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Місія Елеос-Україна:

—  це спільнота  небайдужих, метою якої є

соціальне служіння: допомога ближнім, створення

гідних умов життя для кожної людини, сприяння її

духовному розвитку, отриманню освіти, роботи,

якісної медичної допомоги, їжі, житла та усього

необхідного. Ми стежимо за дотриманням прав

людини й надаємо всебічну підтримку тим, хто її

потребує.

Елеос-Україна



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
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.

СЛОВО БЛАЖЕННІШОГО МИТРОПОЛИТА
КИЇВСЬКОГО І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ЕПІФАНІЯ:



Що для мене є соціальне служіння?

Це любов до Бога, яку ми, християни доказуємо

через любов до ближнього свого. Якщо ти прожив

день і не допоміг нужденним, самотнім або хворим

братам і сестрам - ти марно втратив свій

дорогоцінний час в цьому земному світі. Тому

справжнє соціальне служіння - це милосердя без

обмежень. Постійна цілодобова і саме головне -

жертовна праця.

СЛОВО ГОЛОВИ УПРАВЛІННЯ
СОЦІАЛЬНОГО СЛУЖІННЯ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ
АРХІЄПИСКОПА СЕРГІЯ ГОРОБЦОВА:



У 2019 році дружня команда мережі «ЕЛЕОС-Україна»

доклала багато зусиль для того, аби змінити наше

життя на краще, зробити світ милосерднішим і

добрішим. Ми реалізували цілий спектр соціальних

проектів, що стосувалися роботи з ветеранами,

внутрішньо переміщеними особами, дітьми та

підлітками, людьми похилого віку, медичними та

військовими капеланами, ВІЛ/СНІД-інфікованими та ін.

Ми пишаємося здобутими результатами, яких

неможливо було б досягти без підтримки наших

партнерів! Дякуємо усім, хто долучився до добрих

справ!

СЛОВО ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ МЕРЕЖІ
«ЕЛЕОС-УКРАЇНА» СЕРГІЯ ДМИТРІЄВА:



ОХОРОНА
ЗДОРОВ'Я:

– це адвокаційний, освітній проект, спрямований

на розвиток паліативної допомоги в Україні.

– Підписання «Хартії релігійних організацій про

надання паліативної допомоги людям

старшого віку» у м. Харків, м. Дніпро, м. Одеса,

м. Рівне, м. Львів, м. Київ Всеукраїнською

Радою Церков і релігійних організацій,

представниками релігійних громад,

неурядового та держаного секторів;
– Розробка практичного посібника для медичних

капеланів, які працюють у сфері паліативної

допомоги;
– Розробка методичних рекомендацій (для

тренерів) до практичного посібника для

медичних капеланів, які працюють у сфері

паліативної допомоги.

Проєкт «Книга життя»

Результати:

Термін реалізації проєкту: 1.10.2018 р. – 1.06.2019 р.



ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я:

Підписання

в рамках проєкту

«Хартії релігійних організацій про надання паліативної допомоги

людям старшого віку» «Книга життя»



«

Медичне капеланство.

Паліативна допомога»

Навчальний курс:Проєкт:

Мета:

Термін реалізації проєкту: 1.10.201 р. – 1.0 .20 р.9 8 20

Розробка, апробація та впровадження

навчального курсу «Медичне капеланство,

паліативна допомога» на базі навчальних

закладів релігійних громад (семінарій).

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я:



« »PITCH
Проведено мультидисциплінарну нараду

«Посилення ролі релігійних організацій у

сфері подоланні ВІЛ/СНІД, стигми,

дискримінації та насилля» (28-29.03.2019)

та 4 тренінги з посилення ролі релігійних

організацій та питань подолання стигми і

дискримінації уразливих до ВІЛ груп

населення та профілактики соціально-

небезпечних хвороб для представників

різних релігійних організацій.

Залучено лідерів релігійних організацій до

міжнародної акції «16 днів проти

насильства» з засудженням насильства,

закликом протидіяти насильству і

звертатися про допомогу (знято 6 відео

роликів).

АДВОКАЦІЯ:

Термін реалізації: 01-12.2019

Проєкт:



ДОПОМОГА
ВЕТЕРАНАМ:

Проєкт "W" - ветерани, волонтери і Вільям.

Англомовний соціальний театр

–  Вивчення англійської мови та творчості В. Шекспіра – травень 2018 р. – травень

2019 р.;
– Репетиції, підготовка п’єси – вересень – травень 2019 р.;
– Допрем’єрний закритий показ 29 травня 2019 р.;
– Прем’єра п’єси у м. Київ  – 30, 31 травня 2019 р.;
– Показ у м. Івано-Франківськ – червень 2019 р.;
– Пошук (конкурс) та підтримка актуальних соціально-культурних проектів підлітків

(віком 15-17 років) – лютий – червень 2019 р.

Проведено:



ДОПОМОГА
ВЕТЕРАНАМ:

Фінансова підтримка проєкту:
небайдужі люди, благодійники Спільнокошт, МФ “Відродження”.
За участі Київського міського центру соціальних служб сім`ї, дітей та молоді.

Проєкт "W" - ветерани,

волонтери і Вільям.

