
 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ХАРКІВ З ТОБОЮ» 

інформація про діяльність 
 

Місія нашої організації: об‘єднання та координація зусиль громадських, фахових, 

владних  організацій заради досягнення спільної мети; робимо самі – навчаємо 

інших. 

Мета нашої діяльності: визнання Харкова на міжнародному рівні, як мирної 

української метрополії із сталим розвитком. 
 

Офіційно Благодійну організацію «Благодійний Фонд «Харків з тобою» 

зареєстровано 12 листопада 2014 р. , але діяльність свою її учасники розпочали у 

березні 2014 р. у складі ВГ «Help Army» 

«Благодійний Фонд «Харків з тобою» – це недержавна благодійна організація, яка 

працює в інтересах суспільства без мети отримання прибутку, шляхом вчинення 

благодійної діяльності, що створена членами відомої в Харкові волонтерської 

групи Help Army для реалізації гуманітарних та культурно-освітніх проектів. 

«Благодійний Фонд «Харків з тобою» тісно співпрацює з Харківською обласною 

державною адміністрацією, є постійним грантером, якому довіряють такі 

міжнародні організації, як Міжнародній Фонд «Відродження», Міністерство 

Зовнішніх Справ Німеччини, Посольство США, USAID, різноманітні благодійні 

та неурядові організації. В цьому році «Благодійний фонд «Харків з тобою» 

вдруге отримав підтримку від Українського культурного фонду. 
 

Головні сфери діяльності нашої організації: 

1) освітньо-культурна програма 

- робота з дітьми і молоддю, розвиток національно- та військово-патріотичного 

виховання молоді, підтримка розвитку НСОУ «Пласт» на Лівобержній Україні  

- збереження та популяризація культурної спадщини і культурних традицій 

- підтримка бібліотек, як центрів спілкування; організація нових бібліотек 

(«лікарняні бібліотеки»); популяризація користування бібліотеками та читання 

- організація семінарів та проведення тренінгових, навчальних програм по 

співпраці громадського суспільства, культурних закладів і влади, бізнес-

навчання, обмінні програми, тощо. 

 

 

 



2) гуманітарні проєкти 

- підтримка поранених на реабілітаційному періоді, 

- підтримка медичних закладів, 

- підтримка нужденних верств населення  

- розробка та впровадження програм запобігання соціальної напруги в місті та 

країні 

3) морально-психологічна та інженерно-технічна підтримка ЗС України  
 

 

Досвід реалізації проєктів і проведення заходів за рахунок бюджетних коштів 

та інших джерел фінансування: 



Термін 

реалізації 

проекту 

Назва програми/ проекту/заходу Результати проекту 

Лютий-

березень 

2014 

Акція «Спільне повітря. Ода 

радості» 

PR-агенція «Bagels & Letters» (ФОП Ландесман Т.Я.), організовала та 

провела 30 березня 2014 одночасне виконання Гімну Евросоюзу – «Оди 

радості» (Л. ван Бетховен), - 7 симфонічними оркестрами в 7 

аеропортах України, 6 міст: Харків, Львів, Одеса, Київ (Бориспіль, 

Жюляни), Донецьк, Дніпро. Акцію було присвячено 40 дням з дня 

розстрілу Небесній сотні. 

БО «Благодійний фонд «Харків з тобою» ще не була зареєстрована, але 

її майбутні співзасновники та учасники були співавторами ідеї та 

співорганізаторами заходу. 

березень 

2015 - 

теп.ч. 

Програма підтримки розвитку 

НСОУ "Пласт" в Харківській 

області 

Кількість пластунів  в Харкові і області за участі Фонду зросла з 4 до 

майже 200 людей; за підтримки Фонду проведено 5 пластунських 

літніх табори, 4 вишколи. БО «Благодійний фонд «Харків з тобою» - 

єдина організація Харкова, з якою укладено меморандум співпраці 

НСОУ «Пласт» в Харкові і області. 

серпень - 

листопад 

2015 

Проект «Йдемо разом! 

KharkivGoingGlobal» 

Проведено конкурс Молодіжних програм розвитку міста "Йдемо разом! 

KharkivGoingGlobal", в якому брали участь 10 студентських команд; 

конкурс активізував участь студентів в місцевих виборах-2015. 

Команда-переможець здійснила поїздку до Одеси, де познайомилась з 

роботою команди ООДА 

серпень -

вересень 

2015 

Проект "Допоможемо пораненим" 

(благодійний концерт і надання 

адресної допомоги) 

Організовано та проведено концерт за участю переможців 

всеукраїнських конкурсів; зібрано понад 300 тис грн. на допомогу 

пораненим. Гроши використовані для закупки медичних препаратів, а 

також грошової допомоги пораненим. 

лютий - 

квітень 

2016 

Проект «Music Camp Kharkiv 

2016» 

Організовано та проведено музичний табір на 300 дітей (2-7 квітня 

2016); по завершенні (7 квітня 2016) - концерт в Харківському 

національному академічному театрі опери та балету з 1500 глядачами. 

