
Презентація
БО «Благодійний фонд «Лелекера»

Проект

«ШЛЯХ ДОДОМУ»



Благодійний фонд “Лелекера” об’єднує волонтерів, що протягом останніх 3-х років  
допомагають зберегти Україну на мирній території. Активна громадянська позиція
та  єдність в допомозі стала поштовхом для створення благодійногофонду.

В міру своїх сил, розуміння і можливостей ми розвиваємо проекти, спрямовані на  
допомогу і підтримку:
• поранених захисників України під час у зоні проведення АТО (військових,  

добровольців, волонтерів)
•цивільних постраждалих внаслідок російської збройної агресії на території України  
а також осіб, що перебувають у складних життєвихобставинах

Давні повір’я розповідають, що лелеки приносять щастя і добробут у родину. Мирні і  

турботливі, вони дають нам відчуття єднання зі своїм родом, духом народу і

природою. В оселі під назвою «Україна» звито ще одне лелечегніздечко.

Лелека, що піклується про свою родину – Лелекера (Lelecare) – таку назву отримав

наш благодійний фонд.

Хто ми є



Організаційна форма

Благодійна організація «Благодійний фонд «Лелекера» - це неприбуткова суспільно корисна  
непідприємницька організація, основною статутною метою якої є наданняблагодійної
допомоги спрямованої на покращення якості життя соціально незахищених верств  
населення.

Ми діємо шляхом об'єднання зусиль різноманітних організацій, юридичних та фізичних осіб  
для здійснення благодійних заходів.

Структура фонду:

- Наглядова рада –3особи
- команда у Києві –6 осіб
- представники у Київській, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Волинській,
Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Чернігівській, Харківській, Херсонській,  
Запорізькій, Миколаївській областях та Закарпатті.



Наглядова Рада. Керівний орган

Тарас Парфенюк

Член Наглядової Ради  
БО «Лелекера».

Юрист, бізнесмен

Руслан Берладін

Член Наглядової Ради БО
«Лелекера»

Ветеран АТО, доброволець  
полку «Азов»,

Народний Герой України

Роман Дідера

Член Наглядової Ради БО
«Лелекера»,

Ветеран АТО, кулеметник 95-ї  
аеромобільної бригади



Команда. Київ

Наталія Тарасова

Директор БО
«Лелекера»,

На сьогодні БО «Лелекера» управляється директором на громадських засадах (безоплатно) та функціонує завдяки  
волонтерам, які мають основне місце роботи та в вільний від роботи час беруть участь в діяльності проектів фонду.

Олена Волкова

Волонтер БО
«Лелекера»,
Координатор групи
«Троєщинські  
пліткарочки»

Юрій Зиза

Волонтер БО «Лелекера»,  
Координатор складу на  
книжковому ринку, м  
Петрівка

Віктор Козаченко  

Волонтер БО «Лелекера»,  
Координатор складу на  
книжковому ринку, м  
Петрівка

Андрій Пучко

Волонтер БО
«Лелекера»,  
Координатор з  
логістики
і розвитку збору

Андрій Машков

Волонтер БО
«Лелекера»,  
Координатор з  
розвитку збору



Що ми робимо



Проект «Шлях додому»

Основний проект фонду –«Шлях додому» має три яскраво виражені потужніпозитивні
складові:
o Екологічна –звільняємо країну від тяжкого забруднення, перетворюючи відходи пластику на  

допоміжні кошти
o Соціальна –єднаємо всі прошарки населення довколазбору
o Благодійна –допомагаємо повернутись у мирне життя тим, хто постраждав від військової  

агресії на сході України

Засобом надання допомоги у проекті є кошти отримані за передану на переробкуресурсоцінну
сировину (пластикові кришечки, ПЕТ-пляшки, макулатура, тощо…)



Принципи збору ресурсоцінної сировини

• БО «Благодійний фонд «Лелекера» ніколи не купує вторинну сировину, він її отримує
безкоштовно, у якості безоплатних благодійних пожертв, але забирає її з адрес благодійників  
своїм транспортом.

