
РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ

За кошти БФ «Нова Громада» для медзакладів 
району було придбано:  

• Два сучасні аналізатори крові 
• Три хірургічні відсмоктувачі  
• Два кисневих концентратори  
• Сухожарову шафу для потреб 

приймального відділення 
• Відремонтовано палату для ветеранів  
•  Відремонтовано пологове відділення  
•  Для потреб медзакладів Жашківщини 

закуповувалась сучасна оргтехніка 
(ноутбуки, комп’ютери, принтери і 
т.д.) 

• За кошти  БФ до Жашкова запрошували 
пересувний мамограф  

• Уманській Центральній районній 
лікарні було перераховано 400 000 
грн. на закупівлю ангіографічного 
обладнання 

• 
• Щороку подарунки (продуктові 
• побудовано тротуар по вул. Героїв АТО- 

• Побудовано тротуар по вулиці Героїв 
АТО-Перемоги

• Проведено капітальний ремонт 
тротуару по вул.Ринкова 

• Встановлення на вулицях міста ігрових 
та спортивних майданчиків. 
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Віктор Погорілий про діяльність 
Фонду “Нова Громада”: зроблено 
багато, у планах - ще більше
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Волонтери Фонду розповідають 
про свій досвід роботи та власне 
бачення розвитку Жашківщини 
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Багаті та щедрі: хто з відомих 
людей з усього світу жертвує 
найбільше  коштів на благодійність 
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Команда Фонду тримає 
руку на пульсі і завжди 
допомагає тим, хто цього 
найбільше потребує

БЛАГОДІЙНІСТЬ - 
ЦЕ ВІД СЕРЦЯ

Мене часто пи-
тають: а чи за-
ймалися б ви 

благодійністю, якби 
держава забезпечува-
ла усім необхідним со-
ціально вразливі вер-
стви населення, усіх, 
хто опинився у скрутних 
умовах? Чи була б тоді 
потреба у меценатах і 
волонтерах? На мою 
думку, якою б замож-

ною або успішною не була держава, 
для тих людей, котрі досягли успіху 
і певного рівня достатку, завжди 
знайдеться кому допомогти.  

Можна підтримувати творчі колек-
тиви та спортивні команди. Можна 
жертвувати на лікування людей та 
допомогу тим, хто потрапив у скрут-
ну життєву ситуацію. Я вважаю, 
що не може бути бізнес успішним, 
якщо ти, отримуючи при-
буток, не віддаєш його 
частину на благі цілі. Саме на таких 
засадах працює і наше підприємство, 
і Благодійний Фонд «Нова Громада». 

За 6 років діяльності Фонду нам 
вдалося реалізувати не один деся-
ток  перспективних  та корисних для 
людей і регіону проектів. Кожного 
року бюджет компанії, виділений 
на благодійність, збільшується, 
і зупинятися на досягнутому ми 
не збираємося.

Віктор 
Погорілий,  
керівник 
соціальних 
проектів 
БФ «Нова 
Громада»

М
благодійністю, якби 
держава забезпечува-
ла усім необхідним со-
ціально вразливі вер-

«НОВІЙ ГРОМАДІ» 6 РОКІВ: РАЗОМ ТВОРИМО ДОБРО
КОМАНДА

Служіння людям, допомога тим, 
хто найбільше цього потребує 
– все це життєва філософія 

волонтерів Благодійного Фонду  “Нова 
Громада”.  А 6-річчя Фонду - гарна 
нагода підсумувати його діяльність, 
розповісти про основні проекти та 
плани на майбутнє.  

Одним із першочергових напрямків 
«Нової Громади» була і залишається 
підтримка армії та родин учасників 
АТО/ООС. Так співпало, що у рік 
створення БФ “Нова Громада” 
найбільше допомоги потребувала 
саме армія. Нічого дивного: в тих 
умовах наші військовослужбовці не 

мали навіть необхідного, не кажучи 
вже про сучасне озброєння та 
устаткування. У Фонді “Нова Громада” 
не могли залишатися осторонь. І навіть 
тепер, коли армія перестала так гостро 
потребувати усього найнеобхіднішого, 
робота з волонтерами, які їздять до 
зони АТО/ООС, не припиняється, 

українські воїни регулярно отримують 
допомогу.  

