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Це видання підготовлено з метою відображення результатів 
діяльності благодійної організації «Фонд родини Загорій» 
з моменту заснування у 2015 році.

Фонд системно впроваджує накопичений поколіннями 
сім'ї Загорій досвід благодійництва, — що дозволяє робити 
вражаючий внесок в розвиток України. 

На сторінках публікації Ви зайдете інформацію про ключові 
проекти й активності у 3 основних напрямках:

• Культура благодійності, шляхом трансляції кращих практик 
та формування трендів благодійності,

• Культура освіти, а саме сприяння освітнім ініціативам 
і розвитку наукових можливостей,

• Культура мистецтва, зокрема підтримка культутної 
спадщини і популяризація мистецтва.
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Розвиток України потребує системного та відповідального підходу 
від кожного громадянина нашої держави. Державу формує не 
тільки економіка — не менш важливими складовими розквіту 
є культура, мистецтво, наука, освіта та любов до людей: проявом 
якої є благодійність.

У нашій благодійній діяльності ми керуємось декількома речами. 
Це настанова Альберта Ейнштейна «Обов’язок кожної людини — 
віддати світу принаймні еквівалент того, що він бере від нього», 
принцип десятини та наші родинні цінності.

Ми віримо у потенціал України, тож будемо надалі плекати 
й підтримувати проекти, які сприяють зміцненню та розвитку напрямків, 
якими ми особисто захоплюємось: культура благодійності, культура 
освіти, культура мистецтва. Хочемо, щоб наші внески у проекти мали 
довготривалий і позитивний вплив на державу, де живемо і працюємо 
ми самі, наші діти й онуки.

Гліб Загорій, засновник Фонду
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— Альберт Ейнштейн

ОБОВ’ЯЗОК 
КОЖНОЇ 

ЛЮДИНИ — 
ВІДДАТИ 

СВІТУ 
ПРИНАЙМНІ 
ЕКВІВАЛЕНТ 

ТОГО, ЩО 
ВІН БЕРЕ ВІД 

НЬОГО
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І ДЛЯ КОГО
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ВІЗІЯ
Фонд родини Загорій надихає творити великі 
історії та служить моделлю системного, якісного 
благодійництва в Україні.

МІСІЯ
Творити реальні зміни в Україні в 3 напрямках, 
які особисто захоплюють членів родини:

Культура благодійності, шляхом трансляції кращих 
практик та формування трендів благодійності,

Культура освіти, а саме сприяння освітнім 
ініціативам і розвитку наукових можливостей,

Культура мистецтва, зокрема підтримка культутної 
спадщини і популяризація мистецтва.
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ІСТОРІЯ
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Благодійна організація «Фонд родини Загорій» була створена у 2015 році 
Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для системної реалізації 
благодійних проектів. Натхненна принципом десятини родина системно 
передає значну частину своїх прибутків на благодійність впродовж 
багатьох років.

Загальна сума, спрямована родиною Загорій на благодійні проекти 
через Фонд впродовж 2015-2018 років:

~20 млн ₴

2015 рік ~ 250 тис. ₴

2016 рік ~ 7 млн ₴

2018 рік ~ 6 млн ₴

2017 рік ~ 6 млн ₴

Середньорічна сума, передана родиною 
на благодійні проекти через Фонд:

31%

1%

31%

37%
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Одна з основних причин створення Фонду 
родини Загорій — поклик сприяти утвердженню 
та розвитку культури меценатства та філантропії 
в Україні. Протягом багатьох років Фонд на 
довготривалій основі підтримує вкрай важливі 
для українського суспільства ініціативи та бере 
участь у заходах, спрямованих на популяризацію 
благодійної діяльності. 

Важливим напрямком благодійної діяльності 
є підтримка культурної сфери. Засновники вважають, 
що для духовного розвитку нації однаково 
важливими є і збереження та дослідження культурної 
спадщини, і підтримка сучасного мистецтва. 

Також Фонд приділяє особливу увагу реформам 
у сфері освіти і науки: опікується запровадженням 
в Україні кращого світового досвіду у цих сферах, 
сприяє розвитку сучасних технологій та реалізує 
системні програми підтримки.

