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Шановні колеги, партнери, донори!
Дорогі друзі, волонтери, прихильники!
Раді представити Вашій увазі річний звіт Вінницької обласної
правозахисної організації «Джерело надії»! Він покликаний розповісти кожному з Вас про наші здобутки й досягнення, які стали
можливими не лише завдяки натхненній роботі нашого колективу, а й
Вашому безумовному розумінню, щирій підтримці та дружній допомозі.
Ми працюємо вже довго й результативно, однак вперше готуємо річний
звіт і сподіваємося, що це стане гарною традицією. Впевнені, що така
розповідь-підсумок дозволить Вам скласти якнайповніше уявлення про
діяльність організації протягом року, а також сприятиме укріпленню наших
дружніх відносин та зміцнить довіру.
Протягом року серед пріоритетів організації залишалися всебічна допомога вразливим
категоріям населення й турбота про нових вінничан з переселенської громади. Завдяки унікальному
напрацьованому досвіду та донорській підтримці ми продовжили впровадження програм з розвитку
мікропідприємництва на Вінниччині.
Активізувалася інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми та ґендерно зумовленому
насильству через пряму співпрацю із місцевими органами влади. На розвиток компетенцій молоді й
посилення екологічної складової спроможностей громади спрямовувалися наші зусилля спільно із
іноземним волонтером. Розповідати про наші проекти можна незліченно довго, бо кожен з них – симфонія
співдружності й творчої праці колективу організації та його завзятих помічників!
2017 став роком змін в житті «Джерела надії». Завдяки надійній підтримці донорів ми нарешті впевнилися у
власному зростанні й тепер пишаємося членством у Мережі хабів України. Ця подія відкрила для «Джерела
надії» нові горизонти й перспективи, а також покладає на команду організації відповідальність перед
громадою Вінниччини. Зростаючи самі, маємо впевнено вести за собою потужну вінницьку громадськість,
сприяючи розвитку її спроможностей!
Сьогодні ми стоїмо на порозі глибинних системних змін. Сподіваємося, що цей шлях ми дружно й радо
долатимемо разом. Тож у путь!

Щиро, Алла Студілко
Голова Правління ВОПО «Джерело надії»
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Хто ми
Вінницька обласна правозахисна організація «Джерело
надії» – команда фахівців-професіоналів з креативними
ідеями та творчим підходом, що об’єдналася задля
вирішення суспільних викликів.

Наша місія

Що
ми робимо
Сфери
діяльності

Посилювати спроможність людей і громадських об’єднань, усвідомлювати та захищати права людини, зокрема
через співпрацю громади, влади та бізнесу та ЗМІ.
Розвиваємо громадянське суспільство, компетенції
молоді та поширюємо експертні знання і досвід щодо
протидії торгівлі людьми, домашньому насильству,
упередженому та дискримінаційному ставленню до
соціально вразливих категорій населення, а також
здійснюємо діяльність, спрямовану на захист, соціалізацію та повноцінну реалізацію прав, свобод та
можливостей громадян.
• психологічна і психосоціальна підтримка
• юридичне консультування
• соціально-економічна адаптація
• протидія домашньому насильству, торгівлі людьми
• підвищення активності молоді
• розвиток міжсекторального партнерства
• розвиток інституційної спроможності ОГС
• інформаційно-просвітницька діяльність
• адвокація, формування місцевих політик
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Стратегічні пріоритети

Наші Цінності
• Клієнтоорієнтованість

• Розвиток громадянського суспільства

• Участь та всебічний розвиток співробітників, організації, суспільства

• Розвиток місцевої демократії

• Відповідальність та професіоналізм

• Розвиток економічної спроможності Вінниччини

• Ефективна взаємодія між членами організації та дотримання етичних норм

• Протидія торгівлі людьми та домашньому насильству

• Прозорість діяльності організації та
відкритість звітності для громадськості

• Надання комплексної допомоги соціально вразливим
категоріям населення

• Рівність та недискримінація

• Проведення заходів, спрямованих на захист, соціалізацію та повноцінну реалізацію прав, свобод та
можливостей громадян

• Міжсекторальність
• Мобільність та гнучкість
• Гуманність
• Підзвітність

Цільова аудиторія

Молодь і
підлітки

Кризові сім'ї
Внутрішньо переміщені особи
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Ветерани АТО та їх родини

Жінки

Місцеві громади,
активісти, об'єднання
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«

Протидія
торгівлі
людьми
Організація «Джерело надії» – приклад
професіоналізму та відданості своїй
с п р а в і . О р г а н і з а ц і я є в и ко н а в ч и м
партнером у Вінницькій області Програми
протидії торгівлі людьми Представництва
Міжнародної організації з міграції (МОМ)
та н а д і й н и м п а рт н е р о м у н а д а н н і
допомоги постраждалим від торгівлі
л ю д ь м и , п о п е р е д же н н і су ч а с н о г о
рабства, просвітницької роботи серед
вразливих груп, розбудови спроможності
Уряду України, виконанні програм
економічної та соціальної реінтеграції.
Організація має високі стандарти якості у
виконанні проектів та наданні допомоги
тим, хто найбільше її потребує. «Джерело
надії» - це приклад, як командна робота
та натхненне лідерство змінюють життя
багатьох, насправді, даючи надію тим, хто
вже ї ї втратив, та відкриваючи нові
можливості зробити мрію реальністю.

«
Катерина Арданьян координаторка програми протидії
торгівлі людьми Представництва
Міжнародної організації з міграції в
Україні
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Наші
проекти

Мета:

Ціль:

Тренінги з навчання фахівців, які контактують з
особами, постраждалими від торгівлі людьми, в
об’єднаних територіальних громадах «Ідентифікація
та механізм взаємодії суб'єктів, які проводять заходи у
сфері протидії торгівлі людьми»

Підвищення рівня обізнаності працівників інфраструктурних
установ ОТГ щодо питань ідентифікації осіб, постраждалих від
торгівлі людьми та механізму взаємодії суб'єктів, які проводять
заходи у сфері протидії торгівлі людьми.
Навчання та підготовка фахівців до роботи з особами, постраждалими від торгівлі людьми.

www.springofhope.org.ua
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Досягнення

Торгівля людьми є карним діянням, яке визнане міжнародним співтовариством злочином
особливої тяжкості, суворо переслідувана в багатьох країнах світу. Разом з тим, за
даними експертної оцінки, понад 2 мільйони людей щороку потрапляють до ситуацій,
пов’язаних із цим злочином. За найновішими підрахунками Міжнародної організації з
міграції, понад 230 тисяч українців постраждали внаслідок торгівлі людьми від часів
установлення незалежності. За сприяння й підтримки Департаменту соціальної та
молодіжної політики Вінницької облдержадміністрації ВОПО «Джерело надії» провела
цикл семінарів-тренінгів «Ідентифікація постраждалих осіб та механізм взаємодії
суб’єктів, які проводять заходи з протидії торгівлі людьми».
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У
об'єднаних
територіальних громадах
проведено заходи, котрі були заплановані
й здійснені у межах проекту

79 осіб

актуалізували знання щодо
особливостей ідентифікації
осіб, постраждалих від торгівлі людьми

Тренінги з навчання фахівців

Наші
проекти

Мета:

Зміцнення громадського контролю щодо формування
та реалізації державної політики у сфері протидії
торгівлі людьми, зокрема у Вінницькій області

Налагодження взаємодії між державними органами місцевої влади та
громадськістю через активізацію відповідальних органів та посадових осіб в
напрямку проведення ефективних інформаційно-просвітницьких кампаній з
попередження торгівлі людьми, організації системної інформаційної та
ідентифікаційної роботи на місцевому рівні, та забезпечення комплексної
допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми.

Задля досягнення мети реалізовано ряд завдань, серед яких:
Сприяти включенню інформаційних кампаній з протидії торгівлі людьми до обласної
програми з протидії торгівлі людьми у Вінницькій області та оцінки рівня їхньої
ефективності.
Стимулювати залучення територіальних громад до участі в інформаційних кампаніях
для попередження торгівлі людьми та виявлення постраждалих осіб.
Сприяти включенню заходів із виявлення постраждалих осіб та надання їм захисту і
допомоги до обласної програми з протидії торгівлі людьми у Вінницькій області.
Допомога у підготовці методичних матеріалів для проведення інформаційної кампанії
в територіальних громадах.
Сприяти створенню механізму соціального замовлення у сфері надання допомоги
особам постраждалим від торгівлі людьми.

www.springofhope.org.ua
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Цілі:

Інформаційно-просвітницька кампанія, що спрямована на попередження торгівлі людьми
та виявлення постраждалих осіб.
Розвиток співпраці між територіальними громадами і місцевими та обласними органами
влади з метою протидії торгівлі людьми.
Експертний супровід програми/плану заходів із включенням інформаційної кампанії з
протидії торгівлі людьми з урахуванням місцевих потреб та оцінки рівня їх ефективності.
Допомога у підготовці методичних матеріалів для проведення інформаційної кампанії в
територіальних громадах.
Створення робочої групи по реалізації проекту за участі представників Департаменту
соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької
обласної ради.
Здійснення моніторингу проведення заходів із виявлення ОПТЛ та виконання програм
реабілітації постраждалих осіб, які отримали статус ОПТЛ та програм допомоги
постраждалим особам, яким відмовили у статусі.

Досягнення
15учасників –

Порівняно з 2016 роком

Понад

долучилися до участі у заходах
дотичних до вирішення питань
протидії торгівлі людьми

Понад

60%

7%

зросла кількість осіб, котрі подали

заяву на отримання статусу постраждалих від
торгівлі людьми

100тис.грн.

Понад

громад, залучених до участі у проекті, виявили
високий рівень розуміння необхідності здійснення планової та системної роботи з протидії
торгівлі людьми
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на

залучено на виконання комплексу заходів з
протидії торгівлі людьми за підтримки
Департаменту молодіжної і соціальної політики
Вінницької обласної державної адміністрації

Зміцнення громадського контролю

Наші
проекти

Мета:

Ціль:

Автопробіг
«Знай, розумій, дій!
Торгівлі людьми протидій!»
Інформаційно-просвітницька діяльність щодо небезпеки
торгівлі людьми акцентувала увагу на правилах безпечної
подорожі та працевлаштування, а також на ідентифікації
постраждалих осіб.

Інформування населення про проблему потрапляння до
ситуацій торгівлі людьми, у зв’язку із отриманням безвізового
режиму до країн Європи.

www.springofhope.org.ua
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Досягнення
15

Під час автопробігу

Взяли участь

4

6 легкових авто та
60

фахівців органів державної
влади, соціальних служб,
громадських організацій, волонтерів
Корпусу Миру США в Україні та
активістів.

- міста Вінницької області охоплено інформаційною
кампанією: м. Липовець, м. Іллінці, м. Немирів,
м. Вінниця
- вуличних акції «Знай, розумій, дій! Торгівлі людьми
протидій!» реалізовано в межах проекту
- тематичні ходи «З безвізом мандрувати - правила
безпеки знати!» - проведено в рамках заходу

Понад

5000 осіб

було інформовано під час автопробігу.

Автопробіг «Знай, розумій, дій! Торгівлі людьми протидій!»

Допомога
вразливим
категоріям
населення

«

Облдержадміністрація співпрацює з
ВОПО «Джерело надії» вже понад десять
років. Молодіжні табори, інформаційнопросвітницькі заходи, утворення волонтерських центрів, автопробіги та заходи
«Жива бібліотека». Ці, та багато інших
заходів ми реалізували у співпраці, де
«Джерело надії» показала свій високий
професійний рівень. Окремо варто
зазначити наше партнерство в напрямку розробки нормативно-правової бази
з протидії торгівлі людьми та постійну
діяльність в напрямку допомоги вразливим категоріям населення. Облдержадміністрація спрямовує багато зусиль
на розвиток громадянського суспільства. Ми переконані, що ефективне
партнерство влади та організацій
громадянського суспільства стоїть в
основі сталого розвитку демократичних
цінностей в Україні та бачимо «Джерело
надії» як ефективного партнера в цьому
напрямку.

«

Ігор Івасюк Заступник голови Вінницької
облдержадміністрації.
Куратор гуманітарного
напрямку
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«Вінницький регіональний центр з подолання наслідків
посттравматичного стресового розладу», заснований за
підтримки Корпусу Миру в Україні
Неформальне спілкування осіб з ознаками посттравматичного розладу,
обєднання їх у групи чи отримання індивідуальних консультацій для подолання ознак посттравматичного розладу.

Мета:

Ціль:

Забезпечення психологічної допомоги і підтримки особам, які
внаслідок кризових ситуацій отримали посттравматичний стресовий
розлад.

Досягнення
Створено сайт PTSR.org.ua - електронний ресурс, що допомагає вінничанам та гостям міста
отримати консультації у психологів, долучитись до груп підтримки та активності, взяти участь у
тематичних тренінгах, пройти арт-терапію та групові консультації, тренінги для фахівців та
інше. Сайт дозволяє всім психологам і волонтерам розмістити на сторінці Центру інформацію
про себе, а також про інші доступні варіанти допомоги людям, що мають ознаки посттравматичного стресового розладу.
Надано понад

600
консультацій
Проведено

9

тренінгів
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Наші
проекти

Мета:

Інтерактивний захід
«Жива бібліотека»:
«Твоє майбутнє в твоїх руках»

Інформування підлітків та молоді щодо причин та наслідків
торгівлі людьми, шляхів безпечного та ефективного
працевлаштування.

«Жива бібліотека» - це унікальний формат
міжособистісного спілкування, розрахований
на різноманітні цільові групи, завдяки якому
досягається максимальний ефект залученості
до подій, які безпосередньо переживалися
«живими книжками». Всі учасники «Живої
бібліотеки» отримують реальну інформацію
про життєві ситуації, відповіді на питання, що їх
цікавлять, а також практичні поради щодо
життєвих реалій. Під час проведення заходів
пропонується новий підхід до запобігання
торгівлі людьми, підвищення соціальної
згуртованості та руйнування бар’єрів між
людьми шляхом заохочення до спілкування і
взаємодії.

www.springofhope.org.ua
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Досягнення
4 навчальних заклади 53 учні і студенти
відвідано в рамках проекту
«Жива бібліотека»

взяли участь у заходах

Залучено до проекту

50 осіб 15 волонтерів
з числа безробітних,
в тому числі внутрішньо
переміщені особи, які
перебувають на обліку
в центрі зайнятості
м. Вінниця

Заходи «Жива бібліотека» позитивно
впливають на молодь, представників
уразливих верств населення, проходять
інформативно, цікаво та насичено,
залишають гарні враження та сприяють
гл и б о ко м у р о зу м і н н ю в и з н ач е н и х
проблем.
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«Жива бібліотека»

Наші
проекти

Тренінги-семінари «Захисти дитину»
До Європейського дня захисту дітей від сексуальної
експлуатації і сексуального рабства

Мета:

Інформування підлітків 14 – 18 років про форми та види насильства, шляхи уникнення ситуацій насильства, джерела
отримання інформації та допомоги.

Ціль:

Підвищити обізнаність підлітків щодо насильства та навчити
протистояти йому.
За даними Всесвітньої організації з охорони
здоров’я, близько 150 мільйонів дівчаток і
73 мільйони хлопчиків у віці до 18 років
піддавалися сексуальному насильству та
експлуатації. За даними дослідження
Державного комітету статистики та ЮНІСЕФ,
в Україні 61,2% дітей у віковій групі 2 -14 років
зазнають щонайменше одного з видів
психологічного чи фізичного покарання з
боку своїх матерів або осіб, які здійснюють
догляд за ними, або інших членів домогосподарства.

www.springofhope.org.ua
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Досягнення
104

4 навчальних заклади
відвідано в рамках проекту

Понад
підлітки
інформовано на тренінгахсемінарах

Залучено

10 волонтерів

18 200 грн
склали фактичні витрати
на інформаційну кампанію
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Тренінги-семінари «Захисти дитину»

Наші
проекти

«Eco-friendly Integration Club»
спільно з волонтером Корпусу Миру
Андре Вейром
Сприяння інтеграції дітей із родин, що постраждали від збройного
конфлікту в Україні (вимушених переселенців, осіб постраждалих від
торгівлі людьми, учасників АТО та інші) у соціальне середовище Вінниччини
шляхом залучення дітей та їхніх батьків до створення та діяльності
екологічного клубу.

Мета:

Сприяння кращій інтеграції дітей та дорослих з окупованих територій у
вінницьку громаду, стабілізація їх психологічного та емоційного стану
через екологічну складову; посилення екологічної спрямованості
діяльності ВОПО «Джерело надії».

Залучено до проекту

Ціль:

З

44
дитини

родини переселенців та діти з кризових сімей
місцевої громади через екологічну складову
навчились протидіяти дискримінації щодо ВПО,
отримали навички управління стресом, дізнались
про основи догляду за рослинами, навчились
правильно утилізувати сміття

39

Батьки сімей ВПО та сімей місцевої громади, що
перебувають у кризових життєвих ситуаціях,
досягнули підвищення терпимості серед дорослих по
відношенню до людей з різних областей України

дорослих
учасників

www.springofhope.org.ua

Висаджено понад

100
рослин
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Розвиток
економічної
спроможності
населення

«

ВОПО «Джерело надії» є багаторічним
партнером Фонду в напрямку розвитку
м. Вінниця та популяризації благодійності, загалом. У співпраці ми
реалізували низку ініціатив і «Джерело
надії» завжди себе показувала як
надійний та відповідальний партнер і
щирий та справжній друг. Команда цієї
організації – це колектив професіоналів своєї справи, котрим під силу дати
відповідь на будь-які виклики.

«

Андрій Дручинський Голова наглядової ради Благодійної організації
«Благодійний фонд «Подільська громада»
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Наші
проекти

«Розвиток мікропідприємництва на Вінниччині»
В рамках напрямку «Розвиток мікропідприємництва
на Вінниччині» відбулась реалізація ряду проектів:
Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення
засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населення, що
постраждало на сході країни.
Сприяння відбудові та сталому розв'язанню проблем ВПО та постраждалого на сході країни населення .
Підтримка самозайнятості і мікропідприємництва в Вінницькій області.

Мета:

Ціль:

Розвиток мікропідприємництва та самозайнятості постраждалих осіб,
сприяння зміцненню й розвитку економічного стану Вінниччини,
Вінниці та області у вигляді створення нових підприємств та створення
нових робочих місць як для переселенців, так і для членів вінницької
громади .
Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення
засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населення, що
постраждало внаслідок конфлікту на сході країни.

Проекти, подібні реалізовуваному, користуються значним попитом серед внутрішньо
переміщених осіб, які обрали місцем проживання м. Вінницю та Вінницьку область. Учасники
заходів проекту в більшості - це особи, які раніше були залучені до інших проектів «Джерела
надії» й брали участь у попередніх підготовчих заходах. Швидка та якісна реалізація
проекту, безперечно сприяє зміцненню авторитету та довіри до Міжнародної організації
з міграції, ї ї Представництва в Україні, а також виконавчого партнера - ВОПО
«Джерело надії».
www.springofhope.org.ua

26

Участь у ярмарку «BizFair», що спрямований на
демонстрацію роботи малих підприємств, заснованих мігрантами, постраждалими від торгівлі
людьми, та внутрішньо переміщеними особами.
Ярмарок та форум проходив на Софійській площі.
Власники мікробізнесів, заснованих за підтримки
МОМ, представляли меблі, ковані вироби, спортивний та повсякденний одяг, шкіряні сумки та
аксесуари, сувеніри ручної роботи, ювелірні вироби
та ікони, вироби з дерева, карнавальний одяг та ігри
для дітей.

Досягнення

Ярмарок та форум проходили за підтримки USAID
Ukraine - USAID Україна.
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25

учасників програм

з мікропідприємництва від
«Джерела надії» взяли участь
у ярмарку та представили
свій бізнес.

450
32
245
234
228

поданих
заявок
проведених
тренінгів
учасників
особи подало
готові бізнес-плани
бізнес-планів
затверджено

«Розвиток мікропідприємництва на Вінниччині»

Організаційний
розвиток

«

ВОПО «Джерело надії» приєдналася до
мережі хабів громадянського суспільства
у 2017 році завдяки перемозі у відповідному конкурсі Програми розвитку ООН. На
мою думку, організація була відібрана
конкурсним комітетом завдяки продемонстрованій мотивації щодо власного
організаційного розвитку, досвіду роботи
у сфері демократизації та прав людини та
готовності сприяти розвитку інших
організацій громадянського суспільства
Вінницької області. Гадаю, що завдяки
успішному старту, наступного року
організація матиме значні результати в
налагодженні процедур демократичного
врядування, прозорості та відкритості,
роботі з членами та волонтерами, комунікації та адвокаційній діяльності.

«

Олена Урсу координаторка проекту ПРООН
«Громадянське суспільство задля
розвитку демократії та прав людини
в Україні»
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Ми і
громада

«НДО ЕКСПО 2017»

ВІННИЦЬКА
ОБЛАСНА РАДА

Надходження
(грн)

Всього надійшло у 2017 році

Джерела надходжень

Акція «Європа проти торгівлі людьми»
Акція «Твоє майбутнє у твоїх руках»
Роздаткові просвітницькі матеріали
Тренінг-семінари «Захист дитини»
Виготовлення та розміщення інформаційної
продукції з протидії торгівлі людьми
Тренінг-семінари «Ідентифікація та
механізм взаємодії»
Адвокаційний напрям
Автопробіг «На запчастини тільки машини»
Екологічний інтеграційний клуб
Адміністративні витрати
Посилення економічної спроможності
населення

Всього витрачено у 2017 році

Алла Студілко,
голова Правління.
Алла впевнена, в житті все починається
з бажання. Для неї це передусім,
допомагати потребуючим, розвиватись
особистісно і професійно, формувати
команду однодумців і разом працювати
задля становлення правового громадянського суспільства.

Наша родина

Ë³äåð

Õî÷å çðîáèòè
ñóñï³ëüñòâî äîáð³øèì

Ольга Петровська,
заступниця голови Правління.
Кілька років тому кардинально
змінила фах – піддалася
поклику душі допомагати тим,
кому не обійтися без сторонньої помічі. У «Джерелі надії»
працює за напрямом реінтеграції соціально-вразливих
категорій населення – вважає,
що це обов'язковий етап
повернення людини до
нормального життя.

Максим Студілко,
член Правління.
Життя не стоїть на місці і
щодня перед організацією
відкриваються нові виклики та
перспективи. Мистецтво дати
гідну відповідь на виклик та
обрати вірний напрям лежить в
основі сталого розвитку і саме
в цьому є місія Максима.

Á³çíåñ-ëåä³

Äîïîìàãàþ÷è
³íøèì äîïîìàãàþ ñîá³

Маргарита Хазіна,
член Правління.
Любить повторювати цитату
американського капіталіста
Дона Валентайна: «На початку
свого шляху підприємець не
знає чого він не знає». У свій
час, перші кроки в бізнесі
Маргариті доводилося робити
методом «спроб і помилок»,
тепер вважає своєю місією бути
провідником і застерегти від
підводних каменів майбутніх
підприємців.

Христина Орлова,
виконавча директорка.
Христина кілька років тому
переїхала з Луганщини. Знає,
що починати все спочатку – не
просто. Однак, працьовитість і
прагнення до мети зробили
свою справу. Тому і бачить
своїм завданням у «Джерелі
надії» допомогти людям відновити віру в себе, в інших
людей та сміливо приймати
виклики життя.

PR-êîíñóëüòàíò

Ëþáèòü êóõîâàðèòè

Марина Говорухіна,
член Правління, письменниця,
блогерка. Автор книги
«Комунікації в Громадських
організаціях». Координувала
розробку PR кампаній в Україні,
Молдові, Грузії та
Азербайджані. Розробник
навчального курсу для PR
менеджерів «PR театр».
Організатор та тренер школи
ефективних комунікацій. Серед
клієнтів: Folke Bernadotte
Academy (Швеція), SKL international (Швеція), Програма
розвитку ООН в Україні, Фонд
захисту прав людини посольства Нідерландів, Нідерландській Гельсінкській комітет,
ICAР Єднання тощо.

Анатолій Студілко,
менеджер.
Порівнює працю в «Джерелі
надії» із приготуванням
вишуканої страви. Безліч
проектів, якими займається
«Джерело надії», як багато інгридієнтів для приготування –
тільки тоді дадуть результат,
коли складатимуть одну
смакову композицію, у
випадку з організацією –
матимуть користь, якщо
синхронно працюватимуть
для спільного блага
суспільства!

Â³ç³îíåð
www.springofhope.org.ua
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Óì³º áà÷èòè
Âåëèêå â áóäåííîìó

Æèâå ï³ä ãàñëîì:
ÿêùî òîá³ çà äåíü
õî÷à á ðàç ïîäÿêóâàëè - â³í ìèíóâ
íå äàðìà

Тетяна Конарська,
психолог.
Тетяна вважає, що людина
робить подвиги щодня. Одні є
«видимими» для інших, інші
ж – ні. Це ті «подвиги», на які
зважується кожна людина
прокидаючись зранку. Ми
долаємо свої страхи щодня і
щодня стаємо кращими.
Тетяна в «Джерелі надії» дає
зрозуміти свою цінність
кожному, хто до неї звертається по допомогу. Адже
вважає, що навіть одна
маленька людина, якщо
захоче, зможе змінити увесь
світ.
Марина Абрамюк,
менеджер проектів.
Вірить, що у світі все не
випадково. І ми там, і з тими,
з ким маємо зустрітися, і з
тими, кому ми необхідні у цей
момент. Найбільша радість
для неї – спостерігати за
успіхами учасників проектів,
їхньою еволюцією, тим, як
вони заново починають вірити
в себе, мріяти, творити. У
«Джерелі надії» люди заряджаються енергією добра і
заряджають нею інших.
Марина хоче і докладає всі
зусилля, аби таких людей
було більше.

Ëþáèòü
ðàõóâàòè ãðîø³

Валентина Лазун,
головний бухгалтер.
Валентина усе життя вела
контроль за фінансами, чи
то на роботі – чи то у сім'ї.
Вважає, що гроші потрібно
витрачати з розумом і відповідальністю. Принципи
Валентини дозволяють їй
виконувати важливу місію у
«Джерелі надії» – контролювати колообіг «матеріальних засобів для
гарних справ».

Андрій Бабич,
фінансовий менеджер.
Пластун, любить мандрувати, веде здоровий спосіб
життя, цікавиться сучасними
соціальними проектами.

Ñòóäåíòêà-ïåðåñåëåíêà

Олексій Смішний,
волонтер-юрист.
Не любить сидіти на місці,
любить подорожувати,
спілкуватись з цікавими
людьми і прагне до
справедливості та рівності
в усьому світі.

Ïåðôåêö³îí³ñò
Любов Гончарук,
менеджер.
Завжди готова підтримати і
надати потрібну допомогу.
Вміє вислухати, зрозуміти
та надати пораду. Щира,
відверта та впевнена в
тому, що кожна жінка
заслуговує на щасливе
майбутнє.

Áàòüêî äâîõ ä³òåé

Даніель Янова,
комунікаційний менеджер,
художник. Не уявляє дня
без кави, музики і Pinterest.
Мріє зустріти світанок на
верхівці Емпайр-стейт і
вірить, що громадська
діяльність допоможе їй
змінити світ.

Íåáàéäóæà
äî ÷óæèõ ïðîáëåì
Олександр Шкарапута,
бухгалтер.
Нажити гроші – хоробрість;
зберегти їх – мудрість, а
вміло витрачати – мистецтво, – як говорить народна
мудрість. Здійснює контроль
та облік фінансів, підтримує
порядок та відкритість
фінансової документації.

Ãðîìàäñüêà
àêòèâ³ñòêà,
âîëîíòåðêà
Åíòóç³àñò
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Анастасія Орлова,
офіс-менеджер.
Вважає, що жити
допомогою іншим - гарний
спосіб пізнання світу.
Чим більше ти цікавишся
думкою людей, їхніми
життєвими історіями та
переживаннями – тим
більше пізнаєш життя і
своє місце в ньому. Кожен
з нас унікальний. Але ми
всі разом творимо історію
сучасності.
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