А цього року, який увійде в історію під 
знаком COVID-19, Фонд змушений був 
зосередитися на допомозі медичним 
закладам Жашківського району.  

З настанням вересня традиційну 
допомогу від Благодійного Фонду 
отримують освітні заклади Жашківської 
ОТГ. Громада розвивається, до неї 
приєднуються нові школи та садочки, 
і  Фонд бере над ними шефство. 

Ну і, зрозуміло, на допомогу 
“Нової Громади” завжди можуть 
розраховувати пересічні мешканці 
Жашківщини. Чи то допомога на 
лікування, чи підтримка спортивних 
та культурних заходів.

Все це було б неможливим, 
якби не команда Благодійного 
Фонду “Нова Громада” -  небайдужі  
люди, які мають освіту, знання, 
і головне - бажання допомагати лю-
дям. Деякі волонтери Фонду 
є депутатами різних рівнів 
- Черкаської обласної 
ради та Жашківської міської. 
Це дозволяє їм більш тісно 
співпрацювати з громадою, бути 
в курсі  проблем та мати можливість 
швидше та ефективніше допомогти. 
У Фонді переконані: добробут 
і розвиток регіону залежить 
від того, наскільки щасливими 
почуваються його мешканці.

Потужна команда волонтерів Благодійного 
Фонду «Нова Громада» готова й надалі допомагати 

людям та установам Жашківщини

ДОПОМОГА ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ 

• Для потреб закладів освіти Жашківщини було передано три автомобілі: Daewoo Sens,  Ford 
Transit Connect та фургон Ford Transit 

• Освітні заклади Жашківської ОТГ оснащені сучасними водоочисними системами  
• Заміна вікон та дверей у школах та дитячих садочках 
• Забезпечення закладів середньої освіти та дитячих установ сучасною оргтехнікою 

(комп’ютери, ноутбуки, планшети, принтери) 
•  Для Жашківської спеціалізованої школи №1 придбано матеріали для ремонту класу “LeGO” 

та класу «Шахів». До класу “LeGO” закуплено меблі.  
•  Для дитячого садочка №5 було придбано сучасну витяжку на кухню  
• Відремонтовано вхід до музею гармоніки, замінено двері, вікна, поручні сходів, оновлено стіни  
• Для дитячого садочка №4 придбано бактерицидний прилад  
• Для дитячого садочка № 6 придбано газонокосарку  
• За кошти фонду відремонтовано стелю спортзалу школи №3  
• Проведено капітальний ремонт спортзали школи №4  
•  Для музичної школи придбано сучасну електронну апаратуру, мікшерний пульт, два 

інструментальних  та два вокальних мікрофони зі стійками  
• Для кабінету трудового навчання СПШ №1 придбано швейні машинки 
• Для  дитсадків  №4 та №6  придбано холодильник для зберігання продуктів  
•  Для класних кімнат шкіл  купувались меблі (парти, стільці, шафи для одягу) 
• Неодноразово організовувалися мистецькі майстер-класи для діток Жашківщини
• Щороку фонд забезпечує   дитячі садочки Жашківської ОТГ солодкими новорічними подарунками. 

Такі ж подарунки отримують всі малозабезпечені та позбавлені батьківського піклування діти. 

НАЙГОЛОВНІШІ ПРОЕКТИ ФОНДУ

ДОПОМОГА АРМІЇ, АТО/ООС

І ЦЕ ЛИШЕ ЧАСТИНА ДОБРИХ СПРАВ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “НОВА ГРОМАДА”

• Для потреб українських військових було 
передано три автомобілі: броньований 
автомобіль Ford F-150, «Hummer» та Mer-
cedes G500. Також Фонд виділив частину 
коштів на придбання «КрАЗу» 

• До зони АТО/ООС  надається постійна 
допомога у вигляді продукції (вода, 
енергетики, солодощі)