Найбільші досягнення впродовж 
2015-2018 років:

національних 
і міжнародних проектів

~45
бенефіціарів

200 000+
заходів

650+



ПРОЕКТИ
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КУЛЬТУРА
БЛАГОДІЙНОСТІ
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Проект BLAGO спільно з Економіка +

Конференція «Завтра_2037»

Бібліотека свободи

Проект «Voiny»

Благодійний аукціон на підтримку 
GoCamp2017

Дослідження благодійності

Щедрий вівторок

Стипендійна програма Українського 
Католицького Університету

Фотоконкурс «Благодійність крізь 
призму об’єктива»
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ФОТОКОНКУРС
«БЛАГОДІЙНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОБ’ЄКТИВА»

У 2015-2017 роках Фонд виступив організаційним партнером всеукраїнського фотоконкурсу, 
метою якого впродовж останніх 9 років є привернення уваги громадськості до кращих 
практик благодійності. Проект залучає любителів і професіоналів мистецтва фотографії, 
бізнес-компанії, благодійні та громадські організації. Щороку журі відбирають 40 найкращих 
фоторобіт, з яких формується однойменна фотовиставка, що мандрує Україною.

Загальний бюджет
підтримки

~50 000 ₴

Результати проекту:

фоторобіт у конкурсі

~2 тис.
кількість міст

15
осіб побачили виставку

~11 тис.

2015-2017
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УКУ.
СТИПЕНДІЇ

Український Католицький Університет (УКУ) демонструє 
яскравий приклад ефективності сучасної освіти в Україні, 
а також важливість роботи із студентством: зокрема, 
через трансляцію цінностей благодійності і гуманності. 
Фонд з 2015 року запровадив програму розвитку УКУ, 
забезпечуючи стипендії для навчання кращих студентів 
і сприяння діяльності осередків у Львові та Києві.

Загальний бюджет
підтримки

~3 500 000 ₴

Результати проекту:

надано 7 річних стипендій 
для заохочення кращих студентів

підтримано будівництво Храму 
Софії-Премудрості Божої

підтримано осередок у Києві

підтримано розвиток нових 
академічних програм 
та університетського містечка 
у Львові

2015-2019
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БЛАГОДІЙНИЙ АУКЦІОН
НА ПІДТРИМКУ GOCAMP2017

GoCamp — наймасштабніший освітньо-культурний проект із залучення волонтерів зі 
всього світу, які у пришкільних таборах іноземною мовою навчають українських школярів 
як стати лідерами, будувати успішну кар’єру, спілкуватися без бар’єрів та впливати на 
майбутнє світу. У 2016 році Фонд виступив організаційним партнером спеціального аукціону 
на підтримку GoCamp2017.

Загальний бюджет
підтримки

~200 000 ₴

Результати проекту:

~2 млн ₴
зібрано на 
реалізацію проекту

2016
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ПРОЕКТ BLAGO
СПІЛЬНО З ЕКОНОМІКА+

BLAGO — це ініціатива задля розвитку та популяризації ідей 
благодійництва у суспільстві, що реалізовувалась спільно 
з видавництвом Економіка +. 

Загальний бюджет
підтримки

~1 250 000 ₴

Результати проекту:

~4500 осіб ознайомились зі 
спеціально виданим «Blago 
словником», що містить  
релевантні благодійності терміни

~100 осіб відвідали Blago 
Марафон, — що продемонстрував 
портрет нового українського 
філантропа, сучасні підходи та 
інструменти благодійності 

~12 000 осіб ознайомились 
онлайн з матеріалами заходу 
Blago Марафон

організовано Blago сніданок — 
публічну дискусію на тему 
розвитку особистісних 
цінностей благодійності 
та формування культури 
благодійності в своїй родині

~34 000 переглядів серії 
інтерв’ю з благодійниками 
і філантропами «-10% на Blago»

2017-2018
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БІБЛІОТЕКА
СВОБОДИ

Бібліотека свободи — це книжкова програма Bendukidze Free Market Center, метою якої 
є ознайомлення українського читача зі світовими новинками та бестселерами про економічну 
свободу, з історіями успіху в умовах вільного ринку, обмеженого урядування тощо. У 2017 році 
Фонд підтримав переклад на українську мову та друк книг провідних економістів, які ще не 
були відомі українському читачеві. 

