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МЕРЕЖА ЕЛЕОС-УКРАЇНА

Офіційна громадська організація Управління

соціального служіння та благодійності

Православної Церкви України

Місія Мережі «Елеос-Україна»:

Сприяти вирішенню соціальних проблем українського

суспільства через громадянський діалог та взаємодію

неурядових організацій, релігійних громад і державного

сектору



ВИДИДІЯЛЬНОСТІ:

1. Публічніобговорення,

конференції

2. Тренінги,майстер-

класи,семінари

3. Адвокаційні кампанії

4. Публікації текстів і

відео

5. Гуманітарна допомога

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

1. Розвиток військового

капеланства

2. Миробудування та

міжконфесійний діалог

3. Сприяннядоступності

медичнихпослуг

4. Адвокаційні кампанії з

паліативноїдопомоги

5. Впровадженняпрограм

для дітей і молоді

6. Підтримка культурно-

мистецьких ініціатив

7. Розвиток благодійності

та філантропії

ЦІЛЬОВІГРУПИ:

1. Військовослужбовці,

ветерани та їх родини

2. Діти, підлітки та юнацтво

зі складнимижиттєвими

обставинами

3. Внутрішньопереміщені

особи

4. Люди з особливими

потребами, а також ті, хто

потребує допомоги у

зв’язку хронічними

хворобами

5. Жінки, якіпостраждали

від домашньогонасилля



● Залучено6581790,65 грн.благодійних коштів та 300 тон гуманітарної допомоги.

● Об’єднано більш ніж 40 кваліфікованихфахівців.

● Надана допомога близько 1 500 000благоотримувачам.

● Створено 9 осередків в Дніпрі, Донецьку, Києві, Луганську, Одесі, Рівному, Харкові,  Херсоні,

Черкасах.

● Засновано 8 закладів: дитячі центри, юридично-консультаційні служби, будинок  милосердя, 

благодійна їдальня, міжконфесійний молитовний дім.

● Отримано представництво у складі «Національна рада з питань протидії  туберкульозу та 

ВІЛ/СНІДу», «Громадська рада при Міністерстві соціальної політики  України», «Душпастирська 

рада при Міністерстві охорони здоров’я України»,

«Київська міська координаційна рада з питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу»,  обласні 

Координаційні ради з питань внутрішньо переміщених осіб.

● Встановлено партнерство з UNAIDS, Міжнародний Фонд «Відродження»,БО

«Всеукраїнська мережа ЛЖВ», РАСТ, МБФ «Альянс Громадського Здоров’я», Донбас  SOS, KIK 

Warsawa та ін.

СІМ ФАКТІВ ПРО МЕРЕЖУ «ЕЛЕОС-УКРАЇНА»



ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ ІВЕТЕРАНАМ

● 450 тон гуманітарної допомоги і 30 тисяч молитовників передано українським  

бійцям, які знаходяться на передовій.

● 500 родин загиблих отримали допомогу у вигляді продуктів харчування.

● 200 священиків та капеланів, які працюють з військовослужбовцями, оволоділи  

навичками допомоги постраждалим від ПТСР.

● 150 ветеранів пройшли курси з підприємницької діяльності, отримали консультації  

експертів з питань створення власного підприємництва

● 7 концертів від відомих українських гуртів, 5 виставок, 11 майстер-класів з  

образотворчого мистецтва та співу організовано для військовослужбовців і  

ветеранів.

● Започатковано всесвітньо відомий проект «Project “W” Theater between Veterans and  

Volunteers».

● Відкрито«Стіну Пам’яті загиблих за Єдність України» в Михайлівському  

Золотоверхому монастирі. Спільний проект «Елеос-Україна», Національного  

військово-історичного музею України, електронного ресурсу «Книга пам’яті  

полеглих за Україну» та БФ «Стіна народної пам’яті».



МИРОБУДУВАННЯ ТА МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ

● МережаЕлеос-Україна є ініціатором багатьох  

міжконфесійних дискусій, присвячених медіації та  

встановленню взаєморозуміння в суспільстві.

● Міжконфесійна молитовна акція «Автопоїзд миру та єднання»  

об’єднала мешканців 18 містечок Донецької та Луганської  

областей.

● Благодійні концерти «Мирзарадидітей» і молитовні  

марафони пройшли в багатьох містах України впродовж 2014

–2018років.

● Роботи міжнародного Іконописного пленеру«Елеос» в рамках  

акції «Молитва за Україну» були надані в дар українським  

військовим шпиталям.

● У партнерстві з волонтерами було надано близько 100 тон  

гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, одягу і  

медикаментів мешканцям Донбасу з обох боків лінії  

зіткнення, вимушеним переселенцям, ветеранам,  

військовослужбовцям і їх родинам.



СПРИЯННЯ ДОСТУПНОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

У партнерствіз:

● Міжнародний Фонд «Відродження»

● Міжнародна акція «Папа дляУкраїни»

● Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних

Організацій

● 1000 військовослужбовців, ветеранів отримали ліки та доступ

до лікування і реабілітації в спеціалізованих медичнихцентрах,

санаторіях.

● 500 дітей, жінок та стареньких з Донецької та Луганської

областей отримали медичний та юридичний супровід завдяки

проєкту «Рукадопомоги».

● 554 780 грн.в рамках проекту «Підтримай найцінніше для  

людини» були спрямовані на медичну та гуманітарну допомогу  

мешканцям сірої зони та непідконтрольних територій Донбасу.

● «Елеос-Україна» спільно з ВРЦіРО працює над формуванням  

узгодженої позиції релігійних організацій України щодо

процесів гуманізації та збалансованої політики щодо  

наркотиків.

● 35 акцій організовано на підтримку пацієнтів, які потребують  

паліативної допомоги, пацієнтів із захворюваннями на  

ВІЛ/СНІД, гепатит, туберкульоз, пацієнтів з орфанними  

захворюваннями, за участі представників різних Церков та  

релігійнихорганізацій.



ПОДОЛАННЯ ЕПІДЕМІЇВІЛ/СНІД

● Організація створила унікальну платформу

взаємодії представників громадських ВІЛ-

сервісних організацій, міністерств і відомств з

залученням представників релігійних конфесій для

ефективної адвокаційної та інформаційно-

просвітницької діяльності.

● Представники організацій Мережі увійшлидо

складу національних і обласних дорадчих органів з

подолання епідемії ВІЛ/СНІДу.

● Спільно з ВРЦіРО розроблено «Стратегію Церков і

релігійних організацій України у досягнені

загального доступу до профілактики ВІЛ-інфекції,

лікування, догляду та підтримки на 2016-2018».

● На території «Інституту епідеміології та інфекційних

захворювань» створено «Будинок Марфи і Марії»–

перший міжконфесійний центр духовно-

психологічної підтримки людей з ВІЛ/СНІДом.

Запідтримки:

● UNAIDS

● БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

● МБФ «Альянс ГромадськогоЗдоров’я»

Партнеринапрямку:

● Національна рада з питань протидії

туберкульозу та ВІЛ/СНІДу

● Громадська рада приМіністерстві

соціальної політики України

● Душпастирська рада при Міністерстві

охорони здоров’я України

● Київська міська координаційна рада з

питань запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу

● Обласні Координаційні ради з питань

запобігання поширенню туберкульозу і

ВІЛ/СНІДу



АДВОКАЦІЙНІ КАМПАНІЇ З ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ

Лобіювання права пацієнта на доступ до якісного

знеболення:

● За ініціативою «Елеос-Україна» представниками

16-ти релігійних конфесій підписана «Хартіяправ

дитини, що помирає» та Резолюція, яка закликає

до об’єднання зусиль усіх релігійних громад та

конфесій України з метою забезпечення права

пацієнтів на якісне знеболення.

● Проведено 35 навчальних заходів для священиків

та медичних капеланів щодо забезпечення якісної

паліативної допомоги для всіх, хто її потребує.

● «Елеос-Україна» опікується мешканцямихоспісу-

притулку, що розташований на непідконтрольній

території у Донецькій області.

Партнеринапрямку:

● УповноваженийПрезидента України з прав

дитини

● Міністерство охорони здоров’я України.

● Міністерство соціальної політики України.

● Міжнародний фонд «Відродження»



ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

● Створено 3 дитячих центри з неформальної

освіти для дітей та підлітків у Києві, Херсоні,

Біловодську.

● Започатковано міжнароднуукраїнсько-

польську програму для фахівців-освітян

«Невеликі дії –великі зміни» зобміну

досвідом.

