днів. Було дуже холодно, особливо 
складно дітям та моїй мамі.



Ми чудом змогли виїхати з міста завдяки місцевим волонтерам. Згодом опинились у місті 
Глобине. Ми щиро вдячні людям, які прихистили нас. Тут ми вперше за довгий час відчули себе 
у відносній безпеці. Незважаючи на те, що лунають сирени, нам спокійно. Мені та дітям дуже 
подобається місто, ми вже освоїлись тут, нам постійно допомагають та підтримують. Для дітей 
проводиться чимало цікавих заходів розважального характеру, які дають змогу синові 
відволікатись від думок про війну. Також ми щиро вдячні за надану підтримку та допомогу 
Shelter.Ukraine та SILab Ukraine, тепер ми маємо умови для життя, адже нашого дому вже не 
існує.



Ми з сім’єю ніколи не забудемо, як у важкий час Глобинщина стала для

нас “другим домом”. Мріємо тільки про перемогу. Ми віримо, що проженемо цю нечисть. 
Україна обов’язково відродиться, стане квітучою. Вірю в Україну, молюся за неї, 
це — наш дім» — Марина, вимушено переміщена з міста Ізюм, Харківська область.

Що було закуплено 
для прихистків

 ліжка та матрац

 постільна білизна та рушник

 електричні чайники

 індукційні плит

 посу

 генератор

 пральні машин

 посудомийні машин

 холодильник

 пральний порошо

 каремати

 резервуари для вод

 бойлер

 мікрохвильові пічки
 



Персональна допомога

Для тих вимушено переміщених осіб,

які проживають не у прихистках, ми надавали 
допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних 
наборів, медикаментів та інших речей 
індивідуального вжитку.
 

продуктові набори

гігієнічні набори

медичні набори


дитячі набори

комплекти одягу

11 167

9 145

155

2 257

542

Віктор та дві його донечки віком 8 та 15 років з Покровська Донецької 
області прибули до Золотоноші 20 квітня. Мами в цій сім'ї немає, адже вона 
померла шість років тому через двостороннє запалення легенів. Мама тоді  
рятувала своїх донечок, що хворіли сезонним грипом. У перші дні 
повномасштабного вторгнення Віктор  перевіз дівчаток до Дніпра, там вони 
прожили два тижні у знайомих на квартирі, але не спали. Постійні сирени 
лякали дітей, тож тато шукав інші варіанти.



До Золотоноші Черкаської області сім’ї порадили переїхати друзі, які мали 
тут родичів. Тож  родина знайшла новий прихисток для себе. Їм допомогли з 
посудом, постільною білизною, одягом. Дівчата почали відвідувати гончарну 
майстерню, пройшли курси фізичної реабілітації та займаються спортом. 
Певний час були затримки державних виплат, а батько не міг залишити 
неповнолітніх дітей і влаштуватися на роботу, тому продуктова допомога, 
надана в межах ініціативи Shelter.Ukraine стала критично важливою для 
родини.  
 



«Страху не було — була впевненість, що Україна переможе. Головне робити свою 
роботу. Я лікар і продовжував працювати. Зараз ми з колегами допомагаємо породіллям, 
а разом з ініціативою Shelter.Ukraine співпрацюємо, щоб підтримати внутрішньо 
переміщених жінок, які народжували в нашому місті Бучач. Ми робили для них “пакунки 
малюка” — це було вкрай важливо, адже на початку державна допомога була 
призупинена.



Сьогодні найголовніше для жінок — це розуміння, що вони потрібні, що ними хтось 
опікується — і разом з Shelter.Ukraine ми це змогли зробити» — Віталій, засновник 
благодійного фонду “ProLife Ukraine”, м. Тернопіль.
 

Продукти



крупи

борошно

макарони

олія

рибні та м’ясні 
консерви

чай

кава

цукор
 

Ліки



протизапальні ліки

болезаспокійливі 
засоби

антигістамінні засоби

інгібітори

кардіопротектори

ліки від діареї

спазмолітики
 

Дитячі товари



суміш

зубна паста

пелюшки

пральний порошок

іграшки
 

Що було закуплено:

Гігієна



пелюшки

туалетний папір

зубна паста

гель для душу

шампунь

мило

колодки

зубні щітки

пральний порошок
 



Підтримані ініціативи по областях
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Для нас було важливо дізнатися наскільки ініціатива 
Shelter.Ukraine стала ефективною, задовольнила нагальні 
потреби бенефіціарів, надала допомогу своєчасно 
та оперативно. 


