


Mazars in Ukraine —
 це міжнародне інтегроване 

партнерство, яке спеціалізується 
на аудиторських, бухгалтерських, 

консалтингових, податкових та 
юридичних послугах.



MacPaw Space — це простір для 
ідей, куди прямують, коли 
шукають натхнення та 
однодумців; коли прагнуть 
вплинути на навколишній світ
і втілити значущі зміни»



ЗМІН Фундація — приватна 
українська фундація створена 
заради підсилення ефективних 
суспільних трансформацій та 
сталого розвитку.



[Відкриті двері] — це наш народний 
«Оскар» для доступних закладів та 
ініціатив, які просувають тренд 
доступності через свій бізнес і 
роблять свій простір максимально 
комфортним для всіх відвідувачів. 



Нагорода для громадських 
організацій, благодійних фондів, 
волонтерських ініціатив — усіх тих, 
хто активно допомагає українцям з 
інвалідністю та маломобільним 
групам населення під час 
повномасштабного вторгнення рф 
в Україну. 





 БФ «Восток-SOS» — з 2014 року допомагає 
людям, які постраждали внаслідок 
російського вторгнення в Україну.

● евакуація маломобільних людей із 
гарячих точок та прифронтових 
територій;

● допомога ВПО з пошуком прихистку;
● гуманітарна та соціально-

психологічна допомога;
● документування воєнних злочинів.



 БО Good Bread from Good People — 
київська пекарня, яка працевлаштовує 
людей із ментальною інвалідністю.

● випічка хліба для військових, ВПО та 
людей, які втратили домівки під час 
війни.

● гуманітарні набори, засоби гігієни, 
ліки для мешканців деокупованих 
територій.



БФ Rescue Now UA — організація, яка 
допомагає цивільному населенню на сході 
України.

● евакуація людей із гарячих точок;
● допомога ВПО та маломобільним 

групам населення з прихистком; 
● психологічна допомога дітям та їхнім 

батькам;
● доставка продуктів, медикаментів і 

засобів гігієни.



ГО Fight For Right — правозахисна організація, 
яка захищає права людей з інвалідністю.

● гаряча лінія для надання консультацій та 
психологічної підтримки;

● евакуація маломобільних груп населення в 
більш безпечні місця в Україні та за кордон; 

● гуманітарна допомога;
● забезпечення людей з інвалідністю 

засобами зв’язку й медикаментами.



ГО «Особлива Майстерня — Мистецтво 
для аутизму» — сприяє розвитку 
інклюзивного середовища у Харкові.

● гаряча лінія підтримки для родин, що 
виховують молодь з інвалідністю;

● консультація та допомога тим, хто 
змінив місце проживання через 
повномасштабне вторгнення;

● доставка гігієнічних та продуктових 
наборів.



СІ «Школа сурдо» — місце для навчання 
та практики української жестової мови в 
Одесі.

●  продуктові та гігієнічні набори для 
людей з інвалідністю; 

● допомога з батарейками, трубками 
та вкладишами для слухових 
апаратів;

● переклад жестової мови для ВПО із 
порушеннями слуху;

● допомога з евакуацією за кордон.



ГО «Об’єднання Відповідальних 
Громадян» — активісти Кривого Рогу, які 
займаються навчанням, просвітництвом та 
розвитком громади.

● гуманітарна та юридична допомога 
для людей, які залишили рідну 
домівку через війну; 

● евакуація людей з інвалідністю за 
кордон, супровід волонтерів та 
медиків.



ГО «Тарілка» — перший продовольчий банк 
у Львові, який передає продукти соціально 
незахищеним верствам населення.

● гуманітарні набори з продуктами 
харчування та засобами особистої 
гігієни;

● доставка для ВПО по всій Україні, 
зокрема сім’ям, в яких є люди з 
інвалідністю.



ГО «Родина Кольпінга Шаргород» — 
безкоштовний реабілітаційний центр для 
дітей та молоді з інвалідністю.

● прихисток для ВПО з інвалідністю;
● психологічна допомога;
● корекційні заняття з дітьми з 

інвалідністю.



БО «Благодійний фонд «Волонтерський 
центр «Паляниця» — допомагає цивільним 
та військовослужбовцям.

● гуманітарна допомога ВПО;
● доставка гігієнічних та продуктових 

наборів людям з інвалідністю;
● відбудова пошкоджених будівель та 

створення житла для родин, які 
втратили домівки;

● закупівля та передача медичного 
обладнання для лікарень і шпиталю.





Група Активної Реабілітації — допомагає 
людям з травмою спинного мозку.

● гуманітарна допомога;
● засоби особистої гігієни;
● асистивні технології;
● евакуація. 



● Громадська організація «Сонячні діти 
Херсонщини»

● Громадська організація «Небайдужі 
серця світу»

● Сергій Іванов, волонтер Rescue Now 
UA

● Майстерня Мрії

● Марія Чеча, волонтерка

● Бродівське районне добровільне товариство 
захисту дітей з інвалідністю «Надія»

● Добро ТАК

● Благодійна організація «Світла Надія»

● Вектор прав людини

● Благодійний Фонд «Зимородок»

● Маловисківське громадське об'єднання 
«Розрада»




