
У ЦЬОМУ
ВИПУСКУ...

Кампанія  "Р іздвяні
Бажання"
Наші  люди
Ветерани
Діти
Студенти
Цікаві  новини
Що далі?

ПОДЯКА ВІД 
HELP US HELP UA!
Це був ще один складний для багатьох рік. "Help Us
Help UA" з гордістю розповідає Вам про всю
кропітку роботу, яку наша команда змогла
виконати завдяки нашим щедрим спонсорам. Ми
дуже вдячні за Вашу підтримку - Дякуємо від
щирого серця!

У зв’язку з наближенням святкового сезону
2021/2022, ми просимо Вашої підтримки, в час,
коли розпочинаємо благодійну кампанію «Різдвяні
Бажання». Читайте далі, щоб дізнатися більше про
наші майбутні плани та про те, як Ви можете взяти
у них участь.

HELP US HELP UA
І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  В І С Н И К  Л І Т О / О С І Н Ь  2 0 2 1



РІЗДВЯНІ БАЖАННЯ
Ми дуже розчаровані тим фактом, що
ситуація з пандемією в Україні
продовжує заважати нам провести
Зимовий навчальний табір, тому, ми раді
оголосити про початок реалізації акції
різдвяних бажань від фонду “Help Us Help
UA”!

Рік за роком наша родина Help Us Help
допомагає творити добро для дітей та
ветеранів України. Ми просимо Вас ще
раз приєднатися та підтримати нас.

Цього зимового сезону ми просимо Вас
допомогти нам втілити різдвяні бажання
дітей, студентів та родин ветеранів
України! Продовжуйте читати, щоб
дізнатися більше!

*The first 50 people to donate $150.00 or more will receive a
pack of 16 Holiday Cards hand-drawn by Ukraine’s children
living in residential institutions! Be sure to include your
complete mailing address when making your donation.*

РІЗДВО ДЛЯ 1500 ДІТЕЙ

Мета: $8,000

З Вашою допомогою ми виконаємо
бажання дітей, які проживають в
інтернатних закладах України. 

Програма складається з двох частин: 

1) «святкова» доставка різдвяних
подарунків, яка включає: теплий
зимовий одяг, засоби гігієни та
солодощі.

2) Навчальний робочий посібник, в
якому буде викладено важливі уроки
щодо захисту від пандемії COVID-19, а
також, українські різдвяні святкові
традиції у веселій та інтерактивній
формі. Цього року ми прагнемо охопити
1500 дітей за допомогою цієї програми!

Різдвяні листівки
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Мета: $10,000 
Допоможіть нашим колишнім учасникам програм
Віталію Ганджі та Олені Заволокіній закінчити
будівництво будинку за стандартами соціальних
служб, щоб вони могли виховувати дітей-сиріт з
України та врятувати їх від тієї ж долі, яка
спіткала їх, а також, щоб діти не росли в
інтернатній системі.

ВЕТЕРАНИ
Мета: $5000 

Виконаємо бажання команди Veteran
Hub, щодо надання їм третього
автомобіля в рамках проєкту «Мобільні
служби підтримки ветеранів».
Приєднуйтесь до нас і підтримуйте
програми Veteran Hub для допомоги
ветеранам та їхнім родинам.

Безпечний дім Nashi
(БФ Благодійний центр "Кленовий Лист") 

Мета: $15,000

З Вашою допомогою ми виконаємо бажання NASHI,
щоб подарувати їм транспортний засіб та ноутбуки
для дівчат із групи ризику, які проживають у будинку
безпеки цього центру. NASHI – це благодійна
організація в Саскачевані, яка збирала кошти на
будівництво Благодійного центру "Кленовий Лист" в
Україні – безпечного місця для проживання дівчат.
Автомобіль, який ми сподіваємося їм подарувати,
необхідний для транспортування дівчат до таких
місць, як: школа, різні гуртки та медичні установи.