• Надається постійна матеріальна 
допомога учасникам бойових дій та 
їх родинам

• «Нова Громада» взяла шефство над 
Навчальним центром підготовки 
молодших спеціалістів ДПСУ імені 
генерал-майора Ігоря Момота
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ВОЛОНТЕРИ “НОВОЇ ГРОМАДИ” - ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ: 
МЕДИЦИНА, ОСВІТА, АРМІЯ, СОЦІАЛЬНА СФЕРА
У Благодійному Фонді «Нова Громада» немає байдужих людей, котрі ставляться до своєї діяльності формально. Тут залишаються працю-
вати лише ті, кому справді болять людські проблеми і біди. І кожен з них щоденно віддає частку своєї душі, щоб допомагати тим, хто цьо-
го потребує. На честь шестиріччя Фонду ми розпитали волонтерів «Нової Громади», які проекти БФ вони вважають найважливішими 

АКЦЕНТ

1млн300тис  
гривень виділив Фонд 

на   будівництво  тротуарної  доріжки на  місці  старої 
залізниці. Тепер мешканці Жашкова можуть спокійно 
тут ходити - це  зручно і безпечно

Керівник соціальних проектів 
Благодійного Фонду «Нова Громада» 
Віктор Погорілий переконаний: 

навіть якщо у державі все добре, для 
благодійників завжди робота знайдеться.

Віктор Погорілий:  
«Фонд допомагає 
громаді  розбудовувати 
Жашківщину»

- Вікторе Григоровичу, створення 
роботи Фонду співпало із початком 
війни на Донбасі, тому логічно, що 
ви багато допомагали армії. Чи 
змінювалися пріоритети Фонду 
впродовж цих шести років? 
- Справді, коли розпочалася війна, 
основним пріоритетом була допомога 
військовослужбовцям - батальйону 
«Черкаси», мешканцям Жашкова, яких 
призивали в зону АТО. Ми передали три 
автомобілі. Доводилось закуповувати 
обладнання для зв’язку, бронежилети, 
каски, генератори, одяг та багато 
іншого . 
І сьогодні Благодійний Фонд підтримує 
українську армію. Ми не  повинні забувати 
про тих, хто захищає цілісність нашої 
держави. Тому  і зараз  надаємо допомогу 
волонтерам, які їздять до зони ООС. 
- Чи є проект, яким ви особливо 
пишаєтесь? 
-  Найвагомішим з реалізованих проектів 
є забезпечення всіх закладів дошкільної 
освіти та шкіл очищеною питною 
водою. В харчоблоках восьми  дитсадків, 
семи  шкіл  Жашківської  ОТГ та  аграрному  
ліцеї встановлено сучасні системи 

для отримання води без шкідливих 
компонентів.  У зв’язку з реорганізацією 
об’єднаної територіальної громади ці 
роботи буде продовжено. 
-  Які ще плани?
- Планів дуже багато, але будемо обирати 
за ступенем пріоритетності. У нас з 
кожним роком бюджет Благодійного 
Фонду збільшується. Якщо у 2015 році 
ми виділяли на благодійність 1 млн 600 
тисяч гривень, то минулого року ця 
цифра склала 2 млн 200 тисяч. Цього 
року витратили вже понад півмільйона 
гривень, але рік ще не закінчився, і у нас 
багато планів!  
- За якими критеріями обираються 
волонтери до Фонду? 
-  Я переконаний, що волонтером може 
бути лише той, хто має бажання 
працювати і хоче займатися цією 
справою. Найтяжче спілкуватися  з 
людьми із особливими потребами, 
з тяжкохворими, особливо, дітьми. 
Волонтери, які беруть участь у цих 
акціях, кажуть: ні, я цим займатися 
більше не буду, це морально тяжко. Але ж 
вони знають, що роблять добру справу, 
і продовжують! 

Олена Хоменко: 
«Вдячність людей – наша 
найбільша нагорода» 

 

Депутат Жашківської міської ради Олена 
Хоменко вважає, що найважливіше – це 
допомагати обдарованим дітям і молоді. 
Адже за такої підтримки вони зможуть 
швидше досягти успіху.
- Олено Вікторівно, чи враховується 
у Фонді думка громади при 

