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Ми опублікували 16 звітів на тему України

Місія на Майдані та в Регіонах

Ми допомогли 35 родинам

Підтримка поранених та біженців в Польщі

Найбільша кількість осіб на концерті 500 000 осіб! 

 

Супутні заходи. Події 

Ми передали разом 1 092 одиниці засобів охорони життя

Гуманітарна допомога. Військові*

Зібрано загалом 1.003.092,69 зл. 

Збір коштів

Лобіювання інтересів України

Партнер:

171 361 1 554

547
12 1 800%

репортаж
у пресі

репортаж
на телебаченні

репортажі
у Інтернеті

репортажів
по радіо

Про діяльність
Фундації говорять у

країнах**

Приблизно на

зросла кількість
прихильників
у Facebook***

Загальна кількість репортажів про Україну за участю Фундація склала: 2 633*

Інформуємо про ситуацію в Україні

560
волонтерів

До нас звернулося

56
осіб

До України
з нами виїхало

31
місії

Ми були спостерігачами
в складі

понад 9 000
одиниць інформаційних

матеріалів*

У нашому наметі
ми роздали 

118
Волонтери
підготували

розробок** 619
осіб***

Перелік осіб, інтереси
яких ми представляли,

налічує 

375
бронежилетів

Ми передали

56 170 4
пар військового

взуття

Ми передали

захисних окулярів
та масок

Ми передали

одиниці оптичних
засобів

(термовізорів) 

Ми передали

238 6
одиниць перев'язочних

комплектів CELOX
і компресійних джгутів

Ми передали

радіо-комплектів
(вокі-токі)

Ми передали

183
каски

Ми передали

60
комплектів
зимового

обмундирування

Ми передали

Проведено понад 230 зустрічей, присвячених Україні

9
фото-виставок

з Києва  

Ми показали18

2

зустрічей, дебатів
та конференцій,

присвячених Україні

приблизно 55
маніфестацій,

маршів та віче**

Ми організували
та підтримали

Підтримка

виборів, які
проводилися у

посольстві України*

10
органами

самоврядування
Польщі

Ми співпрацювали з

15
музичних концертів

в Польщі та
в Україні

Ми організували

14
організаціями та

установами
в Україні 

Ми співпрацюємо з

5
Резолюціях

Європарламенту

Рекомендації
Фундації взято

до уваги у9
МЗС країн ЄС

та США

Ми співпрацюємо з

7
Конференцій на

території ЄС

Ми організували
та підтримали

61Понад           євродепутат підписався під нашими петиціями

6Ми організували       спостережних місій до Росії у справі Надії Савченко,
Олега Сенцова та інших

9
країн

Ми проводили зустрічі
з європейцями з

приблизно 50
волонтерів

В «Українському світі»
працювало 

188
особам

У Варшаві ми
надали підтримку

23
членів родин

поранених

Ми вислали
до Польщі

5
мешканцям осередків

для біженців

Ми допомагаємо 

2
протези

Ми допомогли
придбати

приблизно 500
психологічних
консультацій

Ми надали

Гуманітарна допомога. Цивільні громадяни

Ми передали понад 5 500 метрів перев’язочного матеріалу

15 500
одиниць

медикаментів

Ми отримали

12
відправок
допомоги

Ми вислали

приблизно 35
тон допомоги

З Польщі ми
вислали всього

1
повністю оснащений автомобіль швидкої допомоги

Ми передали 

2 699
Банківських

переказів

Ми отримали 

45
Кількість зборів

до скриньок

107.490,57
До скриньок було

зібрано

злотих

573.965,35
злотих

321.636,77

Інші готівкові
пожертви на суму 

злотих

Сума переказів
на рахунок 

на загальну
суму

МІСІЯ НА МАЙДАНІ І В РЕГІОНАХ
* Спеціальний додаток до «Газета Виборча», звіти Фундації «Відкритий Діалог», інформація про ЄС.
** Всі доступні на www.maidan24.pl
*** Випадки порушень прав людини в період Майдану, російської агресії в Криму і на Донбасі 
       та бойових дій в зоні ATO

ДОПОМОГА СОЛДАТАМ
* охоплює Самооборону Майдану, добровольчі батальйони Національної Гвардії та регулярні 
   Збройні Сили України 

ПОДІЇ
* Президентські вибори 25.05 i парламентські вибори 26.10.2014 
** Спільно з «Євромайданом-Варшава» та іншими партнерами

ІНФОРМУЄМО ПРО УКРАЇНУ
* На базі Інституту Моніторингу мас-медіа у період 21.11.2013 - 24.11.2014
** Польща, Україна, Росія, Чехія, Германія, Японія, Франція, Великобританія, Іспанія, 
     Італія, Голландія, Канада
*** Станом на 24.11.2014

Вартість речових пожертв важко оцінити.
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Наведені дані є приблизними

на загальну
суму