Загальний бюджет
підтримки

~270 000 ₴

Результати проекту:

2017

Видано книгу «Прогрес: Десять причин 
з нетерпінням чекати на майбутнє» 
шведського політолога і футуролога 
Юхана Норберга

Видано книгу «Самоконтроль чи 
державний контроль? Тобі вирішувати» 
теоретика лібералізму та глобалізації 
Тома Палмера

Видано книгу «Капіталізм для народу» 
італійського та американського 
економіста Луїджі Зінгалеса
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ДОСЛІДЖЕННЯ
БЛАГОДІЙНОСТІ

У 2017-2018 роках було проведено 3 дослідження, щоб 
визначити ставлення громадськості до благодійності, 
волонтерства та благодійних організацій. Опитування 
проводилися по всій Україні. Результати досліджень 
розповсюджені серед благодійних організацій та розміщені 
в загальному доступі для спільної роботи над покращенням 
ставлення до філантропії в Україні.

Загальний бюджет
підтримки

~270 000 ₴

Опубліковано дослідження на теми:

Участь населення у благодійних 
і волонтерських проектах

Діяльність українських благодійних 
організацій

Як діти ставляться до благодійності 
та участі у благодійних проектах 

залучено
1 000 чоловіків та жінок,
віком 18+

залучено 200 організацій

залучено 895 учасників, 
віком 12-17 років

2017-2018
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КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЗАВТРА_2037»

Спікерами «Завтра_2037» є талановиті діти та підлітки, які вже сьогодні змінюють світ своїми 
ідеями та відкриттями. Захід задуманий як платформа для спілкування розумних і креативних 
підлітків, також їхнього спілкування між собою. З метою популяризації благодійності в рамках 
конференції була проведена панельна дискусія «Маленькими кроками до великих цілей — 
як вшити ген благодійності українцям?».

Загальний бюджет
підтримки

~250 000 ₴

Результати проекту:

2018

400+
гостей
відвідали подію
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ПРОЕКТ
«VOЇNY»

Підтримка Фонду допомогла громадській організації 
«Добровольці» організувати забіг пам’яті. Захід «Шаную 
воїнів, біжу за героїв України» відбувся 25 червня 
2018 року в межах проекту «Voїny» в Києві. Проект 
об'єднав киян та гостей міста у бажанні вшанувати пам’ять 
загиблих захисників Батьківщини. Ідея забігу в тому, щоб 
кожен киянин пробіг за іншого киянина, який загинув, 
захищаючи Україну.

Загальний бюджет
підтримки

~18 000 ₴

Результати проекту:

2018

360
людей долучились 
до події



30

ЩЕДРИЙ
ВІВТОРОК

У 2018 році Фонд став ініціатором проведення Всеукраїнського дня добрих справ «Щедрий 
вівторок», забезпечивши організаційну та промоційну підтримку руху. Співініціаторами дня 
добрих справ виступили Український Форум Благодійників, благодійний фонд «Таблеточки» 
та благодійна організація «Клуб Добродіїв». Щедрий вівторок — це глобальна ініціатива, 
що популяризує благодійність та волонтерство по всьому світу. 27 листопада 2018 року 
по всій Україні відбулися акції, події, уроки, що мали на меті привернути увагу українців до 
благодійних проектів та спонукати їх творити добро.

2018

Загальний бюджет
підтримки

~1 500 000 ₴

Результати проекту:

партнерів

330
міст

15
активацій

130
учасників акцій

10 000+
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КУЛЬТУРА
ОСВІТИ
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Я можу врятувати життя

Реабілітація майбутнього

Школа реабілітаційної медицини УКУ

Програма підприємницької діяльності 
для учасників АТО та ОСС спільно 
з Київською Школою Економіки

Донорська Кров

Сучасна лікарня
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Я МОЖУ
ВРЯТУВАТИ ЖИТТЯ!