Впродовж проведення табора із дітьми працювали 13 фахівців-

музикантів та музичних вчителів за методикою К. Фортунатто та 

навчили грати на 7 музичних інструментах, а також хоровому співу. 

Основна мета - навчити дітей відчути можливість зробити все власно 

сили і власно вмінь. 

червень – 

вересень 

2016 

Фестиваль «Верхній Салтів. 

Аланські витоки» в межах 

програми «Перлини 

Слобожанщини» 

Організовано та проведено 10 вересня 2016р. Перший фестиваль циклу 

"Перлини Слобожанщини", який присвячено знайомству і вивченню 

історичних "перлин", що розташовано в Харківській області. Перший 

фестиваль відкрив слобожанам Верхній Салтів, салтівську культуру, 

історію цього місця, музей. На фестивалі впродовж дня було більше, 

ніж 3500 відвідувачів. Кількість відвідувачів Музею у Верхньому 

Салтові за місяць зросла в 5 разів. 

Січень 

2017 

Фестиваль вертепів «Різдвяні 

свята. ВертепФест»  в межах 

програми «Перлини 

Слобожанщини» 

Організовано та проведено Фестиваль впродовж двох днів: 13.01.2017  

та 14.01.2017. 

У Фестивалі взяли участь  загалом – 57 колективів = 978 учасників 

ВертепФест об‗єднав три фестивалі: «Вертеп-фест», Фестиваль їжи 

«Лук-фест» і Календарний фестиваль області «Святовид». 

14 січня більш, ніж 600 людей одночасно заспівали колядку «Нова 

радість стала» у Львові, Харкові та Краматорську. 

Лютий-

квітень 

2017 

Фестиваль «Пархомівка – світові 

шедеври» в межах програми 

«Перлини Слобожанщини» 

Організовано та проведено Фестиваль 30 квітня 2017 в Пархомовці та 

Краснокутському дендропарку (Харківська обл.) На Фестивалі було 

організовано 5 додаткових виставок (крім роботи Пархомівського 

музею); всього було більш, ніж 7 500 відвідувачів. 

Березень 

2017 

1-й Міжнародний Освітній Форум 

Харків-2017 (2-3 березня 2017) 

Фонд взяв участь у 1-му Міжнародному Освітньому Форумі: 

організував та провів дискусійну панель ―Патріотичне виховання як 

невід‘ємна частина системи освіти‖ 

Травень 

2017,  

Березень 

2018 

І Міжнародний музичний 

фестиваль ―Дзеркальний струмінь‖ 

19-25 травня 2017; 

KharkivMusicFest  

14-29 березня 2018  

Фонд двічі взяв участь в організації і проведенні освітній програми І 

Міжнародного музичного фестивалю ―Дзеркальний струмінь‖/ 

KharkivMusicFest: проведення лекцій про музику в школах Харкова і 

області, а також майстер-класи гри на фортепіано в музичних школах 

районних міст Харківської області. 

Вересень Перлини Слобожанщини: Організовано та проведено фестиваль, під час якого була проведена 



2017 СалтівФест 10-11 вересня 2017  презентація Історико-археологічного музею-заповідника «Верхній 

Салтів» та археологічних розкопів на його території, а також 

організована та проведена вітрильна регата на Печенізькому 

водосховищі 

Листопад 

2017 

Взаємодія НГО, влади та закладів 

культури – запорука сталого 

розвитку громади 

Організовано та проведено три тренінги для представників закладів 

культури Харківської області, які складалися з таких основних тем: 

- взаємодія НГО, влади та закладів культури – запорука сталого 

розвитку громади на прикладі організації і проведення фестивалів 

«Перлини Слобожанщини»; 

- капітализація культурної спадщини; 

- основи проектного менеджменту. 

Розроблена та надрукована брошюра з тією самою назвою. 

Січень 

2018 

Фестиваль вертепів «Вертеп-

Фест 2018» 

Організовано та проведено Фестиваль «Вертеп-Фест2018» впродовж 

двох днів: 13.01.2018  та 14.01.2018. У Фестивалі взяли участь понад 60 

вертепних колективів з усіх областей України. 

серпень 

2017 – 

квітень 

2018 

[Ctrl+S] Закон на захисті культурної 

спадщини 

Мета проекту: врятувати культурну (архітектурну) спадщину України 

через внесення змін в існуюче законодавство. Складові проекту: 

 створення документального фільму «Зберегти неможна 

зруйнувати»; 

 аналіз існуючої ситуації та розробка законопроекту, який мінімізує 

корупційні ризики в сфері охорони культурної спадщини України; 

 розробка пам‘ятки активісту «Що робити, якщо пам‘ятку культури 

знищують» 

Червень 

2018 

«Слобожанські етнопосиденьки» (у 

партнерстві з куренем «Степові 

відьми» НСОУ «Пласт») 

Мета проекту: відновлення Слобожанських традицій в приготуванні 

їжи, народного співу, гри на народних музичних інструментах; 

актуалізація народного строю. 

Результати: у заході взяли участь більше 60 людей з Харкова і 

Харківській області; проведено 5 майстер-класів з народних мистецтв, 

фотосесію в автентичних слобожанських строях. 