обранні напрямків та проектів для 
благодійності? 
- Так, звісно, думка людей – у пріоритеті. 
Жашківчани пишуть листи, звертаються 
і окремо до міської влади, і особисто до 
Віктора Григоровича. Наприклад, саме 
так вирішили питання з тротуарною 
доріжкою на місці колишньої залізниці. 
Фонд дуже оперативно відгукнувся на 
заклик громади, і тепер тут зручно і 
безпечно ходити усім. 
- Який проект ви вважаєте 
найважливішим? 
- На мою думку, встановлення 
дитячих майданчиків. У нас багато 
місць для відпочинку дорослих,  
але хочеться, аби і малюкам було де 
проводити дозвілля. Після встановлення  
дитячих і спортивних майданчиків на 
вулицях з’явилися діти. Та й загалом 
місто омолоджується. Це важливий крок. 
Ще хочеться зробити кінотеатр, щоб 
діти могли дивитися фільми і мультики 
у сучасних форматах не у Білій Церкві або 
в Києві, а у рідному місті. 
- А талановитим дітям допомагає 
Фонд?
- Так, минулого року на День міста 
представникам талановитої молоді 
Жашківщини ми вручили сертифікати 
на 3 тисячі гривень за перемоги у 
Всеукраїнському та Міжнародних 
конкурсах. 

Наталя Сухоносова: 
«Фонд допомагає 
вирішити проблеми 
освітніх закладів ОТГ»

Директорка Жашківської школи №5 

Наталя Сухоносова співпрацює з 
Благодійним Фондом три роки. 
Зізнається, що прагне охопити якомога 
більшу кількість людей, яким треба 
допомогти. І хоча вона постійно 
зайнята – і у школі, і як депутат 
Жашківської міськради, завжди 
знаходить час для участі в акціях 
«Нової Громади».
- Наталю Петрівно, чого, на вашу 
думку, найбільше потребують освітні 
заклади Жашківщини? 
- Буде справедливо сказати – усього. 
За ці роки Фонду доводилося і робити 
ремонти у школах та садочках, купляти 
меблі, холодильники та багато іншого.  
Але у пріоритеті все-таки – сучасні 
навчальні матеріали, які дозволяють 
візуалізувати усі процеси і краще 
засвоювати матеріал. Саме тому 
Фонд постійно забезпечує освітні 
заклади Жашківщини комп’ютерами, 
ноутбуками і планшетами, закуповує 
інтерактивні дошки та телевізори. 
Тільки візуалізація дає той рівень знань, 
який потрібен у сучасному світі. 
- Який ви проект для себе вважаєте 
найважливішим, найцікавішим? 
- Якби не було моєї роботи у закладі, я би 
більше переймалася людьми похилого 
віку.  Ці  люди достойні підтримки, тим 
більше, що держава не дуже про них 
піклується. Особливо прикро за тих, 
хто взагалі не має допомоги. Для мене 
цей напрямок «ближчий до душі». Але, 
оскільки я керую школою, доводиться 
зосереджуватися на ній. Також я є 
головою освітянської комісії Жашківської 
громади, тому знаю проблеми усіх шкіл 
та садочків, багато питань вирішуємо 
за допомогою Фонду. 
- Реорганізація громади додає 
обов’язків? 
- Так, поки йде інтенсивний ріст 
громади, ми розуміємо, що це і краще 
матеріальне забезпечення, і більше 
уваги приділяється соціальній  
сфері, в тому числі, освіті. До 
нас приєднуються багато сіл, це  
додаткові загальноосвітні заклади та 
дитячі установи. Роботи буде більше, 
але нам не  звикати. 

Валентина Приймак: 
«Наш Фонд відкритий 
для всіх людей»

 

Депутат Жашківської міськради, волонтер 
БФ “Нова Громада” Валентина Приймак 
вважає, що жоден житель міста чи району 
не повинен залишатись осторонь проблем 
регіону.   
 - Валентино Анатоліївно, як зазвичай у 
Фонді дізнаються про основні потреби 
населення?  
- Фонд відкритий для всіх жашківчан - 
кожен має змогу прийти, розповісти 
про свою соціальну потребу і попросити 
допомоги. Ми завжди йдемо назустріч усім, 
хто звертається.  Хочу зауважити, що 
ми надаємо допомогу не лише жителям 
та установам Жашківської громади, до 
нас звертаються і з інших сіл району. 
Наприклад, у мікрорайоні Городище, 
де раніше не було централізованого 
водопостачання, завдяки ініціативі 
Віктора Григоровича був зроблений 
водогін. І таких проектів – чимало. 
- Благодійному Фонду «Нова Громада» 
виповнилось 6 років. Але ж ГК «Нові 
Продукти» почала допомагати ще 
задовго до цього…  
- Так, наша компанія почала допомагати  
Жашківському району та його мешканцям 
ще з моменту, як завод відкривали у 2003 
році. Власник нашого підприємства 
вирішив створити Фонд, щоб зосередити 
свою соціальну відповідальність. І те, що 
наші працівники беруть активну участь у 
волонтерстві, теж позитив! Наприклад, я 
завдяки діяльності у Фонді познайомилася 
з чудовими людьми, на своєму ж окрузі. 