● Підготовано300 сертифікованихспеціалістів

з впровадження інноваційних технологій у

роботі з дітьми, підлітками та молоддю.

● Проведено 5 міжнародних програмобміну

досвідом між українськими студентами та

студентамиВУЗівЄвропи та США.

● Організована жива бібліотека «Вкрадена

мрія», де 30 дітей з Донбасурозповідали

європейським журналістам про війну.

● Організовано більше 100 благодійних акцій, квестів, футбольних

матчів, літніх таборів та майстер-класів для дітей та їх батьків.

● Створено «Благодійну Книгарню «Елеос»: збірукраїномовної

художньої літератури для шкіл Сходу України.

● Постійно діє проект «Канікули у столиці» для дітей з

прифронтових населених пунктів Донбасу.

● Щорічно проводиться фестиваль «ЕтноЗима» уМихайлівському
Золотоверхому монастирі з запрошенням дітей та підлітків з  

різних куточків країни на святкування Різдвяних свят у Києві.

Партнеринапрямку:

● Міністерство соціальної політики України.

● Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

● Київський університет ім. Гринченко.

● Національна скаутська організація ПЛАСТ.

● Клуб Католицької Інтелігенції у Варшаві.



ВІДЗНАКИТА НАГОРОДИ МЕРЕЖІ “ЕЛЕОС-УКРАЇНА”

● Грамота від ВБО «Мережа людей, що живуть з ВІЛ» за тісну співпрацю з подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні

в 2015році.

● Відзнака переможця Національного конкурсу «БлагодійнаУкраїна –2015»уномінації «Кращийблагодійник у

допомозі захисникам України».

● Винагорода Ангел добра «Найкращий благодійник року –2016» від КМДА.

● Грамота за участь у щорічному фестивалі «Юнь Києва 2018» від КМДА.



ВІДГУКИ

Олександр Горох - Старшина ЗСУ

ВетеранАТО

“Завдяки Елеос я дізнався і потрапив

накурсипідприємців від міжнародної

асоціації інвалідів USAID. Я отримав

грант та мивідкрилисвою майстерню

з ремонту та реставрації м’яких

меблів, в яку запросили працювати

іншихветеранів.”

Катерина Сичова - випускниця

проєкту для дітей ВПО TinClub

“Я зростала разом з Елеос-Україна та

брала участь у багатьох проєктах -

їздила до Польщі з проєктом жива

бібліотека «Вкрадена мрія», колибула

підлітком, та брала участь у проєкті «Я

знаю, ти можеш!» вже дорослою. Я

вдячна команді Елеос-Україна за

підтримку, за можливості!”

Пригунова Ірина - вилікуваласьвід

ГепатитуС

“Це останні пігулки, які я вживала

протягом трьох місяців. Я здорова!!!

Від всього серця хочу подякувати

отцю Сергію Дмитрієву, який надав

мені поміч й надію на те, що я поборю

хворобу, від якої помер мій чоловік.

Дякую всім, я вас люблю”



ВІДГУКИ

Ярослава Колобова - Директор

Київського міського центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

“Познайомившись із Елеос-Україна

відчуваєш непідробну щирість,

милосердя до ближнього, повагу до

Кожної Людини. Реалізуючи спільні

заходи, ми впевнилися, що Елеос -

надійний партнер у вирішенні

соціальних проблем, що існують у

нашомусуспільстві.”

“Команда Елеос-Україна одна з

найяскравіших серед наших

партнерів. Творчий підхід до реалізації

проєктних завдань, дотримання чітких

часових рамок роботи, відданість

ідеям відкритого суспільства та

можливості досягнення порозуміння в

суспільстві –це команда мережі

Елеос-Україна.”

Анжеліка Рудницька - Голова

Наглядової ради премії «Благодійна

Україна»

“Наші спільні акції для дітей на День

Святого Миколая,неймовірний

фестиваль «ЕтноЗимау

Михайлівському» і ще безліч інших

заходів завжди збирають довкола

себе однодумців і тих, кому потрібна

підтримка. З нетерпінням чекаю

наших наступних спільних акцій.”