Листопад 

2018 

Тренінг «Інформаційно-

комунікаційні технології для НУО» 

(у партнерстві з Ресурсним центром 

ГУРТ) 

 

Тренінг покликаний підвищити рівень професіоналізму менеджерів 

громадських, благодійних та інших неприбуткових організацій в сфері 

інформаційних технологій. У тренінгу взяли участь керівники 

організацій, менеджери проектів та ІТ-менеджери неприбуткових 

організацій 

Грудень 

2018 

«Форум лідерів змін Харківської 

області «Солідарність та взаємодія 

НДО, влади та бізнесу — запорука 

сталого розвитку (на прикладах 

регіональних історій успіху)» (у 

партнерстві з фондом Конрада 

Аденауера) 

« Форум лідерів змін Харківської області » – перший форум 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. 

Жовтень 

2018 – 

Січень 

2019 

Підготовка та проведення 

Фестивалю вертепів «Вертеп-

Фест 2019» (із включенням акції 

«Нова радість стала», 

«Слобожанських 

етновечорниць») 

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‖. 

Липень 

2016 

Червень 

2018 

Ігри героїв До 20 ветеранів АТО – спортсменів 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 

http://kharkiv-with-you.org/trening-informatsiyno-komunikatsiyni-tehnologiyi-dlya-nuo-ogolosheno-nabir-gurt-harkiv/
http://kharkiv-with-you.org/trening-informatsiyno-komunikatsiyni-tehnologiyi-dlya-nuo-ogolosheno-nabir-gurt-harkiv/


Джерела фінансування БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ХАРКІВ З ТОБОЮ» 

- підтримка громадянського суспільства 

- підтримка бізнес-сіспульства Харківської області та міжнародних 

організацій 

- грантова підтримка від грантодавців (вітчизняних – УКФ, та 

міжнародних фондів) 
 

Матеріально-технічна база та кадрове забезпечення: 

- оренда приміщення; наявність офісної комп‘ютерної та оргтехніки; 

наявність меблів 

- 1,4 штатні одиниці (директор, бухгалтер) та не менше, ніж 20 волонтерів, 

що співпрацюють з фондом на постійній основі. 

Директор           О. Рофе-Бекетова 

Травень 

2019 

Березень 

2020 

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 

Серпень 

2014 – теп. 

час 

Морально-психологічна 

підтримка військових ЗСУ на 

передовій, а такж мирного 

населення – мешканців «сірої» 

зони 

Організовано та проведено більше, ніж 350 виїзних благодійних 

концертів за участю переможців і номінантів всеукраїнських музичних 

проектів 

Вересень 

2019 

«Дев’ять життів традиції» Тематика проєкту: проведення семінару, зі стратегічною сесію, з обміну 

досвідом вивчення традицій та їх популяризації; результат – Меморандум 

про співпрацю, співпраця  

У семінарі взяли участь: - 40-500 людей (в різних частинах семінару по-

різному); - представники 12 областей України; - етнографи, етнологи, 

викладачі та вчителя, тощо. 

Січень 

2020 

IV Всеукраїнський фестиваль 

вертепів «Вертеп-Фест 2020» 

Фестиваль, що став вже традиційним; складається з основних частин: 

- Велика хода вертепних і колядних колективів з усіх регіонів 

України головною вулицею міста; 

- Всеукраїнська акція «Нова радість стала»; 

- Виступи колективів по всьому місту, в різних локаціях; 

- Фестиваль народних традицій «Етновечорниці». 

Зазвичай, в «Вертеп-Фесті» беруть участь більше 1000 учасників і 

більше, ніж 10 000 глядачів. 

Листопад 

2019 – т. ч. 

Розвиток мережі бібліотек через 

створення нових («лікарняні 

бібліотеки») та посилення 

існуючих (шкільні та публічні 

бібліотеки) 

За цей час було передано в шкільні бібліотеки різних невеличких міст 

та селищ Донецької та Луганської областей більше, ніж 1000 

україномовних художніх книжок. З урахуванням того, що шкільні 

бібліотеки з 1991 року не поповнюються художньою літературою, 

навіть, цю кількість можна вважати «проривом». 

Крім того, встановлено шафи з художньою літературою більше, ніж в 

10 медичних закладах, більше, ніж 4000 книжок. 

Серпень 

2017–2020 

Організація і підтримка роботи групи #SaveKharkiv по збереженню та популяризації нерухомої культурної 

спадщини Харкова і регіону. 

Березень 

2020 – 

березень 

2021 

Дії, спрямовані на гальмування розповсюдження пандемії  COVID 19 та інформаційну допомогу в 

умовах пандемії: 

- співпраця з IT-cluster Kharkiv (IT4Life); 

- організація та робота Центру волонтерської допомоги «STOP COVID 19» у співпраці з проектом Acoustic 

UA; 

- співпраця з ГО «Гараж хаб» (шоломи PAPR) 

Січень 

2021 

V Всеукраїнський фестиваль вертепів «Вертеп-Фест в Інтернеті 2021» 


