
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

“БЛАГОДІНИЙ ФОНД 
“ХАРКІВ З ТОБОЮ”



ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Благодійна організація 
«Благодійний фонд 
«Харків з тобою»
(далі - Фонд «Харків з 
тобою») – організація, 
що створена 
волонтерами
у 2014 році.



МЕТА І ЗАВДАННЯ

• Мета діяльності Фонду «Харків з тобою» – визнання Харкова на міжнародному
рівні, як мирної української метрополії зі сталим розвитком; досягнення
Харковом рівня такого міста, яке завдяки своїй інтегрованості у світові бізнес-
мережі, відіграє роль потужного культурного, економічного, інформаційного та
інтелектуального вузла “людської цивілізації”.

• Своїм сьогоденним завданням Фонд «Харків з тобою» бачить таку діяльність:

• розробляти та реалізовувати культурно-освітні програми, націлені на розвиток
культури на Слобожанщині та на формування її іміджу культурного регіону
України;

• підтримувати розвиток на Слобожанщині Національної скаутської організації
України “Пласт”;

• надавати реабілітаційну допомогу пораненим; підтримку медичним закладам;

• підтримувати економічний розвиток міста та Слобожанщини через організацію
та участь у тренінгових програмах по бізнес-навчанню, у тому числі, бізнес-жінок;
брати активну участь у бізнес-форумах, що проходять в Україні та за її межами.

Фонд «Харків з тобою» вважає впровадження культурно-освітніх програм 
найважливішим вкладом у розвиток і формування майбутнього Харкова, 
Слобожанщини, України, зокрема, їх економічного розвитку.



КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ проєкти

• Програма «Наші!»

(виїзні благодійні концерти серпень 2014 - теп.ч.)

• Програма підтримки розвитку НСОУ "Пласт" в 
Харківській області (березень 2015 - теп.ч. )

• Проєкт «Йдемо разом! 
KharkivGoingGlobal» (серпень - листопад ’15)



КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ проєкти

Проєкт "Допоможемо пораненим“

(благодійний концерт і надання 

адресної допомоги, 2015) 
Освітній форум “Київ-ХАРКІВ-Львів” (2016) 
1-й Міжнародний Освітній Форум Харків (2017) 
Проєкт «Music Camp Kharkiv 2016»



КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ проєкти

Програма “Перлини Слобожанщини”: 
Фестиваль «Верхній Салтів. Аланські 
витоки» (2016, 2017)

Фестиваль вертепів «Різдвяні свята. 
ВертепФест» (2017, 2018, 2019, 2020) 
Фестиваль “Пархомівка – світові 

шедеври” (2017)

Фестиваль “СалтівФест” (2017)



КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ проєкти

• І Міжнародний музичний 
фестиваль “Дзеркальний 
струмінь” (2017)

• Міжнародний музичний 
фестиваль KharkivMusicFest
(організатор освітньої програми; 
березень 2018)



[Ctrl+S] Закон на захисті 
культурної спадщини 

серпень 2017 – квітень 2018

• Мета проєкту: врятувати
культурну (архітектурну)
спадщину України через
внесення змін в існуюче
законодавство

• Складові проєкту:

- Документальний фільм
“Зберегти неможна зруйнувати”
та його обговорення (9 міст)

- Аналіз існуючої ситуації

- Розробка пропозицій змін до
законодавства і передача їх в ВР
України



Інші проєкти Фонду 2017-2019 рр.
• «Взаємодія НДО, 

представників культурного 
сектору та місцевої влади 
–запорука сталого 
розвитку громад 
Харківської 
області» (Київський діалог; 
листопад 2017)

• Ігри Героїв (2016, 2018, 2019, 2020)

• Семинар “Охорона 
архітектурних пам'яток –
методи і досвід 
Німеччини» (вересень 2018)



•Форум лідерів змін Харківської 
області (12.2018)

•Форум-семінар 9 життів 
традиції” (09.2019)

•Parad-Fest. Кінопоказ в сквері:
“Зберегти не можна 
зруйнувати” (09.2019)

Інші проєкти Фонду 2017-2019 рр.



КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ПРОЄКТІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

• проєкт має культурну і освітню складові;

• проєкт має соціальну складову, передбачає зацікавленість
громади;

• підготовчий етап проєкту об‘єднує декілька організацій та
багатьох волонтерів (партисипативність проєкту);

• культурно-освітній проєкт наслідками має не тільки прямі
результати (кількісні та якісні), але і непрямі (довгострокові
економічні зміни, має вплив на загальний та туристичний
розвиток Харкова як метрополії Слобожанщини; у випадку з
акцією «Спільне повітря. Ода радості» мав вагомий політичний
вплив); має бути важелем для розвитку Харкова, як невід‘ємної
частини України.



Заключне слово
Учасники, волонтери та співзасновники Фонду «Харків з тобою» мають 
державні та відомчі нагороди та подяки за благодійну та волонтерську 
діяльність.

Фонд “Харків з тобою” є постійним грантером, якому довіряють 
Український культурний фонд, а також такі міжнародні організації як 
Міжнародній Фонд «Відродження», Міністерство Зовнішніх Справ 
Німеччини, Посольство США, різноманітні благодійні та неурядові 
організації.



Щиро дякуємо за увагу!

Гаряча лінія
БО “Благодійний Фонд “Харків з тобою” 
+380976307376, +380668239992,
e-mail: kharkiv_wu@ukr.net
сайт: http://kharkiv-with-you.org/
сторінка на фейсбуці: 
https://www.facebook.com/kharkiv.with.you/
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