Саме тому з 09 грудня 2022 року по 17 січня 2023 року 
громадська організація «Центр соціального аудиту» провела 
онлайн-анкетування серед 587 ВПО, які є бенефіціарами 
ініціативи Shelter.Ukraine. Крім того, було проведено 10 фокус-
групових інтерв’ю, до яких вдалося залучили представників 
38 локальних партнерів, через які надавалася підтримка. 
Ми раді представити основні висновки дослідження.

Оцінка 
ефективності



У перші дні після евакуації внутрішньо переміщені 
особи найбільше потребували допомоги у вигляді 
харчових продуктів (85,2%) та засобів гігієни (75,8%). 
Важливими також були питання предметів щоденного 
вжитку (побутових приладів, посуду, постелі) — про це 
зазначило 57,6%, а також одягу та взуття  — 47,2%.
 

Оцінка ефективності: 
актуальність

отримали харчові
продукти

засоби гігієни

було забезпечено
побутовими речами

одягом і взуттям

36.3%

15%

19.7%

29%





Респонденти позитивно оцінили послуги, що їм надавали місцеві

організації для забезпечення потреб в рамках ініціативи Shelter.Ukraine:


 позитивно оцінили надані харчові продукти


респондентів сподобались отримані засоби гігієни


 позитивно оцінили допомогу з категорії «предмети щоденного вжитку»


подобаються місця для довготривалого проживання


позитивно оцінили засоби гігієни для дітей та немовлят 


позитивно оцінили надані шелтерами місця для тимчасового проживання


для  респондентів  гуманітарна допомога у вигляді одягу та взуття була надана добре


 підійшли отримані медикаменти та медичні прилади


 оцінили високими балами набори дитячого харчування

84,8%
81,1%

69,8% 
68,1% 

65,5%
62,9%
62,9%

72,3%
71,2% 

Оцінка ефективності: 
рівень надання послуг





Оцінка ефективності: 
якість надання послуг

Абсолютна більшість ВПО (86,6%) загалом 
задоволена якістю надання послуг/товарів, 
якими користувалися/отримували: 



60,5% — повністю задоволені

26,1% — скоріше задоволені

11,9% —  як задоволений/на, так і ні

1,4% — скоріше не задоволені 

0,2% — зовсім не задоволені

У 94,4% опитаних ВПО очікування щодо 
отриманої допомоги цілком справдилися:  


47,2% — отримана допомога була кращою, 
ніж очікувалося

29,3% — допомога була набагато кращою 

17,9% — трохи кращою

5,6 % — була такою, як очікувалося



Оцінка ефективності: 
Вплив наданої допомоги 
на психологічний стан ВПО

Допомога від ініціативи посприяла 
стабілізації психологічного стану 
61,2% опитаних ВПО. Саме така

кількість респондентів погодилася 
із твердженням: «Завдяки отриманій 
допомозі мій психологічний стан 
стабілізувався».



повністю погоджуюся — 31,2% 

скоріше погоджуюся — 30%

як погоджуюсь, так і ні — 27,9% 

скоріше не погоджуюсь — 6,1%

категорично не погоджуюсь — 4,7%

У 50,8% опитаних ВПО вказали, що їхня 
сім'я не потребує психологічної допомоги. 
Саме така кількість респондентів не 
погодилась з твердженням: «Моя сім’я/
родина потребує психологічної допомоги 
зараз».



25,3% — критично не погодились 
з твердженням

25,5% — скоріше не погодились

14,3% — скоріше погодились

5.7% — повністю погодились

29,1% — як погодились, так і ні





Оцінка ефективності: 
Досвід співпраці локальних партнерів 
з представниками ініціативи Shelter.Ukraine

Абсолютна більшість (100%) опитаного керівництва організацій-партнерів зазначила, що умови 
подачі заявки та співпраці у рамках ініціативи були чіткими та зрозумілими. Відповідаючи на 
запитання про те, чим ініціатива Shelter.Ukraine відрізняється і чим, на їхню думку, є інноваційною, 
організації виразили вдячність за оперативність та гнучкість представників та представниць 
ініціативи.



«Усе легко та просто. Перший наш досвід, який виявився дуже позитивним. Не розумію, чому 
ми раніше не співпрацювали з Shelter.Ukraine. Швидка подача та прийняття заявок на 
отримання допомоги. Всього витрачено було 5 днів, на 5-й день усі сформовані продуктові 
набори були у нас в управлінні!»



