
Де знаходити гуманітарну допомогу?  

Які Е-платформи використовувати? 

Де шукати партнерів?   

Інна Скляр, 

Експертка АМУ 

0937721753,  i.sklyar@auc.org.ua 



На початку шляху 

Якою мовою звернутись? 

Про що просити? 

Чи є відповідальні особи? (Хто буде це 
тягти?) 

Як просити?  

До кого звернутись? 



Cities 4 cities 

 

https://www.cities4cities.eu/LandingPage/Index?ReturnUrl=/


 

 

єДопомога 
 соціальна платформа що дає можливість допомоги українцям 

постраждалим від російської агресії. 

 

 створена Міністерством соціальної політики України за 
підтримки Міністерства цифрової трансформації 
України та ПРООН за фінансової підтримки Швеції з метою 
забезпечення нагальних потреб громадян, котрі постраждали або 
були змушені змінити своє місце перебування у зв’язку з агресією 
росії. 

 

 Головна мета проєкту – об'єднати можливості країни, 
міжнародних неурядових організацій та волонтерів в адресній 
гуманітарній допомозі постраждалим та внутрішньо переміщеним 
особам під час війни. 
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єДопомога 

https://social.edopomoga.gov.ua/ua/


 

 

• «СпівДія» - платформа для об’єднання волонтерських 
та державних ініціатив з гуманітарної допомоги в час 
війни. 

 

• Координується за підтримки Офісу Президента 
України спільно з Мінрегіоном, МОЗом та Мінмолоді.  

 

• Створення ініційовано волонтерами разом із 
Координаційним штабом з гуманітарних і соціальних 
питань  
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https://help.gov.ua/ 
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Надана 

гуманітарна 

допомога 

https://help.gov.ua/ 

https://help.gov.ua/


https://help.gov.ua/ 
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Мінсоц 

 

З метою отримання гуманітарної допомоги потрібно 
звернутися до отримувачів гуманітарної допомоги. 
Контактні дані отримувачів гуманітарної допомоги та склад 
отриманих ними вантажів розміщені на офіційному веб-
сайті Мінсоцполітики (www. msp.gov.ua, розділ 
„Гуманітарна допомога”).  

 

Дані містяться у Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної 
допомоги також за посиланням: https://human-
aid.ioc.gov.ua/register-recipients-public 
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ВзаємоДія 

 

https://viyna.net/


Паляниця.Інфо 

На платформі налаштовано зручний фільтр за 15 

категоріями та локаціями по 24 областях України. 

Зокрема, можна знайти допомогу внутрішньо 

переміщеним особам, літнім людям, дітям, а також 

допомогу з евакуацією, житлом, продуктами, ліками. 

Наразі на платформі розміщено понад 900 перевірених 

організацій.  

Платформу створила команда Української 

Волонтерської Служби у партнерстві з компанією 

SoftServe   

https://palyanytsya.info/


Паляниця.Інфо 

https://palyanytsya.info/


Підбірка від Української волонтерської 

служби 

Карітас України — caritas.ua  

 Товариство Червоного Хреста України — redcross.org.ua/contacts/  

СпівДія — spivdiia.org.ua  

 Let’s do it Ukraine SOS — letsdoitukraine.org  

Марш Жінок — https://www.facebook.com/marshzhinok  

 БФ «Гуманітаріан Юкрейн» — humanitarianukraine.org  

 БФ «Руки милості» — bit.ly/ruki_milosti  

 Гуманітарна допомога (ХОВА) — https://t.me/UA_kharkiv_help_bot 
ДобраДія — https://www.facebook.com/dobradia  

 ГО «Дівчата» — https://www.facebook.com/lectures4girls/  

 БФ «Добрий Самарянин» — 
https://www.facebook.com/goodsamaritanfond  
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• Пошук грантів на Grants.gov  

 

• Каталог партнерів від USAID 
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Діджиталізуймося! 

Контакти АМУ: 

Тел.: +38044 486 28 78 

E-mail: info@auc.org.ua 

Сайт: www.auc.org.ua  

 

Фейсбук @auc.org.ua  

Телеграм-канал  https://t.me/auc_ua 

mailto:info@auc.org.ua