Ксенія Шаповал-Дейнега – менеджерка

програми «Громадське здоров’я»

міжнародного фонду «Відродження»



БЮДЖЕТ

Фінансовий звіт за 2015-2018 роки:

НАДХОДЖЕННЯ: 6581790,65

ВИТРАТИ: Освіта та культура: 1007473,00

Діти та молодь: 1470632,72

Військовослужбовці, учасники АТО та члени їх 
сімей: 1770052,61

Внутрішньо переміщені особи: 1025614,11

Охорона здоров'я: 1084911,27

Адміністративні витрати: 
80871,84

Інші витрати: 
142235,00

ЗАГАЛОМ: 6581790,65



ПАРТНЕРИ МЕРЕЖІ ЕЛЕОС-УКРАЇНА

Більше 60 партнерів в громадському,

співпраці з якими реалізовано понад

20 проєктів!

Дякуємо за те, що ви з 
нами!

державному та бізнесовому секторі, у



СЛОВО БЛАЖЕННІШОГОМИТРОПОЛИТА

ЕПІФАНІЯ
КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ЕПІФАНІЯ
ЕПІФАНІЯ

Благодійна і милосердна діяльність – невід’ємна частина 
життя Церкви та повинна бути притаманна усім християнам.

«Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний» 
(Лк. 6:36) – заповідає нам Господь Ісус Христос.

Протягом десятиліть державного войовничого атеїзму влада 
цілеспрямовано обмежувала благодійну працю Церкви,

усвідомлюючи, що вона є, окрім всього іншого, 
однією з найбільш ефективних форм проповіді.

Вона є свідченням того, що християни не лише декларують 
любов до ближніх, але і втілюють її у конкретних справах.

Відповідне управління у співпраці з церковною благодійною
мережею «Елеос-Україна» накопичили вже значний досвід 
організації та здійснення відповідної роботи –

закликаю всіх переймати цей досвід, розширювати таку 
працю в єпархіях.

Зверніть увагу на те, що суспільство незмінно очікує від 

релігійних організацій саме такої праці, високо цінує її. 



ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО
СЛУЖІННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ

АРХІЄПИСКОПА СЕРГІЯ ГОРОБЦОВА

Що таке соціальне служіння в сучасному житті 
українця? 

Це справжня  діюча любов до ближнього. 

Це постійна жертовна праця і допомога нужденним 
усіх категорій.

Це твоє милосердя, підтверджене добрими справами, 
коли ти не очікуєш винагороди від людей, але робиш 
це за покликом душі.

Віддавати набагато приємніше, ніж отримувати…



ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ  ПРАВЛІННЯ ЕЛЕОС-УКРАЇНА

СЕРГІЯ  ДМИТРІЄВА

Нажаль, в нашому світі і досі є дефіцит добра. 

Тому так важливо сьогодні спрямувати свої зусилля 
на формування культури благодійництва та 
підтримку професійної соціальної роботи в Україні.

Одним із наших завдань є розвиток «ЕЛЕОС-Україна» 
саме як мережі при Православній Церкві України, адже 
спільними зусиллями ми справді можемо змінювати світ 
на краще.

Багато наших представників в регіонах – це 
священники-
капелани або внутрішньо переміщені особи, які 
пройшли війну та пізнали на собі, яке це страшне 
лихо. 

Ми вмотивовані, натхненні, працюємо згідно 
принципу «рівний рівному» та мріємо, щоб така 
робота велася на рівні кожної нашої релігійної 
громади. 

Адже зараз в Україні 7000 парафій ПЦУ. Уявіть собі, 
якщо кожна з них робитиме хоч 1 добру справу на 
день, то за рік таких справ набереться вже 2 мільйони 
555 тис., а це означає, що дві українські родини із 
десяти – отримають допомогу щороку!

І наостанок підкреслю, що слово «елеос» - в перекладі 
з грецької означає «милість», «милосердя». 
Ми зрощуємо милосердя України!



КОНТАКТИОРГАНІЗАЦІЇ:

Телефони: +38 (044) 270-69-02, 

+38(095)277-11-83

Адреса: вул. Трьохсвятительська, 4Б, Київ,  

Україна

Індекс: 01001

Пошта: eleos.ukraine@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/eleos.ukraine

Phone: +38 (044) 270-69-02, +38(095)277-11-83

Address: 4B Trohsvyatitelska st. Kyiv, Ukraine

Zip Code: 01001

Email: eleos.ukraine@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/eleos.ukraine
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