


Історія створення Фонду бере свій початок з квітня 

2007 року, коли молоді, ініціативні та енергійні люди 

усвідомили, що не можуть стояти осторонь чужої 

біди, що хочуть змінювати навколишній світ, 

наповнювати його добрими справами, надаючи 

допомогу тим, хто її найбільше потребує.

Ми надаємо не лише матеріальну підтримку 

соціально незахищеним верствам населення. Через 

благодійність ми піднімаємо громадську свідомість 

людей на новий, більш високий рівень. Саме 

відповідальністю за те, що відбувається навколо нас, 

піклуванням про країну, активністю і зацікавленістю 

відрізняються ті, хто співпрацює з нашим фондом. 

«Україно! Я за тебе!» - найкраща платформа для 

реалізації корпоративної і соціальної 

відповідальності.

Про фонд



За весь період своєї діяльності Фондом було реалізовано близько 

150 благодійних проектів на загальну суму понад 30 млн. грн.

Основними напрямками діяльності Фонду є:

• Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни,

захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного

стану

• Екологія та охорона навколишнього середовища

• Допомога дитячим будинкам та інтернатам

• Допомога людям похилого віку

• Допомога медичним закладам

• Допомога талановитій молоді

• Розвиток спорту в Україні 

• Соціальний захист, соціальне забезпечення населення України.

• Культура та мистецтво, охорона культурної спадщини.

Напрямки 

діяльності



Одним з пріоритетних напрямів Фонду є 

екологічний. Фонд вже не один рік опікується 

проблемами охорони довкілля, озеленення та 

чистоти міст та водоймищ. Фондом проведено 

багато еклогічних акцій  щодо озеленення та 

очистки районів Києва та різних куточків України. 

Так, у 2012 році було започатковано 

широкомасштабний екологічний проект 

«Озеленимо планету разом» з висадки зелених 

насаджень у Львівській області, завдяки підтримки 

косметичної компанії «Ів Роше»,у 2014 року 

висадили 13 000 саджанців сосни в Бродівському 

районі Львівської області. Це була фінальна 

частина проекту, в рамках якого було висаджено 

200 000 саджанців червоного дуба, чорної вільхи та 

сосни.

Проекти 

фонда



«Купив авто? Посади дерево!» 

довгостроковий проект разом з компанією 

Toyota Україна, мета якого створити частинку 

Японії в нашій столиці. В останні декілька років 

ми висаджували сакури, які прекрасно цвіли та 

радували своєю красою. В 2014 році ми 

продовжили займатись озелененням міста. На 

попередньо підготовлену ділянку було 

висаджено більше 200 саджанців кущів та 

дерев сакури, дубу, секвойі, липи та інших. 

рослин, зроблено красивий газон. Це яскравий 

приклад соціально відповідального ставлення 

до природи і України японської компанії.

Проекти 

фонда



З 2008 року Фонд починає активно працювати у 

напрямку надання допомоги  безпритульним 

дітям, дітям-сиротам, які знаходяться у 

дитячих будинках та школах-інтернатах.

В рамках проекта “Майбутнє дітям!” вже 

отримали допомогу дітки з «Будинку дитини», у 

м. Біла Церква, Ладиженської школи-інтернату у 

Вінницькій обл., Бердичівської спеціалізованої 

школи-інтернату, Чабанської школи-інтернату у 

Черкаській обл., Глінської спеціалізованої школи-

інтернату у Сумській області, Вишгородського 

районного дитячого будинку «Сонячний» та 

Васильківського дитячого будинку «Сонечко», що 

на Київщині та багато-багато інших. 

Проекти 

фонда



Фонд активно надає благодійну допомогу дитячим 

лікарням, пологовим будинкам та медичним 

закладам, які займаються вирішенням проблем 

дитячої смертності та дослідженням дородової та 

перинатальної патології з метою виявлення 

вроджених вад розвитку, ускладнень вагітності та 

різноманітної дитячої патології. 

Один з актуальних проектів - проект «Перший подих»

спрямований на те, щоб новонароджені недоношені 

дітки отримали шанс на життя. Щоб стіни 

Національної дитячої спеціалізованої лікарні 

«ОХМАТДИТ» залишали тільки здорові малюки та їх 

щасливі батьки. Життя кожної дитини є цінне, і 

потрібно зробити все, щоб допомогти дітям, батькам 

та родинам. Здорові діти – це наше майбутнє!

Проекти 

фонда



Murahy.com - перша благодійна торгова платформа

Сьогодні кожна така річ комусь може знадобитись, а 

комусь – врятувати життя. 

Як це працює:

Ви продаєте речі, якими не користуєтесь. Хтось 

знаходить щось необхідне для себе. Всі зібрані кошти 

йдуть на потреби армії, пораненим та на допомогу 

біженцям.

Ми працюємо лише з організаціями, яким дійсно 

довіряємо і щомісяця звітуємо про витрати. Також, 

щоквартально наш фонд проходитиме процедуру 

фінансового аудиту від міжнародної аудиторської 

компанії.

Проекти 

фонда



Більш 1600 благодійників здійснили акт милосердя за роки існування фонда, надавши благодійну 

допомогу та підтримавши проекти фонда, серед них представники таких компаній:

Наші 

благодійники



• Консультації із розробки КСО стратегії компанії

• Проекти соціального та відповідального маркетингу

• Проекти корпоративної благодійності

• Проекти корпоративного волонтерства

• Проекти соціальних інвестицій - гранти, ендавмент

Партнерство



Давайте 

допомогати разом!