• Вивіз оформлюється зі зважуванням та актами прийому-передачі благодійної допомоги

• БО «Благодійний фонд «Лелекера» не визначає самостійно отримувачів допомоги:

• Адресна допомога надається або за запитом від учасників проекту (див. положення насайті
lelecare.org) або згідно укладених договорів через благодійні організації та/абогромадські
організації, які опікуються такими людьми та можуть забезпечити належний контроль затим  
щоб допомога надходила саме тим хто її потребує.

• Станом на грудень 2017 БО «Благодійний фонд «Лелекера» співпрацює з 285 благодійниками у  
80 населених пунктах України, серед яких більше 150 навчальних закладів і 20 волонтерських  
груп. Решту складають приватні благодійники, ОСББ і організації різних сфер діяльності.



РЕЗУЛЬТАТИ 2017
У відкритому громадському зборі пластику «Шляхдодому»





15 340, 2 кг

339 кг

4555, 2 кг

Який пластик приймали?



20 219 кг

10

З чим порівняти?



Участь у зборі пластику по областям

Область Кришечки

Київська 10601,6

Хмельницька 2049,6

Житомирська 1050

Рівненська 645

Миколаївська 362

Волинська 263

Закарпаття 90

Донецька 66,5

Чернігівська 62,7

Харківська 40,3

Запорізька 29,3

Полтавська 11

Одеська 8,8

Черкаська 8,4

Луганська 4,5

Кіровоградська 4

Херсонська 4,5

Сумська 2,2

Чернівецька 0,4

Разом за 2017 рік в кг 15340,2

Інші види пластикових відходів – 4 894,2 кг



ЗАПРОШУЄМОДО
УЧАСТІ

У відкритому громадському зборі пластикових кришечок «Шлях  
додому»



Мета

• привернення увагигромадськості

до екологічних та соціальних проблем українського суспільства

• створення постійного допоміжного фінансового ресурсу благодійної  
допомоги



Завдання

• Формування якісно нових навичок споживання через свідоме  
сортування сміття

• Підтримка волонтерськогоруху

• Публічний збір благодійних пожертв у вигляді пластикових  
кришечок та ПЕТпляшок

• Використання коштів від передачі пластикових кришечок та ПЕТ  
пляшок на переробку для надання благодійної допомоги



Як долучитись?

• Зателефонувати 044-228-80-02 або 067-235-62-36 або відправити запит  
на e-mail: lelecare.charity@gmail.com

• Отримати плакати і рекомендації щодо збору

• Отримати статус учасника відкритого громадського збору пластику
«шлях додому»

• Заключити договірпро співпрацю

• Організувати місця збору ресурсоцінної сировини

mailto:lelecare.charity@gmail.com


Громадський контроль

Прийом від учасника зборузаактом  
прийому-передачі

Зважування на місці,фото,
публікація насайті і соц. мережі

Facebook

Реєстрація збору покожному  
учаснику

Реєстрація у відкритому  
доступів мережі інтернет

(гугл докс ) кожної прийнятої  
партіївід кожного учасника

Передача на переробкущомісяця  
заактами



Звітність та прозорість

БО «Благодійний фонд «Лелекера» веде прозорий збір і облік ресурсоцінної сировини(кришечок).
• Дані збору завжди доступні на сайті www.lelecare.org
• та на сторінці Facebook https://www.facebook.com/lelecare.org/ (оновлюється щотижня)

• Ми поважаємо наших благодійників, тому детально звітуємо за отримані кошти і надану допомогу 1 раз на 6  
місяців і намагатимемось це робити в подальшому 1 раз на 3 місяці.

http://www.lelecare.org/
https://www.facebook.com/lelecare.org/


Кришечкові флешмоби



Розподіл коштів з ресурсоцінної сировини за 2017-й рік

Всі грошові надходження з ресурсоцінної сировини (насамперед кришечок) від приватних  

благодійників, навчальних закладів, ОСББ, організацій різних форм власності та  

волонтерських груп розподіляються наступним чином:

- 20% операційна діяльність фонду по проекту (логістика, інформаційні матеріали,  
обслуговування сайту, бухгалтерський облік, тощо)

- 60% на адресну допомогу пораненим атовцям у протезуванні,ендопротезуванні,  
біовідновленні тканин. А також іншу допомогу в оплаті операцій, лікування та
забезпечення засобами технічної реабілітації, які не забезпечує держава у 2017 році, або  
покращеної якості. По мірі накопичення коштів і необхідності.