Рефлексуючи над запитанням «Чому в нашої ініціативи можуть повчитися інші фонди, 
волонтерські ініціативи та закордонні організації» респонденти відзначали комунікацію, дружню 
атмосферу у співпраці, прозорість, якість соціального капіталу та мереж організацій ініціативи,

а також систематичний моніторинг внутрішніх процесів, що передує прийняттю організаційних 
та менеджерських рішень.
 



Оцінка ефективності: 
Досвід співпраці міжнародних донорів

з представниками ініціативи Shelter.Ukraine

Базові чинники, які сприяли отриманню 
донорської допомоги для реалізації ініціативи

 створення ініціативою можливостей для виконання завдань, 
які донори визначили для себе у контексті відкритої 
російської агресії проти Україн

 зацікавленість у роботі з надійними партнерам
 відповідність місії ініціативи пріоритетам донорі
 кореляція місії ініціативи зі стратегічними 

напрямами діяльності донора

Ризики, які для себе визначили донори 
на початку співпраці з ініціативою Shelter.Ukrain

 ускладнення довгострокового плануванн
 відсутність механізму надання допомоги
 опрацьованого багаторічним досвідом
 обмеження власних можливостей
 ригідність процедури надання допомоги

Позитивні моменти колаборації, 
які для себе зауважили донори в процесі 
співпраці з ініціативою Shelter.Ukrain

 можливість розширити свій вплив та масштабувати діяльність
 цільове використання фінансі
 надання широкого спектра допомог
 переформатування діяльності під впливом зовнішніх 

та внутрішніх викликів ситуації, що склалася в Україні 





Головною цінністю співпраці з ініціативою 
Shelter.Ukraine, яку для себе визначили донори, є

 вироблення нових стратегій та механізмів допомог
 гнучкість діяльност
 досвід надання допомоги на територіях з воєнним 

станом та активними воєнними діями

«Я українець за походженням. Це і моя країна, 
тому я підтримую її. Те, що роблять наші партнери 
по Shelter.Ukraine, це не можна відчути й пережити.

Бо підтримати та надати можливості — це одне, а їх 
ефективно використати в тих умовах, які зараз існують — 
зовсім інше. Сили вам. Shelter.Ukraine — це той єдиний 
партнер, який дійсно може і повномаштабно, і гнучко, 
і швидко, і географічно дуже широко працювати» 
— Богдан Андрощук, керівник відділу Східного 

партнерства у ChildFund Germany. 

«Першою особою, яка запропонувала Valores Foundation 
рухатися в бік допомоги ініціативі Shelter.Ukraine, була 
голова правління фундації. Вона була тою, хто представив 
нам цю ідею. Від самого початку я та інші члени правління 
поставилися з великим ентузіазмом до цієї концепції. 
Ми одразу провели збори правління, обговорили співпрацю, 
всі були «за». Для Valores Foundation було своєрідною 
честю підтримати Україну та ініціативу Shelter.Ukraine» 
— Агнежка Борек, CEO фундації Valores. 
 



ВІДГУКИ ОТРИМУВАЧІВ

ДОПОМОГИ

«30 березня 2022 року через чотири дні після того, які 
місто Тростянець було звільнене від російської окупації 
силами 93-ї бригади “Холодний Яр”, тероборони та 
місцевих партизанів у мене відбувся дзвінок з 
представниками ініціативи Shelter.Ukraine. Це була одна з 
перших ініціатив, яка звернулася до нас з пропозицією 
допомоги. І вже за три тижні терапевтичне відділення нашої 
обстріляної танками лікарні отримало 78 нових вікон. Це 
стало дуже вагомою подією для містян, адже дало надію та 
віру в те, що життя у зруйноване місто повернеться. За 
деякий час ми змогли за підтримки Shelter.Ukraine засклити 
130 вікон дитячого відділення, обладнати новими меблями 
пологове відділення та забезпечити необхідними засобами 
шкільні бомбосховища. Завдяки цьому наші родини з дітьми 
відчувають себе безпечніше» — Юрій Бова, мер міста 
Тростянець, Сумська область.

