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Історія ідеї 

 - благодійність громади чи членів громади— 

це лише будівництво церкви? 

 - благодійність кредитної спілки — це лише 

гроші виділені з прибутку? 

 - резолюційне рішення Загальних Зборів 

(2010-2011) про створення благодійного 

фонду; 

 - ознайомлення з досвідом роботи фондів при 

КС (США) (2010). 

 



Ідея 

 Допомогти кожному члену громади (члену 

КС) стати благодійником, допомогти 

комусь/чомусь конкретному. 

 Спрямувати громадське благодійництво на 

вирішення проблем/завдань громади (фонд 

громади)  

 



Фонди громад характеризуються 

тим, що вони: 

 - мають на меті покращення життя всіх мешканців 

географічно визначеної території;  

 - залучаються до вирішення широкого діапазону 

соціальних, економічних, екологічних та інших 

проблем життя місцевої громади;  

 - не перебувають в будь-якій залежності від інших 

організацій, влади або донорів;  

 - управляються спеціально створеною громадською 

радою, до складу якої входять представники широкого 

різноманіття верств місцевого населення; 

 



Партнери 

 Вирішили вчинити благодійний фонд на 

партнерстві фінансів громади та духовності: 

 Кредитна спілка “Вигода” 

 ВГО “Центр прав людини “Громадська 

ініціатива” 

 Стрийська єпархія Української греко-

католицької церкви 



Управлінська структура 

 Найвищий орган — Загальні збори 

членів/засновників ( представлені всі 

партнерські організації та громадськість) 

 ЗЗ обирають Правління (виконавчий орган) і 

Наглядову раду — розпорядчо-контрольний. 

 Керівник — директор.  



Пріорітетні програми 

 Допомога потребуючим — нужденним 

(харчування, гігієна) 

 Допомога неповносправним дітям 

 Католицький дитячий садок 

 Пріорітетні програми громад 



Найближчі плани 

 Акція на День Миколая для товариства 

“Мозок” (розумово-відсталі діти) 

 Опитування в громаді, щодо гострих проблем 

з метою визначення благодійних програм 

 Круглий стіл “Благодійність: Громада, Люди, 

Влада”. 

 Сайт 

 Тематичний випуск газети “Сила громади” 



Вже зроблено 

 Формується ендавмент —  

 (попередньо 100 000 грн.) 

 Виготовлено 10 скриньок на благодійні 
внески 

 Отримана згода на розповсюдження 
інформації у церковних громадах 

 Пройдено навчання та стажування членів 
правління 

 

 



Перпектива 

 БФ “Рідня” дієвий інструмент для 

соціального самофінансування громадських 

потреб. 

 Можливість стати благодійником кожному 

члену кредитної спілки/члену громади 

 Можливість кожному потребуючому стати 

благодійником 



Блаженніше давати ніж брати. 

Ці слова заохочують  проявляти 

любов до людей і надихають 

робити добрі справи. 

Людина може бути по 

справжньому щасливою тоді, 

коли безкорисно робить добрі 

справи! 