Для отримання додаткової
інформації про Nashi
відвідайте сайт: 

www.nashi.ca

www.veteranhub.com.ua
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ДИТЯЧИЙ БУДИНОК
ВІТАЛІЯ ТА ОЛЕНИ

https://veteranhub.com.ua/en


НАШІ ЛЮДИ
Ради директорів
Оскільки більшість
членів нашої Ради
директорів
повернулися на
2021-2022 рік, ми
попрощалися з
нашим скарбником
Григорієм Цюпкою.

23 червня 2021 року на Загальних
Зборах 2020 року ми також вітали
нашого нового Члена Правління
Фонду Тетяну Тонкович.

З 1990-х років, Григорій є волонтером
«Help Us Help» та надає гуманітарну
допомогу дитячим будинкам в
Україні. У 2020 році ми із
задоволенням вітали Григорія у
складі Ради директорів нашої
організації на посаді скарбника де він
відігравав дуже важливу роль. Ми
дуже вдячні Григорію за його роботу
та відданість, яку він доклав до
розвитку Help Us Help і бажаємо йому
всього найкращого після переїзду до
Британської Колумбії.

На першому засіданні після
Загальних Зборів Правління обрало
Тетяну скарбником компанії "Help Us
Help" на 2021-2022 рік.

Ми щиро вітаємо Тетяну в нашій
родині та з нетерпінням чекаємо на
співпрацю з нею, оскільки
продовжуємо допомагати вразливим
верствам населення України.

Інвестиційний комітет 
Фінансовий комітет 
Комітет зі збору коштів
Комітет дітей та студентів
Комітет ветеранів

Help Us Help на даний момент має такі комітети правління:

Дякуємо нашим Членам Правління та волонтерам, які люб’язно погодилися на участь
в цих комітетах і допомагають нам працювати в напрямку нашої місії та бачення!

У Вас є час і досвід, щоб поділитися з нами? Ви б хотіли долучитися?
Подумайте про те, щоб приєднатися до одного з наших численних комітетів! 
За додатковою інформацією звертайтесь:
executivedirector@helpushelp.charity

Комітети  
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Дуже дякуємо та
бажаємо усп іх ів  Тані
Беднарчик!

Вітаємо нашу нову
адмін істративну
помічницю -  Зоряну

Таня Беднарчик є частинкою родини
"Help Us Help" з 2009 року! Понад
чотири роки Таня працювала
регіональним директором "Help Us
Help" в Україні. Вона відігравала
важливу роль у координації зусиль
між Канадою та Україною щоб
забезпечити успішне програмування
для вразливих верств населення в
Україні. Її пристрасть допомагати
дітям, студентам та ветеранам була
очевидна в кожній її роботі. Вона
завжди привносила сміх і добрий
дух у табори Help Us Help, зустрічі
студентів та програми для
ветеранів. Будь ласка, приєднайтеся
до нас, щоб привітати Таню з
прогресом у її професійній кар’єрі та
подякувати їй за багаторічну
самовідданість Фонду Help Us Help!

Ми дуже раді повідомити, що Зоряна
Яцила приєднується до нашої команди в
якості адміністративної помічниці!
Зоряна нещодавно закінчила Йоркський
університет – кампус Глендона, яка
спеціалізується на франкознавстві де
отримала сертифікат двомовності
французькою та англійською мовами.
Окрім французької та англійської,
Зоряна вільно володіє українською
мовою, адже розмовляє нею з
дитинства. Вона дуже активна в
українській спільноті – була учасницею
шкільної команди з танців «Україна»
понад 10 років та президентом Клубу
українських студентів у Йорку протягом
останніх трьох років навчання.
Захоплена українською культурою,
Зоряна прагне надати найкращу
підтримку вразливим верствам
населення України, і дуже вдячна за те,
що Help Us Help пропонує їй таку
можливість. Вона дуже рада розпочати
свій шлях із нами, і не може дочекатися,
щоб побачити, що чекає на наш Фонд в
майбутньому.
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Інтерни 2021 Волонтерські  нагороди
Більша частина роботи Фонду "Help
Us Help" була б неможливою без
наполегливої   роботи та
самовідданості наших чудових
волонтерів. Цього року ми раді, що
змогли відзначити декого із них
нагородою Ontario Volunteer Service
Award:
Марко Келлер - 25 років 
Анка Вжесневська-Котрел - 15 років
Андрій Потічний - 10 років 
Роман Калинюк – 10 років 
Дануся Височанська - 5 років
Мартин Лебедь - 5 років 
Олекса Харченко - 5 років 
Ліліана Поточна - Молодь 
Таїса Мисаковець – Молодь