«Складно переоцінити значення допомоги, яку ми отримали від 
Shelter.Ukraine протягом 2022 року. Ми співпрацювали з VPLYV 
Fund в мирний час. І щиро вдячні їм та усім учасникам та 
донорам Shelter.Ukraine за неодноразову допомогу нашій 
громаді. Саме ваша послідовна підтримка дозволила надати 
допомогу понад 850 сім’ям, які проживають в нашій громаді у 
сімох селах. А також важлива була підтримка в зимовий період. 
Ми змогли допомогти найвразливішим категоріям ВПО з дітьми, 
одиноким матерям, багатодітним і прийомним сім'ям, дітям та 
особам з інвалідністю, представникам інших вразливих груп 
цивільного населення. Зараз курортне Коблево прихищає усіх, 
хто до нас приїжджає з територій, де ведуться бойові дії. 
Маємо надію на подальшу плідну співпрацю в рамках ініціативи 
Shelter.Ukraine щодо розв'язання гуманітарних проблем 
цивільного населення в нашій громаді, разом до ПЕРЕМОГИ!» — 
Володимир Панич, Коблівський сільський голова, 
Миколаївська область.
 



«З початку військової агресії РФ проти України 
через Черкащину пройшло майже 268 тисяч 
внутрішньо переміщених осіб, із них понад 102 
тисяч залишилися на тривале проживання, а тому 
ми потребували допомоги в облаштуванні 
прихистків для осіб, які змушені були покинути 
свої домівки та їхній адаптації в нових умовах 
проживання.



Ініціатива Shelter.Ukraine першою надала допомогу 
організованим в області прихисткам для 
транзитного проживання, зокрема, в місті Умань,  
яке було на перехресті переміщення людей зі 
сходу, півдня до західних та центральних 
областей. Також ми отримали необхідні медичні 
засоби для допомоги маломобільним групам 
населення, коли були перебої з поставками. В 
подальші місяці завдяки підтримці ініціативи ми 
змогли оснастити 7 прихистків для понад 480 осіб, 
закупити ліжка для інтернатних установ, які 
прийняли підопічних з Донецької та Запорізької 
областей. А також важливо, що понад 3000 ВПО із 
вразливих груп отримали харчові продукти та 
гігієнічні набори для дітей та дорослих. 

Надана підтримка — це невід’ємна складова 
забезпечення якості життя людей на новому місці, 
і ми дуже цінуємо її. Тільки разом ми можемо 
забезпечити гуманітарні потреби ВПО»  — Наталія 
Кравченко, перша заступниця голови Черкаської 
обласної державної адміністрації.

«Висловлюємо слова щирої вдячності ініціативі Shelter.Ukraine, 
яка однією з перших надала оперативну та безповоротну 
благодійну допомогу як внутрішньо переміщеним особам,

так і місцевим жителям Золотоніської територіальної громади. 
Усього допомогу було надано 1 747 українцям.



Ви перші відгукнулись на прохання нашої установи “Центр 
надання соціальної допомоги” в громаді. Важливо, що це була 
комплексна підтримка, зокрема, ми змогли закупити борошно 
та харчові продукти для роботи соціальної їдальні та пекарні, 
де ВПО щодня отримували гарячі обіди. Крім того, ми змогли 
закупити ліки та витратні матеріали, необхідні для догляду за 
паліативними хворими, коли зупинились поставки в перші тижні 
війни. А влітку була надана гуманітарна допомога ВПО — 
харчові продукти та гігієнічні засоби для сімей з дітьми. 



Надаючи допомогу, ви надаєте не просто матеріальні цінності, 
а даруєте радість та надію на краще життя. Дякуємо за 
підтримку та розуміння потреб жителів Золотоніської ОТГ» 
— Наталія Сьомак, секретарка міської ради Золотоніської 
громади, Черкаська область.
 



Звіт про надходження та витрати

Надходження 


залучено від приватних пожертв

залучено через гранти від міжнародних організацій  
 

Разом: 1 136 029 євро
 Разом:  1 136 029 євро
 

395 068 євро

740 891 євро 

Витрати 


підтримка прихистків 

закупівля гуманітарних наборів 

адміністративні витрати  33 654 євро


431 872 євро

670 503 євро


«100 000 євро було освоєнні за перший місяць чи півтора. Це 
теж не кожен зможе оперативно та якісно опрацювати. 
Звітність була на високому рівні. І це все підтвердило ту довіру 
до ініціативи та команди, яку ми мали з самого початку» — 
Богдан Андрощук, представник ChildFund Germany.
 

Valores Foundation

ChildFund Germany

Razom

Valores Foundation

ChildFund Germany

Razom

63 395 068 €

31 186 187 € 

79  554 774 €

Підтримані проєкти Витрати





Ми вдячні всім людям та організаціям, 
які надають підтримку українцям 
у цей складний час!




Більше історій ініціативи Shelter.Ukraine

у соціальних мережах за хештегом: 

#shelterukrainecampaign
 

https://shelterukraine.org/
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