«Я можу врятувати життя!» — це всеукраїнський освітній проект для школярів з основ 
надання екстреної домедичної допомоги для зниження рівня передчасної смертності 
в Україні. У 2015-2017 роках Фонд приєднався до підтримки пректу, який впроваджувався 
ВГО «Український фонд «Здоров'я» за участю інструкторів організації «Ukrainian Paramedic 
Group» під патронатом Марини Порошенко. В рамках навчальної програми, підтриманої 
Міністерством охорони здоров’я України, було організовано серію практичних тренінгів 
з основ надання першої невідкладної допомоги у випадках зупинки кровообігу, обструкції 
дихальних шляхів стороннім тілом та при кровотечах. Свої практичні знання учні потім 
покращували на всеукраїнських змаганнях.

Загальний бюджет
підтримки

~500 000 ₴

Результати проекту:

30 000+ школярів
з 16 областей України долучились 
до навчань

20 етапів навчань

640 тренінгів

3 всеукраїнські змагання

2015-2017
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РЕАБІЛІТАЦІЯ
МАЙБУТНЬОГО

«Реабілітація майбутнього» є комплексною програмою 
по запровадженню нової сучасної моделі реабілітаційної 
медицини відповідно до кращих європейських практик. 
Фонд родини Загорій підтримав Фонд братів Кузьміних 
у розбудові мережі реабілітаційних центрів для ветеранів 
АТО в Україні. Задля забезпечення повноцінного 
функціонування центрів у Житомирі та Києві на запрошення 
Фонду відвідав Україну ізраїльський фізіотерапевт з клініки 
Assuta Reaction Адам Бадір.  Він надав рекомендації 
щодо організації роботи, підбору персоналу і закупівлі 
обладнання — все це допомогло покращити розуміння 
операційних потреб й оптимізувати проектування 
центрів реабілітації. 

Загальний бюджет
підтримки

~9 500 000 ₴

Результати проекту:

2 реабілітаційних центри у Житомирі 
і Києві відремонтовано

для центру у Житомирі придбано 
частину необхідного обладнання, — 
зокрема, тренажер MOTOMED, 
потрібний для відновлення опорно-
рухового апарату

2016-2018
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ШКОЛА
РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
УКУ

З 2016 року Фонд надає підтримку Школі реабілітаційної медицини УКУ: забезпечуючи якісне 
навчання фахівців реабілітаційної медицини та здійснюючи внесок в розвиток європейських 
реабілітаційних практик в Україні. Школа прагне збагатити українську систему реабілітаційної 
медицини європейським досвідом, зробити діючі методики ефективними, популяризувати 
ідею створення інклюзивного простору для людей з інвалідністю, розвивати в українській 
реабілітаційній медицині нові професії. 

Загальний бюджет підтримки проекту
на 2016-2020 роки

~6 300 000 ₴

2016-2020

Результати проекту:

закуплено анатомічні макети 

18 тренінгів

7 конференцій

2 підготовчі школи

1735 учасників
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ДОНОРСЬКА КРОВ

Донорська кров — це комплексна програма на базі 
відділення трансфузіології Центру дитячої кардіології 
та кардіохірургії України. У 2016-2018 роках Фонд підтримав 
роботу лабораторії відділення трансфузіології Центру 
дитячої кардіології та кардіохірургії України, придбавши 
морозильні камери для зберігання свіжозамороженої 
плазми та еритроцитарної маси.

Загальний бюджет
підтримки

~2 500 000 ₴

Результати проекту:

2016-2018

1400

500+

пацієнтів перенесли 
кардіологічні втручання

пацієнтів прооперовно
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СУЧАСНА ЛІКАРНЯ

У 2017 році Фонд придбав обладнання та частину матеріалів медичного призначення для 
Дубенської центральної районної лікарні у Рівненській області. А в 2018 році для реалізації 
проекту «Прийом без черг» Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» у Києві 
отримала потрібне устаткування.