Цього літа "Help Us Help" мав
задоволення найняти трьох
кваліфікованих студентів у рамках
Канадської програми літніх
вакансій! Протягом 10 тижнів ці
студенти взяли на себе різні ролі
та обов’язки, та допомогли
створити основу для наступного
року. Дар’ян Шерблук виконував
обов’язки спеціаліста зі зв’язків з
громадськістю Програм для
ветеранів, Таїса Мисаковець –
керівниці проєкту, а Зоряна Якула
– адміністративної помічниці.
Ми також мали можливість
найняти ще одну студентку на
літо. Маккена Уорд приєдналася
до команди як спеціаліст зі
зв'язків з громадськістю. Ми
надзвичайно вдячні програмі
Canada Summer Jobs, і, головне,
цим талановитим студентам за те,
що вони допомагають нам
розвивати сім’ю "Help Us Help".
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ВЕТЕРАНИ
12-годинний сольний
велозаїзд  на  п ідтримку
обізнаност і  про  ПТСР.

Більша частина програм Help Us Help
покликана допомогти ветеранам та
представникам інших груп населення в
Україні впоратися з симптомами
посттравматичного стресового розладу
та іншими розладами, а також, навчити
їх справлятися з минулими травмами.
Наша місія полягає в тому, щоб надати
їм інструменти, навчання та ресурси,
щоб вони могли повернутися до
повноцінного життя у суспільстві.

Дослідницький проєкт
програми ветеранів
Цього літа "Help Us Help" провели
дослідницький проєкт з оцінки
програм, які ми підтримуємо через
Veteran Hub. Дослідницький проєкт
складався з огляду літератури, оцінки
світових тенденцій у сфері підтримки
ветеранів та інтерв’ю з ветеранами та
допоміжним персоналом Veteran Hub.
Метою дослідження було оцінити
ефективність програмування, яке ми
підтримуємо в Україні, та визначити
напрямки їх вдосконалення.
Велика подяка Даріану Шерблуку та
нашій молоді з Canada Summer Jobs,
яка працювала над цим проєктом
протягом усього літа, дякуємо також
Зоряні Якулі, яка проводила віртуальні
інтерв’ю з ветеранами в Україні. Ми
також вдячні Veteran Hu за співпрацю,
щодо програмування і за цей
дослідницький проєкт.
Слідкуйте за нами в соціальних
мережах та підписуйтесь на нашу
електронну розсилку, щоб дізнатися
більше про результати проєкту!

Член Ради директорів "Help Us Help"
та Директор програм для ветеранів,
Андрій Потічний, їздив безперервно
на велосипеді 12 годин (7:00-19:00) у
неділю, 27 червня 2021 року! Велика
подяка всім нашим прихильникам,
які допомогли нам зібрати $48,205!
Help Us Help дуже вдячні нашим
головним донорам - доктору Марі
Бунтроджіяні та Фонду сім’ї
Ігнатовичів.
Щорічно 27 червня відзначається
День обізнаності про
посттравматичний стресовий
розлад (ПТСР). За тиждень до свого
12-годинного заїзду - 27 червня,
Андрій зібрав кошти на програму
Help Us Help, яка підтримує
ветеранів та інші верстви населення
в Україні, що живуть з
посттравматичним стресовим
розладом.
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Етап перший: Оцінка потреб та
умов життя ветеранів, надання
їм інформації про доступні
можливості в рамках цієї
програми
Етап другий: визначення
способу надання персональної
підтримки виявленим
ветеранам та їхнім родинам
Етап третій: 8 місяців
послідовного надання
персоналізованої підтримки 

