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Назва програми Опис діяльності 

Підтримка та захист громадянських, 
економічних (матеріальних), 
соціальних, духовних та інших прав 

Організація і проведення «Форуму лідерів змін Харківської області»  
за підтримки Фонду Конрада Аденауера – форуму для реалізації 
спільного бачення прогресивного, економічного та безпечного 
майбутнього Харківщини та ролі кожного учасника та учасниці в ньому. 
Організатори зібрали на одній платформі великі і малі ініціативи та усіх 
охочих, щоб разом розглянути успішні проекти, що вдалось реалізувати 
протягом двох років завдяки успішній взаємодії різних учасників – 
громадського сектору, влади та бізнесу, що завдяки спільних зусиль, 
змогли просунутися далі за всіх у впровадженні результат-орієнтованих 
проектів. 

Організація «Лікарняних бібліотек» в 4-х медичних закладах м. 
Харкова 

Допомога у реабілітаційний період 
потерпілим від військових дій 

Допомога фізичним  особам,  які звернулись по таку допомогу, оплата 
медичних засобів та заходів  

Організація і проведення змагань "Ігри героїв". До 20 ветеранів 
АТО/ООС з різних міст України приїжджають до Харкова на товариську 
зустріч зі своїми побратимами, щоб продемонструвати свій незламний 
дух. 
Головна мета Ігор – психологічна та фізкультурно-спортивна 
реабілітація наших Героїв, соціальна адаптація людей з інвалідністю, 
впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, мало 
захищених та соціально вразливих верств населення. 
Учасники змагань прагнуть своїм особистим прикладом показати, що їм 
під силу повернутися до повноцінного життя, а також продемонструвати 
всім глядачам, молоді можливості сили волі 

Морально-психологічна підтримка 
військових та мешканців населених 
пунктів у зоні бойових дій 

Проект «Наші!»: організація та проведення регулярних (не менше, ніж 2 
концерти в тиждень) благодійних виїзних концертів в Луганській і 
Донецькій областях для цивільного населення і військових. 

Національно-патріотичне виховання 
дітей і молоді 

 Підтримка розвитку і співпраця з УАЛ, НСОУ "Пласт" в Харківській 
області та східних регіонах України.  

Збереження та популяризація 
культурної спадщини 

Проект ВертепФест 2018-2019, 2019-2020 
ІІІ Всеукраїнський фестиваль вертепів “Вертеп-фест 2019” проходив у 
Харкові 12 і 13 січня і зібрав більше 1000 учасників з близько 100 
аматорських та професійних творчих колективів, включаючи учасників 
обласного календарного фестивалю “Святовид”. 
Крім “Етновечорниць”, ключовими подіями Фестивалю стали Вертепна 
хода, від площі Конституції головною вулицею міста до площі Свободи. 
 Там же відбулася акція одночасного виконання колядки «Нова радість 
стала», до якої приєдналися майже 50 міст України та 5 країн Європи. 
Після відкриття фестивалю колективи роз’їхалися по більш ніж 40 
локаціях по всьому Харкову. На другий день відбулися виступи  дитячих 
вертепних гуртів на центральній сцені парку ім. Горького. Закривали 
“Вертеп-фест 2019” “Етновечорниці”. 
Осінь-грудень 2019 – підготовка до IV Всеукраїнського фестивалю 
вертепів “Вертеп-фест 2020” 
Керівництво та підтримка діяльності ініціативної групи #SaveKharkiv 
по збереженню і популяризації пам’яток архітектурної і історичної 
спадщини м. Харків. 



Проект “Дев'ять життів традиції” 
При реалізації проекту досягнуто таких результатів: 
- проведено форум-семінар «Дев’ять життів традиції» з обміну досвідом 
з вивчення та популяризації регіональних культурних традицій, 
особливо серед молоді; 
- підготовлено та проведено в рамках форуму-семінару:  
= виїзну сесію  центром Харкова з метою ознайомлення з особливостями 
харківської архітектури та історією міста; 
= «Етно-паті» - вечірка-перфоманс з використанням елементів "Енеїди" 
І.П. Котляревського та показ колекційних слобожанських українських 
строїв; 
- розроблено та підписано Меморандум про подальшу співпрацю 
(https://kharkiv-with-you.org/memorandum-pro-vzayemodiyu/ ); 
- надруковано та розповсюджено збірку тез форуму-семінару, а також 
текст Меморандуму (https://kharkiv-with-you.org/9zittiv-b/). 
Створено відео-ролики – 2 (2,5 хв. 
https://www.youtube.com/watch?v=fpeuaS26kSU&t=2s і 27 хв. 
https://www.youtube.com/watch?v=SmUbGhQkJqA ) 

Підтримка медичних установ та 
соціально-медичних закладів 

Допомога  військовим шпиталям, медичним та соціально-мед. закладам 
у закупівлі основних засобів та видаткових матеріалів по заявкам. 

Матеріально-технічна допомога 
підрозділам ЗСУ, МВС та НГУ 

Оперативна робота по гуманітарній допомозі військовим частинам (по 
заявкам в/ч) 
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