Загальний бюджет
підтримки

~1 200 000 ₴

2017-2018

Результати проекту:

2 українські лікарні отримали 
новітнє обладнання: інкубатор 
тромбоцитів, холодильник для 
банку крові, морозильну камеру, 
автоматичний записуючий 
пристрій для збирання крові 
T-RAC II
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Фонд підтримав Київську Школу Економіки в розробці 
та впровадженні навчального курсу з підприємництва 
для учасників АТО та ОСС, також волонтерів, які були 
задіяні у військових проектах. Мета програми — допомогти 
учасникам подолати страх і невпевненість перед відкриттям 
власної справи та зробити крок до нових можливостей 
у мирному житті. У ході навчання ветерани і волонтери 
отримали знання з основ фінансів, маркетингу, побудови 
команди й організаційної стратегії, створення процесу 
продажів й логістики. На основі отриманих знань майбутні 
підприємці розробили власні бізнес-плани.

Загальний бюджет
підтримки

~1 350 000 ₴

2018

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
З ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ АТО ТА ООС

Результати проекту:

104 випускники трьох хвиль програми 
реалізували розроблені бізнес-плани

19 кращих студентів отримали 
гранти від Фонду родини Загорій 
на реалізацію власних задумів
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КУЛЬТУРА
МИСТЕЦТВА
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Український інститут історії моди

Культурний центр Анни Ярославни 
у Франції

Світове мистецтво. Український внесок

Підтримка українського книговидання

Проект Енеїда. Візуальна історія 
легендарної поеми

Форум «Там, де ми, — там Україна»
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ МОДИ

Завдяки Фонду створено Український інститут історії моди — першу в Україні інтерактивну 
програму, яка знайомить українців з традиціями народного костюму, а також сприяє розвитку 
сучасної української моди. Інститут представляє собою простір для тимчасових виставок, 
тематичних та освітніх заходів, а також дослідницьких проектів у сфері моди. 

Загальний бюджет
підтримки

~600 000 ₴

2015-2018

Проекти Українського інституту історії моди:

2015 2016 2017

СпадокВитоки Red&White

Витоки Black&White

Відважні

EthnoVogueUA Women

EthnoVogueUA Men

Щирі
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КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР
АННИ ЯРОСЛАВНИ У ФРАНЦІЇ 

Фонд зробив значний благодійний внесок у реставрацію 
Церкви Святих Бориса та Гліба у місті Санлісі, а також 
у будівництво Культурного центру Анни Ярославни. 
З 2016 року центр впроваджує культурні та освітні проекти, 
спрямовані на краще розуміння України у Франції, в Європі 
та у всьому світі. 

2016-2017

Загальний бюджет
підтримки

~450 000 ₴

Результати проекту:

налагоджено стале партнерство 
з Культурним центром Анни Київської 
у Франції задля його розвитку 
та просування
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Загальний бюджет
підтримки

~700 000 ₴

Результати проекту:

у 2016 видано: у 2017 видано: у 2018 видано:

«Наш Герб» Українські символи 
від княжих часів до сьогодення.

«Нова генерація і мистецький 
модернізм в Україні»

«Українська академія 
Мистецтва. Історія заснування 
та фундатори»

«Українські Мистці Парижа. 
1900-1939»

Альбом «Казимир Малевич. 
Київський період 1928-1930»

«Українське Мистецтво: 
від доби бронзи до сьогодні. 
Календар»

Каталог «Чисте мистецтво»

Книгу Анатоля Петрицького 
«Carte blanche»

Книгу «Олекса Грищенко. 
Динамоколір»

СВІТОВЕ МИСТЕЦТВО.
УКРАЇНСЬКИЙ ВНЕСОК

Фонд підтримав програму, що об’єднує дії, направлені на промоцію української книги 
у нашій державі та розвиток українського літературно-мистецького середовища за кордоном. 
Видавництво «Родовід» та громадська організація «Центр досліджень усної історії 
та культури» стали надійними партнерами Фонду у втіленні цієї мети.