Мобільні служби підтримки
ветеранів – це програма, яка дає
змогу професійній команді
підтримки, що складається з
психолога, юриста та керуючого
справами, виїжджати у віддалені
райони України. Ця команда
надає ветеранам психологічну,
юридичну підтримку, ведення
справ і працевлаштування.
Програма орієнтована на
ветеранів та їхні сім’ї, які фізично
не можуть подорожувати або
живуть у віддалених районах і
складається з трьох етапів.

Третій  автомобіль  
 "Мобільні  служби
підтримки ветеранів"
Ми дуже раді повідомити, що
завдяки щедрості наших донорів
ми можемо працювати з "Help Us
Help UA", щоб придбати третій
автомобіль для підтримки цієї
програми, яка здійснюється у
партнерстві з Veteran Hub та IREX
Ukraine. Цей третій транспортний
засіб надаватиме допоміжні
послуги в Дніпропетровській
області. Через нашу кампанію
«Різдвяні бажання» ми
продовжимо підтримувати всі три
програми у всіх трьох регіонах!

Андрій Потічний, Голова комітету
програм для ветеранів «Help Us
Help», найближчим часом поїде в
Україну, щоб бути присутнім, коли
ключі від третього автомобіля
будуть передані команді професійної
підтримки Veteran Hub!
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ДІТИ
Другий  Щорічний Незалежний Рухотон

Через пандемію "Covid-19" ми
замінили наш Щорічний Літній
навчальний табір на Незалежний
Рухотон 2021 року.
Протягом двох тижнів команди, що
складалися з членів громад як в
Канаді так і в Україні, брали участь
у різноманітних заходах зі збору
коштів для програм Help Us Help,
щоб підтримувати дітей та родини
в Україні. Разом з волонтерами в
цій ініціативі взяли участь діти
Хоружівського центру, що в
Сумській області, та діти
Тернопільського дитячого будинку,
які мали насичений веселощами та
спортом день. Це була чудова
можливість для дітей підтримувати
себе у формі, бути активними та
здоровими під час пандемії.

Завдяки вашій підтримці та чудовій
самовідданості наших волонтерів
ми зібрали $16 003! Нижче наведено
загальну розбивку досягнень наших
команд учасниць:

Команда Анки - $10, 076 
Veteran’s Hub - $1,605 
Help Us Help UA - $325
Команда Victoria - $210 
Загальні прихильники - $3,787

Ми хочемо подякувати усім, хто вніс
свій час і зусилля для досягнення
нашої мети. Хоча "Covid-19" вплинув
на людей в усьому світі, ми вдячні,
що у нас була можливість об’єднати
спільноту.
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Baby  Care  In i t ia t ive
Багато колишніх учасників наших програм звертаються до "Help Us Help"
за підтримкою, коли створюють власні сім’ї. Як результат, у 2014 році
"Help Us Help" запакували та відправили поштою бережно використані
дитячі речі, подаровані в Канаді цим сім’ям, щоб допомогти обмежити
деякі витрати, пов’язані з народженням дитини. Запити та попит
продовжували зростати, саме тому ми створили програму: 
The Baby Care Initiative.
"Help Us Help" планує запустити платформу, де всі сім’ї, які отримали
допомогу в рамках Ініціативи по догляду за дитиною зможуть ділитися
своїми думками, поставити запитання та поспілкуватися з іншими
учасниками групи. Учасники програми будуть запрошені на семінари
протягом року, де вони зможуть дізнатися більше про сім’ю та догляд за
дітьми. Батьки матимуть доступ до педіатричної медсестри для оглядів і
відповідей на будь-які запитання, які можуть у них виникнути.