керівник 
соціальних 
проектів 
Фонду   



№ 48 від 5 жовтня 2020 року    НОВА ГРОМАДА 3  

Один з них – інвалід без ніг, але при цьому 
він соціально активна, позитивна та 
життєрадісна людина. Всім би повчитися! 
- Як відбувається взаємодія з 
громадою?  
- Щочетверга у нас передбачений прийом 
громадян, де керівник соціальних проектів 
особисто спілкується з кожним,  щоб 
зрозуміти потребу. Адже живе спілкування 
– найцінніше. 
 - Як ви бачите розвиток нашого 
регіону?  
- На мою думку, обов’язково повинна 
бути взаємодія приватних підприємців, 
депутатів всіх рівнів та  місцевої влади. 
Не менш важливий досвід господарників, 
успішних бізнесменів у реалізації важливих 
соціальних чи інфраструктурних 
проектів. Бо людина, яка розуміється у 
своїй вузькій спеціалізації, дасть слушну 
пораду, допоможе прийняти правильне 
рішення,  яке  згодом  позитивно вплине  
на розвиток всього нашого регіону. 
Також  безумовно  важлива  активна 
позиція депутатів на місцях (на своїх 
округах) з питань благоустрою та 
соціальних  потреб мешканців. 
Завдяки своїй наполегливості та 
активності і безпосередньо підтримці 
Благодійного Фонду  вдалося  переконати 
міського голову та депутатський корпус 
виділити кошти  для реалізації низки 
проектів.  А це і освітлення, і ремонт 
дорожнього покриття, і ще багато іншого.

Алла Васькевич: 
“Благодійний Фонд 
робить вагомий внесок 
у розвиток міста” 

 

Алла Васькевич – депутат Жашківської 
міської ради, багаторічний волонтер 
Фонду. На підприємстві ГК «Нові 
Продукти» вона очолює департамент 
контролю якості. І саме такий підхід у 
неї до всього – професіоналізм, якість, 
ефективність.
- Алло Аркадіївно, які проекти Фонду 
ви вважаєте найважливішими? 
- Важко визначити. Ми не можемо 
виділяти окремі категорії, адже Фонд 
допомагає усім, хто цього потребує. 
Звісно, в певні періоди більшої допомоги 
потребувала армія, в якісь – медичні 
або освітні заклади. Постійним 
пріоритетом залишаються прості 
люди: їм часто просто нема до 
кого звернутися. І тоді на допомогу 
приходить наш Фонд. 
- Як Благодійний Фонд допомагає 
місту?
- Ми разом реалізували кілька 
інфраструктурних проектів. Зробили 
облаштування тротуарної доріжки 
біля ринку, яку люди просили дуже давно. 
Встановили декілька спортивних та 
дитячих майданчиків високої якості.  
Обговорюємо з громадою найважливіші 
проекти, які потребують нашої уваги, і 
відповідно реагуємо, допомагаємо. 
- Як подібні проекти впливають на 
розвиток регіону?
- В нашому місті не так багато 
меценатів, організацій, які можуть 
щось зробити. Ми вважаємо, що 
соціально відповідальний бізнес повинен 
опікуватися і розвитком громади, міста, 
і, якщо можна так сказати, збільшенням 

кількості щасливих людей. Благодійний 
Фонд робить вагомий внесок у розвиток 
міста. І люди це цінують, дякують.