2016-2018
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ПРОЕКТ ЕНЕЇДА. ВІЗУАЛЬНА 
ІСТОРІЯ ЛЕГЕНДАРНОЇ ПОЕМИ

24 серпня 2017 року Національний художній музей України 
за підтримки Фонду представив масштабну виставку 
«Проект Енеїда», яка змусила відвідувачів побачити 
під новим кутом феномен легендарної поеми Івана 
Котляревського. Це перша така виставка, що закумулювала 
близько 200 визначних артефактів: ілюстрації, станковий 
живопис і графіку, театральні афіші і мультиплікацію, 
фото та відеоматеріали, книжкові видання, що стосуються 
візуальних образів поеми Івана Котляревського з приватних 
колекцій та 11 музеїв.

Загальний бюджет
підтримки

~600 000 ₴

2017

Результати проекту:

20 000+
осіб відвідали виставку
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Загальний бюджет
підтримки

~130 000 ₴

ФОРУМ
«ТАМ, ДЕ МИ, — ТАМ УКРАЇНА»

У серпні 2018 року в Мистецькому Арсеналі відбувся перший Міжнародний волонтерський 
та ветеранський форум «Там, де ми, — там Україна». Фонд став одним із співорганізаторів 
заходу, надавши фінансову підтримку. Мета заходу — висвітлити необхідність формування 
коректних та ефективних державних політик у сфері соціалізації ветеранів та залучити 
представників влади до цього процесу.

2018

Результати проекту:

120+
представників українських 
та закордонних ветеранських 
та волонтерських організацій 
взяли участь у форумі
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ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОГО 
КНИГОВИДАННЯ

Книга українського скульптора, живописця та графіка 
Миколи Малишка «Лінія» присвячена його художній 
практиці. Видання є унікальним: в ньому поєднано 
текстову лінію — із записаними розмовами, текстами 
мистецтвознавців, біографічним таймлайном — 
та візуальну складову з фотографіями експозицій, ескізами 
та світлинами з сімейного архіву.

Загальний бюджет
підтримки

~150 000 ₴

2018

Результати проекту:

профінансовано друк книги 
Миколи Малишка «Лінія»





Щедрий Вівторок 

Дослідження
«Культура благодійності»

Підтримка сімейних фондів

Стипендії.
Український Католицький Університет

Фотоконкурс
«Благодійність крізь призму об’єктива»

Школа реабілітаційної медицини УКУ

Бюджет підтримки

~2 000 000 ₴

Бюджет підтримки

~1 000 000 ₴
Загальна сума, спрямована родиною Загорій 
на благодійні проекти, у 2019 році становить ~12 000 000 ₴

Бюджет підтримки

~400 000 ₴

Бюджет підтримки

~2 000 000 ₴
Бюджет підтримки

~250 000 ₴

Загальний бюджет підтримки проекту
на 2016-2020 роки

~6 300 000 ₴

Бюджет підтримки

~5 000 000 ₴
Бюджет підтримки

~1 300 000 ₴

Навчальна програма з підприємницької діяльності 
для ветеранів АТО та ООС

Виставка Павла Гудімова «Ангели»

Задяки успішному старту проекту у 2018 році 
15 міст, більше 330 партнерів та більш як 10 000 
учасників акцій долучились до всесвітнього 
благодійного руху. У 2019 році Щедрий Вівторок 
пройде 3 грудня — в Міжнародний день людей 
з інвалідністю.

Фонд прагне якісно розвивати благодійність 
в Україні шляхом кращого розуміння цієї сфери та 
поточних актуальних потреб. Головним фокусом 
дослідницької стратегії Фонду на 2019 рік 
є розробка індексу благодійності, що має стати 
ефективним показником, який відображатиме 
поточний стан справ у сфері благодійності 
в Україні. Цій меті слугують 3 дослідження на теми:

Фонд родини Загорій започаткував програму 
підтримки сімейних фондів, які перспективно 
є внутрішніми донорами для соціальних змін 
в Україні. Програма передбачає кураторство 20-30 
організацій і зміцнення їх інституційного потенціалу 
шляхом спеціалізованого і різноформатного 
навчання керівників і співробітників.

Ставлення населення України до благодійності та 
особливості участі у ній.

Тренди благодійності в Україні: дослідження БО, 
БФ, ГО та благодійних ініціатив.

Розробка індексу благодійності.