Історія  Мар 'яни  
"Ваше добре серце, великодушність, чуйність і доброта
роблять життя кращим для сотень і тисяч дітей, які
виросли в інтернатних закладах України." - Маряна 

На сьогодні Мар’яна та її родина
отримали 3 посилки загальною
вагою 68 кг. До складу пакетів
входили: навчальні матеріали,
засоби гігієни, одяг, предмети
побуту та інші предмети
гуманітарної допомоги.

Мар'яна Мухартова народилася у
1994 році в Закарпатській області.
Вона пережила багато труднощів у
дуже молодому віці, коли її батько
раптово помер, залишивши матір
одну, яка боролася з залежністю.
Через депресію матері та
зловживання алкоголем Мар’яну
вилучили з-під опіки матері та
помістили в Перечинську школу-
інтернат.
З чоловіком Василем, Мар’яна
познайомилася в інтернаті, а після
закінчення школи вирішили
створити власну сім’ю. У пари троє
прекрасних дітей: Настя - 7 років,
Богдан - 5, Андрій - 1. Мар'яна є
частиною сім'ї "Help Us Help" з 2007
року, коли відвідала свій перший
Зимовий табір.
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Костянтин Галак народився в
Запоріжжі. Народився з
інвалідністю, виріс сиротою в
Олешківській школі-інтернат.
Протягом офіційного навчання
Костя освоїв спеціальність «Облік і
аудит», закінчивши Університет
економіки та права «КРОК» у
Києві. У цей час працював
бухгалтером в університеті в
Національній асамблеї людей з
інвалідністю України. У 2019 році
успішно захистив кандидатську
дисертацію на тему «Облік витрат
на соціально орієнтовану
діяльність суб’єктів
господарювання». Після
закінчення кандидатської
дисертації працював асистентом
ректора з соціальних комунікацій
Університету економіки та права
«КРОК». Ми раді вітати Костю в
лавах “Help Us Help UA” на посаді
директора освітніх та соціальних
програм для людей з інвалідністю.

СТУДЕНТИ
Представляємо:  
"Спроможний Кожен"

Зустрічайте  нового
співробітника  команди
"Help  Us  Help  UA"

У рамках наших програм для
студентів Костянтин Галак
(директор освітніх та соціальних
програм для людей з обмеженими
можливостями Help Us Help UA)
запустив важливу програму, яка
підтримує людей з інвалідністю в
Україні продовжувати здобувати
освіту. Метою ініціативи є
створення рівних можливостей
для цієї групи людей.

Протягом кількох тижнів до запуску
Костя та команда "Help Us Help UA"
провели семінар під назвою
«Спроможний кожен» у різних
університетах України, щоб
підвищити обізнаність про програми
для студентів. Також, була
представлена нова ініціатива - 
 «Вступник». Загалом, до програми
прийнято 12 студентів, які з
нетерпінням чекають на участь у
всіх її аспектах.
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Наші  студенти  2021-2022

Цього року в програмі "Help Us Help" та "Help Us Help UA" братимуть участь
56 осіб. Ми запрошуємо 28 нових студентів приєднатися до інших 28
студентів, які продовжують участь у програмі “Стипендіат”, включаючи
учасників проєкту нової ініціативи Костянтина Галака «Вступник».

Для нашого Фонду є честю підтримувати таку кількість молодих
українських студентів у їхньому професійному розвитку та освітній кар’єрі
завдяки нашим донорам. Бажаємо всім новим учням успішного
навчального року! Слідкуйте за нашим веб-сайтом та сторінками в
соціальних мережах, щоб дізнатися більше про них.

Зустріч  студентів  у  Києві  
(6-7  листопада 2021 року)

Конференція  Lumos
Троє наших стипендіатів – Кирило
Невдоха, Аліна Гіба та Володимир
Степанов – увійшли до
Дослідницького комітету Lumos,
заснованого Ж.К. Роулінг.
Нещодавно, вони взяли участь у
конференції, на якій розповіли про
своє дослідження сучасного стану
дітей, які ростуть у системі
інтернатних закладів України. Це
була дивовижна можливість
навчання для студентів, яка
дозволила їм поспілкуватися з
різними дослідницькими
комітетами по всьому світу.