Роман Редькін: 
«Багато вже зроблено, 
і зупинятися на 
досягнутому ми не 
збираємося»

 

Роман Редькін один з небагатьох чоловіків-
волонтерів Фонду. Попри це, він зізнається, 
що іноді буває працювати психологічно 
важко. Та Роман і не думає полишати 
волонтерство. Якщо не вони, то хто?   
- Пане Романе, важко буває брати 
участь у проектах фонду? 
- Так, буває важко, особливо коли ти 
бачиш людей з серйозними проблемами 
і розумієш, що не можеш їм допомогти 
повною мірою.
- Є проект, яким ви особливо 
пишаєтеся?
- Для мене всі наші проекти важливі. 
Але найбільше мене тішить, що ми 
допомагаємо нашим ветеранам, яких 
залишилося не так багато. Не можна 
забувати, що вони зробили для всіх нас.  
А взагалі, у сфері нашої діяльності десятки 
напрямків і сотні проектів. 

Багато вже зроблено, і зупинятися ми 
не збираємося. З власного досвіду знаю - з 
будь-якої скрутної ситуації завжди є вихід, 
втілення в життя перспективних ідей 
залежить від наполегливості і бажання 
працювати! 

Валентина Турська: «Так 
приємно, коли люди 
впізнають і дякують»

 

Волонтер Фонду Валентина Турська 
щиро переживає за кожну хвору 
людину, якій надається допомога. За її 
словами, найкраще – вкладати кошти у 
профілактику захворювань та обстеження, 
аніж на лікування. 
- Пані Валентино, як комунікуєте з 
керівниками медзакладів? 
- Бувають випадки, що до нас 
звертаються, але часто ми самі збираємо 
інформацію, що потрібно медичним 
закладам. Передавали і медикаменти, 
і обладнання. А взагалі, я вважаю,  що 
допомагати треба не лише на лікування, 
але і на попередження захворювань. Тому 
неодноразово запрошували пересувний 
мамограф, на якому могли безкоштовно 
обстежитися і наші працівниці, і усі 
мешканки Жашкова. Таку роботу плануємо 
провести і цього року.  
- Яким проектом особливо пишаєтесь? 
- Виділити один важко. Це допомога і 
садочкам, і соціальна сфера. Медицина, 
допомога АТО. Ми просто працюємо, щоб 
зробити добро, допомагаємо всім, хто 

цього потребує. 
- Люди на вулицях впізнають? 
- Так, в тій самій лікарні, куди 
потрапляєш із власною бідою, тебе 
навіть лікарі впізнають. О, ми вас 
знаємо! Ви з Благодійного Фонду. Це дуже 
приємно. 
 

Марина Коломієць: 
«Фонд чимало інвестує 
у розвиток молодого 
покоління»

 

Марина Коломієць займається 
оформленням усіх заяв та звернень 
про допомогу. І кожен випадок вона 
пропускає через власне серце – не може 
залишатися байдужою. 
- Пані Марино, ви знаєте усі проекти 
Фонду. Є якісь, якими ви особливо 
пишаєтеся?  
- Для мене це забезпечення освітніх 
закладів Жашківської ОТГ очищеною 
питною водою. Ще мені дуже 
подобається, коли ми реалізовуємо 
творчі мрії людей.  Часто звертаються 
за допомогою творчі колективи та 
різні спортивні команди, зазвичай для 
них покриваємо витрати на поїздку. 
Часто забезпечуємо спортивні команди 
знаряддям та спортивною формою. 
Зараз, наприклад, купуємо форми для 
учасників Скибинської волейбольної 
команди. 
- Тобто, даєте путівку у життя 
талановитій молоді…  
- Ми інвестували кошти в чимало 
проектів, що сприяють інтенсивному 
розвитку молодого покоління, 
розширенню їхнього світогляду. 
За дітьми майбутнє, і що більше 
вони матимуть можливостей 
для освіти, тим легше їм буде 
знайти себе в подальшому 
житті. Тому регулярно проводимо 
майстер-класи у різних сферах. 
Також наш Фонд упродовж 5 
років робить новорічні солодкі 
подарунки для малюків всіх дитячих 
садочків Жашківської громади. 
Такі ж подарунки отримують 
малозабезпечені  та позбавлені 
батьківського піклування діти 
всього району. А цього року 
волонтери навіть запаковували їх 
власноруч.  
- Як Фонд допомагає соціально 
вразливим категоріям?  
- Нашу підтримку відчувають понад 
50 родин ліквідаторів аварії на ЧАЕС.  
Щороку на 9 травня відвідуємо  з 
подарунками ветеранів Другої 
світової війни.  Не залишаються поза 
увагою  два будинки для літніх людей, які 
підпорядковуються територіальному 
центру соціального обслуговування.  
- Допомога армії вже не стоїть так 
гостро, але чи допомагаєте фронту?  
- Так, постійно співпрацюємо зі спілкою 
учасників АТО/ООС,  волонтерами.    
Василь Якименко та  Василь Поліщук 
часто їздять на Схід, ми передаємо 
воду, енергетики, цукерки. Два роки 
тому взяли шефство над Оршанецьким 
навчальним центром підготовки 
особового складу прикордонників, 
допомогли їм з ремонтом, та й інші 
звернення не залишаємо поза увагою.  