- 10% підтримка Ірпінського шпиталю. За зверненням волонтерів шпиталю. 1 раз на 6  
місяців. Або центрів реабілітації ветеранів АТО у регіонах.

- 10% резервні кошти (форс-мажор) можуть бути використані 1 раз в кінці року:
1. на цільову підтримку волонтерських груп у разі крайньої обгрунтованоїнеобхідності
2. Перерозподілені на шпиталь або адресну допомогу ампутантам у разіобгрунтованої  

необхідності



ДОПОМОГА  
КОШТАМИ З
ПЛАСТИКУ



Надана допомога

Дмитро Котов, боєць батальйону «Київська Русь» — 6 000 гривень (на оплату лікування у Київському військовому шпиталі)

Максим Клокун, доброволець батальйону МВС «Шахтарськ», втратив кінцівку ще в боях під Іловайськом у 2014-му році – 60 000  

гривень (часткова оплата протезування кінцівки трьома сплатами 27 і 23 і 10 тисяч гривень) до повної сплати залишається ще  

66 000 гривень. Максим не мав можливості протезуватись за кошти державної програми протезування поранених в АТО  

на момент звернення до фонду за допомогою. Позитивне рішення суду, щодо визнання його травми і ампутації

отриманими під час бойових дій в якості працівника спецпідрозділу МВСотримано тільки в грудні 2017-го року.

Ігор Маковський, військовослужбовець, кулеметник 701-го окремого батальйону морської піхоти – 10 500 гривень (оплата  

операції та післяопераційної підтримки у Інституті Нейрохірургії), з них 8 500 гривень коштами отриманими за кришечки.

Руслан Кашиця, військовослужбовець 128-ї окремої гірськопіхотної бригади, в результаті поранення у вересні 2017-го року,

втратив ногу і значною мірою зір. Руслану перерахували 3000 гривень коштами з кришечок на поточне лікування.



Перераховано на лікування пораненого  

Дмитра Котова 18.04.2017р. 6000 грн.

Надана допомога. Дмитро Котов



Надана допомога. Ігор Маковський

Оплачено 8 522 гривень

коштами з кришечок на

операцію в Інституті

Нейрохірургіі пораненого Ігоря

Маковського 08.06.2017р..  

Додатково сплачено 2000

гривень за препарати для  

наркозу.



Надана допомога. Максим Клокун

Оплачено 60 000 гривень коштами з  

кришечок– (здійснена часткова оплата  
протезування кінцівки трьома сплатами  
27, 23 і 10 тисяч гривень) доповної
сплати залишається ще 66 000 гривень.  

Вартість протезу 4000 ЄВРО



Надана допомога. Руслан Кашиця

Оплачено 3 000 гривень коштами з кришечок.  

Перерахування здійснено в рамках обумовлених  

програмою «Шлях додому» відрахувань, які

визначаються волонтерською групою що координує  

збір у регіоні (10% від переданого фонду регіоном).  

Волонтери Хмельницького вирішили зазначену суму  

перерахувати пораненому з Хмельницької області, що  

перебуває наразі у військовому шпиталі м. Одеса з

важким пораненням, що спричинило значну втрату  

зору і ампутацію ноги.

Перерахування здійснено готівкою,оскільки

поранений немає зараз доступу до даних свого

ідентифікаційного номеру, а безготівкові банківські

платежі без вказання ІНН – не зараховуються на картки

і повертаються.



Акція «Тепла зима» у МЕТРО з 01.10.17 по 30.11.17

Мета –допомога дітям «сірої зони»
Куплена пральна машинка для табору «Лісова Застава»

Надана допомога

405 кг



Що далі?



Започатковано щорічний конкурс для навчальних закладів

Наразі в конкурсі 
приймає участь 
153 навчальних 
заклади з різних 
куточків України



Стратегія фонду 

• Формування якісно нових навичок споживання через свідоме  
сортування сміття

• Підтримка волонтерськогоруху

• Публічний збір благодійних пожертв у вигляді пластикових  
кришечок та ПЕТпляшок

• Використання коштів від передачі пластикових кришечок та ПЕТ  
пляшок на переробку для надання благодійної допомоги