Зустріч Стипендіатів 2021 - 2022 

Щоб розпочати цьогорічну
програму студенти відвідали свою
першу офіційну зустріч у Києві, де
взяли участь в майстер-класах,
познайомилися з програмою та її
учасниками, підписали договір а
також, побували на екскурсії в
Мистецькому Арсеналі. Це була
чудова можливість для колишніх і
теперішніх стипендіатів зустрітись
та обговорити свій досвід із
спільнотою Help Us Help.

Неприбуткова організація № 2026594600525 від 27.11 .2020   
www.helpushelpua.com  |   Tel. :  +38 063 717 44 14  |   ©2021 HELP US HELP UA

СТУДЕНТИ



Зустріч  у  ЛьвовіMenta l  Hea l th  Hub
Центр ментального здоров’я – це
ініціатива, створена для студентів, яка
щомісячно проводить групові
семінари з психології та індивідуальні
консультації для будь-якого поточного
студента, випускника або бувалого
учасника табору. Ця програма навчає
студентів важливості ментального
здоров’я та надає їм необхідну
підтримку. Центром ментального
здоров’я керують дві професійно
підготовлені психологині - Тетяна
Сіренко та Любава Казмірчук. Ми
вважаємо, що доступ до підтримки
ментального здоров’я є важливим і
тому, всі учасники мають доступ до
індивідуальних сеансів із Тетяною та
Любавою коли їм потрібна додаткова
підтримка чи просто є бажання
поговорити. 
Центр ментального здоров’я буде
працювати до кінця 2021 року.

Зробіть пожертву для програми
"Стипендіат", щоб допомогти нам
продовжити цю ініціативу на 2022 рік!

У п’ятницю, 17 вересня, Help Us Help
UA та Анка Вжесневська-Котрел
(старший програмний директор "Help
Us Help"), поїхали до Львова, щоб
зустрітися з представниками
Львівської мерії. Для них були
проведені кілька турів містом і
зустріч з різними організаціями, які
зацікавлені у можливій майбутній
співпраці. Того ж дня вони відвідали
Український Католицький
Університет (УКУ), де В’ячеслав
Повша та Костянтин Галак провели
семінар про нашу нинішню програму
для студентів та про ініціативу
«Спроможний кожен». Щоб
дізнатися більше про цю зустріч,
відвідайте веб-сайт "Help Us Help UA":
www.helpushelpcom.ua
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ЦІКАВІ НОВИНИ
Український фестиваль в
Торонто –  приз  за  перше місце
У вересні цього року "Help Us Help"
взяли участь в конкурсі декорування
вікон на честь 25-ї річниці
українського фестивалю "Bloor West
Village Toronto"! Ми раді повідомити,
що ми вибороли перше місце та
отримали приз у розмірі 500 доларів,
які будуть спрямовані на наше
програмування.

Ми хочемо подякувати Bloor West
Village BIA і JC Salons за пропозицію
скористатися їхнім вікном, а також
нашим волонтерам, які прийшли
допомогти прикрасити його!

Vir tua l  bbCon 2021
Офіцер з комунікацій та розвитку "Help Us Help" - Кіра Антонишин була
запрошена виступити на конференції “Virtual bbCon 2021” у жовтні 2021
року. Кіра мала честь розповісти про успіхи "Help Us Help" за допомогою
фандрейзингу Peer-to-Peer. Вона поділилася своїм досвідом
використання платформи “JustGiving” для збору коштів у Незалежному
Рухотоні 2020 року від нашого Фонду.
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ЩО ДАЛІ?
Освітн ій  онлайн портал

Ми раді повідомити, що "Help Us
Help" та "Help Us Help UA" розпочали
роботу над новим проєктом під
назвою «Розширення прав і
можливостей вразливої   молоді в
українських інтернатних закладах та
будинках-інтернатах за допомогою
онлайн - та персональних програм
навчання життєвим навичкам та
семінарів», орієнтованого на
працездатних людей та випускників
з інвалідністю системи
інституційного догляду.

Україна є однією з перших країн де
найбільше дітей, які проживають у
дитячих будинках/інтернатах в
Європі (~100 000). Близько 12 000
дітей закінчують навчання кожного
навчального року. Після виходу з
закладів більшості не вистачає
навичок та ресурсів для переходу до
безпечного, незалежного життя.

Система інституційного піклування в
Україні не призначена для
забезпечення найкращих інтересів
дітей без батьків і має обмежені
ресурси для підготовки їх до
майбутнього. Випускники, які
переходять до самостійного життя,
не відчувають себе готовими до
вирішення життєвих проблем, коли
про них більше не піклується
держава. 

Метою цього проєкту є надання
технічної допомоги малозабезпеченій
молоді в Україні вести фінансово
стійкий та здоровий спосіб життя.

Ми зробимо це шляхом створення
продуктів та інструментів знань, які
включають навчальну програму
різноманітних семінарів, що готують
вразливу молодь України до
фінансово незалежного та
продуктивного життя в їхній громаді
та громадянському суспільстві.
Навчальна програма включатиме 2
курси (Курс «Життєві навички»,
«Здоров’я та благополуччя» та «Курс
до повноліття») з різними модулями,
які будуть розроблені та доступні на
онлайн-платформі для дітей, доступ
до яких можна отримати в будь-який
час. Проєкт реалізовуватиметься в
12 містах у 12 областях України. 

Хоча все ще знаходиться на
початковому етапі, "Help Us Help" і
"Help Us Help UA" раді повідомити, що
ми отримали фінансування від
Канадського фонду місцевих
ініціатив, Фонду США Україна та
Кредитної спілки «Будучність», що
дозволяє нам нарешті розпочати
реалізацію цього проекту.
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БО "МБФ "ГЕЛП АС ГЕЛП ЮА"
01001, УКРАЇНА, М. КИЇВ, 
ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, 
БУД. 5/1А, ОФІС № 303

WWW.HELPUSHELPUA.COM

 +38 063 717 44 14

ПІДТРИМАЙТЕ НАС І НАШІ ПРОЄКТИ ФІНАНСОВО: 
Благодійна організація 
«Міжнародний благодійний фонд «Гелп Ас Гелп ЮА»
Код ЄДРПОУ: 43845683

Банк: АТ КБ «ПриватБанк»
Адреса банку: 01001, вул. Грушевського, 
1д, м. Київ, Україна
IBAN (UAH): UA 07 305299 0000026007006223166
IBAN (USD): UA 84 305299 0000026000016237462
SWIFT: PBANUA2X

 @HELPUSHELPUA

Пошта для кореспонденції:
а/с B-205, м. Київ, 01001

 

ВІДВІДАЙТЕ НАШЕ АГЕНТСТВО 
"HELP US HELP UA" В УКРАЇНІ!

ВЯЧЕСЛАВ ПОВША

ІГОР ПАТЕРУС

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР, 
КООРДИНАТОР ОСВІТНЬОГО 

ПРОЄКТУ "СТИПЕНДІАТ" 
Email: executive_director@helpushelpua.com

Tel.: +38 063 717 44 14

ДИРЕКТОР ПРОЄКТІВ 
ТА ПРОГРАМ 

Email: project_director@helpushelpua.com
Tel.: +38 093 290 29 77

ВАСИЛЬ МУДРИК
ПРЕЗИДЕНТ 

 "HELP US HELP UA"
Email: president@helpushelpua.com

Tel.: +38 063 509 77 69

КОСТЯНТИН ГАЛАК
ДИРЕКТОР З РОЗВИТКУ 

ОСВІТНІХ І СОЦІАЛЬНИХ 
ПРОГРАМ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Email: program_director_dpwd@helpushelpua.com
Tel.: +38 097 767 76 59