Підтримка Фонду допомагає УКУ забезпечити 
стале впровадження кращих європейських 
освітніх практик в Україні. Завдяки програмі 
розвитку Українського Католицького Університету 
кращі студенти отримують річні стипендії 
на навчання у Львові та Києві, відбувається 
оновлення матеріально-технічної бази, а також 
розвиваються студентські містечка.

Щороку фотоконкурс, організований Українським 
Форумом Благодійників, об’єднує тисячі українців. 
40 робіт, відібраних професійним жюрі, на 
яких зафіксовані миті благодійності, мандрують 
Україною. Конкурс прагне правдиво показати 
українську благодійність без парадного глянцю.

Третій рік поспіль Фонд робить свій внесок 
у навчання фахівців реабілітаційної медицини 
та поширення кращих європейських практик. 
Школа реабілітаційної медицини впроваджує 
в Україні сучасну модель надання реабілітаційної 
допомоги та навчає студентів професійним 
практикам на магістерських програмах.

Фінансований Фондом проект Київської Школи 
Економіки спрямований на реінтеграцію ветеранів 
антитерористичної операції та Операції об'єднаних 
сил. У 2018 році понад 100 учасників програми 
успішно застосували отримані знання і навички 
з підприємництва, втіливши власні бізнес-ідеї.

Масштабний мистецький проект, який залучив 
понад 40 українських інституцій, мав на меті 
проаналізувати феномен ангелів і прослідкувати 
їх постать від античної Греції і Риму до нинішньої 
масової культури. Протягом трьох місяців у Львові 
відвідувачі змогли побачити понад 400 унікальних 
експонатів з музейних і приватних колекцій.

ПРОЕКТИ:
ВТІЛЕНІ



РОДИННИЙ

ВЕЛИКИХ
ФОНД

ІСТОРІЙ

2019 рік для Фонду родини Загорій став роком як внутрішніх змін, так і суттєвих зовнішніх трансформацій.

По-перше,

По-друге,

По-третє,

більше ресурсів для перетворення 
аутсорсних проектів на стабільні операційні 
проекти з’явилось завдяки оновленню 
команди. Фонд очолила Євгенія Мазуренко — 
експертка з інституційного та операційного 
розвитку з більш ніж 10-річним досвідом 
роботи у некомерційному секторі.

Фонд увійшов до WINGS — мережі близько 
120 благодійних асоціацій та організацій, що 
працюють у 45 країнах світу і підтримують 
загалом майже 100 000 благодійних 
організацій. Їх метою є зміцнення, промоція 
і забезпечення лідерства у розвитку 
філантропії та соціальних інвестицій. 

переглянуто основні напрямки діяльності Фонду:
По-четверте,

перезапущено організаційну візію і стратегію, Фонд 
отримав нову айдентику і ключові візуальні продукти. 

культура благодійності  →  культура благодійності, 
шляхом трансляції кращих практик та 
формування трендів благодійності,

культура здоров’я  →  культура освіти, а саме 
сприяння освітнім ініціативам і розвитку 
наукових можливостей, 

культура мистецтва  →  культура мистецтва, 
зокрема підтримка культутної спадщини 
і популяризація мистецтва.

ФІНАНСИ
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адміністративні витрати ~25 000 ₴

проектна діяльність

~250 тис. ₴

адміністративні витрати ~950 000 ₴

проектна діяльність

~6 млн ₴

адміністративні витрати ~1 250 000 ₴

проектна діяльність

~7 млн ₴

адміністративні витрати ~750 000 ₴

проектна діяльність

~6 млн ₴

2015 рік 

2016 рік 

2017 рік 

2018 рік 
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ПАРТНЕРИ
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Кожне з досягнень Фонду родини Загорій стало можливим лише 
завдяки тісній співпраці з партнерами в Україні та за кордоном. 
Разом із ними Фонд творить реальні зміни в Україні і впроваджує 
проекти, які покращують життя сотень тисяч людей. 



61



62

провулок Рильський 6, Київ
+38 068 685 64 91

info@zagoriy.foundation

facebook
www.fb.com/zagoriyfoundation
instagram
www.instagram.com/zagoriy.foundation

https://zagoriy.foundation