Англомовний

соціальний театр



– Організація Великодніх свят для військовослужбовців в Зоні ООС (25-30 квітня 2019)
– Проведення арт-терапії для військовослужбовців та їх родин (травень 2019 р.)
– Організація Дня пам'яті захисників України (серпень 2019р.)
– Реалізація заходів з психологічної підтримки військовослужбовцям в Новоград-Волинському

(вересень 2019р.)
– Проведення адаптаційних занять з елементами художньої творчості для учасників АТО/ООС та

членів їх сімей, дітей та підлітків ВПО та людей зі складними життєвими обставинами (серпень-

грудень 2019)

ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ:



ДОПОМОГА
ЖІНКАМ-ВПО:

Реалізовано у партнерстві з

організацією KWB

Koordinierungsstelle Weiterbildung

und Beschä ftigung e. V. (Німеччина)

за сприяння Федерального

міністерства закордонних справ

Німеччини Auswä rtiges Amt.

Навчання 45 жінок-ВПО з Донецької,

Луганської областей та АР Крим основам

започаткування власної справи та

формуванню психологічної стійкості

Проєкт: «Я знаю, ти можеш!»

Проведено:

Задіяно:

Захищено:

9 успішних бізнес-леді у якості менторок

28 бізнес-планів

9 учасниць

Географія проєкту: Київ, Дніпро, Херсон

Термін реалізації проєкту: 07-12.2019 р.

Підтримано закупівлею мінімально

необхідного обладнання:



ДОПОМОГА ЖІНКАМ-ВИМУШЕНИМ
ПЕРЕСЕЛЕНКАМ:

Важливим показниками успіху проєкту є той

факт, ще під час завершального етапу деякі

учасниці стали запускати свої старт-апи:

Катерина Колесник (Дніпро) відкрила власний

магазин іграшок ТОУтошка, Надія Дементьєва

(Дніпро) - розширила швейну майстерню,

Тетяна Страмнова (Херсон) – створила козину

ферму і зареєструвала торгову марку,

знаходиться в процесі отримання від сільської

ради 20 га землі під пасовища і будівництво

нової будівлі ферми; Анна Левченко (Херсон) -

відкрила сенсорну кімнату для дітей

https://www.youtube.com/watch?v=JU2fMjtQfYA

Проєкт «Я знаю, ти можеш!»



Термін реалізації проекту: 10-12.2019 р.

«Букінг Хаб»

Мета:

Результати:

ДІТИ ТА
МОЛОДЬ:

забезпечення трьох дитячих бібліотек в «сірій зоні»

Донбасу сучасною українською літературою і

доступом до мережі «Інтернет».

Проєкт:

– Три бібліотеки загальноосвітніх шкіл «сірої зони»

отримали більш ніж 1500 сучасних

україномовних книжок.
– Встановлено і налаштовано три персональних

комп’ютери/ноутбуки.
– Налаштовано доступ до Інтернет.
– Створено три сучасних хаби.



АКЦІЇ:

Щорічна акція «Ранець доброти»

в м. Маріуполь



АКЦІЇ:

Благодійний захід «Святий

Миколай мандрує Україною»

для 1000 дітей у партнерстві з

«Територія А», ТМ Яготинське

та Комп'ютерна академія

«ШАГ»



Допомога продуктами харчування та

необхідними для життя товарами для Будинку

милосердя, в якому мешкають літні люди з

різними долями, історіями та хворобами.

РОБОТА З ЛЮДЬМИ
ПОХИЛОГО ВІКУ:



Художній захід за участі Сашка Лірника в

Новограді-Волинському
(відвідані 30 ОМБР, дитячий садок, школа,

родини ветеранів, 01.2019)

КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ
ЗАХОДИ:



Проведення круглого столу з партнерськими

організаціями у Любліні
(квітень 2019)
Організація круглого столу ВРЦіРО та UNAIDS

(липень 2019)

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА
НАЛАГОДЖЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ
СТОСУНКІВ:



Допомога «Охматдит» від

предстоятеля ПЦУ

Митрополита Епіфанія:
передані кошти на ремонт

апаратури для проведення

унікальних операцій з корекції

деформації хребта у дітей

(спільно з керівником CBN

Ukraine Стівом Вебером);
передані подарунки та

обладнання у відділення

онкогематології та відділення

трансплантації кісткового

мозку

ДОПОМОГА:



–

– Конференція 100% життя – Мережа

ЛЖВ; міжнародна конференція

«ВІЛ/СНІД – міський феномен»

(10.2019);
– Конференція "З питань перспективного

розвитку напрямків профілактики

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Збройних

Силах України";
– I Національна конференція з питань

пенітенціарної пробації (07.2019)

Конференція "З питань перспективного

розвитку напрямків профілактики

ВІЛ/СНІДу та туберкульозу в Збройних

Силах України";
– I Національна конференція з питань

пенітенціарної пробації (07.2019)

Конгрес "П'ять років після Майдану.

Революція гідності очима сусідів і

свідків."
(09.2019);

ПУБЛІЧНІ ВИСТУПИ:



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Надходження за 2019р:

Витрати:



НАШІ ПАРТНЕРИ:


