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 ВО  «Українські рубежі»  має на меті  створення  в Україні   
громадського суспільства, яке здатне  здійснювати ефективний контроль за  
владою  та  забезпечити   захист  прав  та свобод  її громадян.  
   Стратегічними напрямками  роботи організації є: 
Діяльність, направлена на підвищення кваліфікації, працевлаштування, 
створення нових робочих місць та бізнесів для ВПО, як основною 
передумовою для вирішення  їх нагальних потреб; 

 
Діяльність,  направлена на програми  по примиренню  в суспільстві   на основі  
розвитку громад, проведення спільних культурно-просвітницьких заходів, 
адаптаційно–соціалізаційних  програм для ВПО та активного залучення СМІ.    



Громадська організація  «Всеукраїнське об’єднання 
«Українські рубежі»: 
- неприбуткова  організація; 
- волонтерська організація  (№ ЄР83 у єдиному реєстрі 
волонтерських організацій ); 
- отримувач гуманітарної допомоги    (№ ЄР622  у єдиному 
реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги); 
- всеукраїнська організація  



ВО “Українські рубежі” реалізує проекти у Київській, Харківській, 
Донецькій ( в тому числі – у «сірій зоні» та на непідконтрольних уряду 
України територіях), Луганській ( в тому числі – у «сірій зоні» та на 
непідконтрольних уряду України територіях), Запорізькій, 
Дніпропетровській, Одеській областях.  
 
Має регіональні представництва у м. Київ, Харків, м. Ізюм-Харківська 
обл., м Святогірськ, м. Дружківка - Донецька обл., м. Сєверодонецьк – 
Луганська обл., м. Одеса, м. Чорноморськ (Іллічівськ) – Одеська 
область 



 

Напрямки діяльності: 
 
- отримання  від  різноманітних благодійних організацій, фондів, приватних 
осіб гуманітарної допомоги,  подальша її доставка  та розповсюдження в 
Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській та Запоріжській 
областях, включаючи  непідконтрольні українській владі території 
- навчання, перекваліфікація, проведення тренінгів з самозайнятості,  
 -допомога в працевлаштуванні; 
- адаптаційна та соціальна підтримка ВПО; 
- психологічна реабілітація; 
- адвокація  та юридичні послуги; 
- соціальний, медичний та інформаційний супровід; 
- культурні, екскурсійні та просвітницькі програми  для дітей та дорослих. 



 

  ВО «Українські рубежі»  у своїй роботі координує 
зусилля  більше 250 волонтерів  та співробітників, які  надають 
різноманітну допомогу внутрішньо-переміщеним особам та 
іншим постраждалим в наслідок конфлікту людям:  дітям, 
багатодітним сім’ям,  інвалідам, безробітним.  
 
 За час існування організації (з 7 липня 2014 року) 
різноманітну допомогу отримали понад 250 тис.осіб (переважно 
– ВПО).  

   
 



 

  Проекти ВО «Українські 
рубежі»  

(грудень 2015 р.-квітень 2016 р.):  
 

 Дистрибуція гігієнічних наборів  в 
Донецькій та Луганській обл, включаючи  

не контрольовані українською владою 
території   (донор ЮНІСЕФ) -  допомогу 

отримали близько 20 тис.осіб.     
Керівник проекту – Володимир Андросюк  

   
 



 

 Проекти ВО «Українські рубежі»  
 

 Створення    Центрів  по наданню  
всебічної допомоги  вразливим верствам 

населення в м.Харків, Ізюм, Святогірськ 
(Донецька обл.)  - (донор ЮНІСЕФ),  
надання всебічної допомоги  ВПО : 

юридична, психологічна, адаптаційні 
програми, дитяча кімната, допомога в 

пошуку роботи, тощо. 
Керівник проекту – Олексій Алмазов 

   
 



 

 Проекти ВО «Українські рубежі»  
 

“Розвиток самозайнятості внутрішньо-
переміщених осіб в Україні” в рамках 
проекту Міжнародної організації з міграції  
“Всебічна стабілізаційна підтримка ВПО та 
постраждалого населення в Україні”. 
У проекті взяло участь більше 2500 осіб в 
Харківській, Донецькій, Луганській та 
Одеській областях. 
Грантову підтримку для старту самозайнятості 
та мікробізнесу або задля переквалійікації 
отримало більше 800 осіб. 
Керівник проекту – Вікторія Булавіна 

   
 



 

 Проекти ВО «Українські рубежі»  
 
 Дистрибуція продуктових, гігієнічних та 

навчальних  наборів  в Донецькій та Запорізькій обл. - 6000 
шт.  (донор Польський центр міжнародної допомоги  PCPM) 
-  допомогу отримали близько 20 тис. осіб. 
  
 
 Дистрибуція серед  ВПО  банківських карток з 
допомогою для часткової компенсації витрат на оренду 
житла  в Харківській та Донецькій обл. - 540 шт.  (донор 
Польський центр міжнародної допомоги  PCPM) -  
допомогу отримали  540 сімей.  

 
   
 



 

 Проекти ВО «Українські рубежі»  
 
 Психологічна допомога ВПО та постраждалому 

населенню у Харківській та Донецькій областях (донор – 
ПРООН) – допомогу отримали близько 1500 осіб у м. 
Харків, Ізюм, Балаклія, Борова, Лозова, Чугуїв, Святогірськ 
тощо 
 
Керівник проекту – Ольга Кадишева 

 

 
   
 



 

 Проекти ВО «Українські рубежі»  
 
 Гуманітарна допомога,  допомога у наданні грошей для часткової 

оплати оренди для мешканців «Сірої зони» Луганської та Донецької областей, як 
партнер Польського центру міжнародної допомоги (Донор Міжнародна 
організація  з міграціі  (IOM)), допомогу отримало близько 3500 сімей у таких 
містах як Горське, Золоте, Троїцьке, Щастя, Авдіївка, Миронівській, Світлодарськ 
тощо 
 
Видача гігієнічних наборів здійснюється на територіях до 10 км від лінії 
розмежування. 
 
 

 
   
 



 

 Дякую за увагу! 
 

 
   
 