Транспорт, переданий для 
потреб освітніх  

закладів Жашківщини та зони АТО/ООС - один 
з пріоритетних напрямків фінансування 
Благодійного Фонду «Нова Громада»
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ФОТОФАКТ

2000 році фонд витрачають на  
програми охорони здоров’я, 
підвищення якості життя та освіти 
понад $4 млрд.

Другу сходинку рейтингу 
посідає Марк Цукерберг – 
засновник соціальної мережі   
Facebook, який щорічно витрачає  
на благодійність мільярд 

доларів. Кошти йдуть  
на розвиток людського потенціалу.  
Таке рішення подружня пара  
прийняла на честь народження доньки. 

На третьому місці – 
філантроп Уоррен Баффет.  
У 2006 році він пообіцяв 
пожертвувати 85% своїх статків 
Фонду Білла Гейтса та іншим  

сімейним благодійним організаціям.  
А 2011 року спільно з Гейтсом  
запустив доброчинну кампанію, 
яка допомагає заможним людям 
жертвувати свої багатства на  
благодійні цілі. 

Четверту сходинку посідає 
Джордж Сорос, кошти Фонду 
якого працюють по всьому світу.  

Загалом він уже пожертвував більш  
ніж 8 мільярдів доларів. 

А Джеймса Харрісона  називають 
«людиною з золотою рукою».  
З вдячності до невідомих донорів, які 
здали для нього 13 літрів крові, коли 
йому у дитинстві робили операцію, 
він здавав кров більше 1000 разів, чим 
врятував понад два мільйони людей.

ЦІКАВО

НАЙБАГАТШІ ТА НАЙЩЕДРІШІ: СВІТОВІ 
РЕКОРДСМЕНИ З БЛАГОДІЙНОСТІ  
У всьому світі багато заможних 
людей, які жертвують чималі 
суми на благодійність. Аналі-
тики одноголосно визначили-
ся з топ-5 доброчинців  

На першому місці Білл Гейтс  
з дружиною Меліндою, які  
щороку через створений у  

РОБОТА КИПИТЬ: НІХТО НЕ ЗАЛИШИТЬСЯ БЕЗ ДОПОМОГИ

Фонд переймається інтелектуальним розвитком жашківських 
школярів. Відкриття шахового класу у СПШ №1. Віктор 
Погорілий вітає прихильників шахів і бажає перемог

Передача аналізатора крові до лабораторії Жашківської 
районної лікарні. Завдяки цьому можна робити 
дослідження на місці, не втрачаючи дорогоцінних хвилин 

Особливо гостро дефіцит медикаментів відчувається під час 
пандемії. Тому ліки, передані Віктором Погорілим для Уманської 
станції швидкої допомоги, стали безцінною допомогою для медиків 

Після передачі від Благодійного Фонду холодильника 
дитячому садочку № 4 дітлахи закладу можуть бути 
впевнені: їхні продукти будуть завжди свіжими!

Піклування про ветеранів Другої Світової війни 
- важлива частина роботи волонтерок Фонду 
Марини Коломієць та Валентини Приймак

Після встановлення водоочисної установки у селі 
Скибин Віктор Погорілий та мер Жашкова Ігор 
Цибровський тримають на контролі, як працює система 

Соціальна сфера - постійно у фокусі уваги Благодійного 
Фонду. Віктор Погорілий з активом місцевого 
Територіального центру соціального обслуговування

Без візуалізації сучасні діти погано засвоюють 
матеріал. Тому ноутбук, наданий Фондом школі №5, 
став незамінним помічником і супутником педагогів


