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Про нас
Ми, ініціативна група активної молоді, створюємо International Charity Foundation
"Help young". Шукаємо однодумців. Як видно з назви, Фонд буде допомагати
молоді самовдосконалюватись, розвиватись, навчатись, реалізовувати свої цікаві
ідеї, впроваджувати корисні винаходи тощо.
Місія
Покращення життя громадян на землі шляхом створення принципово нових
технологій, що потребує нового мислення та нових нестандартних підходів до
реалізації. Формування та підтримка талановитої молоді здатної втілити новітні
технології в життя.
Цінності:
Креативність
Цілеспрямованість
Чесність
Командний дух
Мудрість
Доброта
Стратегія
Наша стратегія спрямована на створення умов для молоді, що здатна розробити
технології, які якісно впливають на життя людей на планеті Земля. Всебічна
підтримка та втілення даних технологій у життя. Наша команда використовує
передовий досвід
для досягнення кращих результатів. Ми виправдовуємо очікування благодійників
та сприяємо позитивним змінам у соціумі.
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Звернення засновника руху
Дорогі друзі
2011 рік знаковий для нашого руху. Це рік нашого
народження.
До ідеї створення Міжнародного руху «Допоможи
молодим» йшов поступово крок за кроком. Багато
соціальних проблем пов'язані з бідністю, з дефіцитом
ресурсів, з шаблонністю та інертністю в підходах до
вирішення абсолютно нових завдань.
«Зри в корінь!» - казав Козьма Прутков. Саме цей
вислів дуже точно підкреслює метод вирішення проблем,
який ми обираємо. Переконаний, щоб змінити майбутнє,
треба вкладати в нашу молодь. Саме активна молодь – це
рушійна сила змін та позитивних перетворень, якій треба
дати всі можливості для зростання та самореалізації.
Ознайомившись із цим звітом ви побачите, що може
зробити невеличка кількість однодумців, об’єднаних ідеєю
зробити світ краще.
Наш рух ще дуже молодий, і потребує підтримки
однодумців. Тільки за цей рік стали волонтерами 27 осіб з різних країн світу:
України, США, Мексики, Англії, Німеччини, Іспанії, Італії, Пакистану, Сирії та інших.
І таких людей дедалі більше і більше.
2011 рік – це крапка відліку для розвитку нашого руху, рік, що дав багато
можливостей та починань, які ми зможемо реалізувати в 2012 році.
Дякую Вам за Вашу допомогу, за те що не байдужі до проблем інших людей,
за те, що розумієте: майбутнє – воно з нами поруч, майбутнє в наших дітях, і ми
відповідальні за те, в якому світі вони будуть зростати.
Сподіваюсь на те, що в 2012 році ваша підтримка буде з нами.
Рустам Бекназаров, засновник,
ідеолог та координатор руху
«Допоможи молодим»
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Фінансові результати
В 2011 році зібрано коштів на суму 10 566 грн. від 6 осіб. Залучено 27
волонтерів
Розподіл коштів
№ п/п

Назва проектів

1
2
3
4

Фонд підтримки молодіжних проектів
Освітній проект для молоді «Upgrade»
Благодійний магазин
Бучанська Школа самостійності для
дітей інвалідів
Разом:

Сума,
грн.
8836
0
0
1730
10566

Отримувачі допомоги: Фонд підтримки молодіжних проектів
29 вересня відбулось офіційне відкриття сайту руху www.helpyoung.org
На превеликий жаль мені не вдалось знайти волонтера, який зміг би зробити такий
сайт безкоштовно та оптимізувати його для пошукових систем.
Витрати по проекту:
Розробка сайту 4606 грн.
Оптимізація для пошукових систем: 1500 грн.
Придбання копілок 400 грн.
Витрати на створення Міжнародного благодійного фонду «Допоможи молодим» 2000 грн.
Адмін витрати 330 грн.
Отримувачі допомоги: Діти-інваліди
За 4 місяці, що існує сайт, цей проект прикував до себе увагу багатьох добрих
людей.
Ми допомогли у проведенні Дня інваліда, під час якого була проведена
спартакіада, зібрали кошти на подарунки від Діда Мороза та на підтримку роботи
арт-студії, де діти з вадами здоров’я своїми руками роблять чудеса: гарні
малюнки, цікаві скульптури з соленого тіста, вишиванки та багато іншого.
За кошти, зібрані від благодійників, було придбано:
- спортінвентар для гри в настільний теніс, городки, кеглі;
- новорічні подарунки;
- матеріали для арт-студії: папір, фарби, клей, тощо.
Встановлено 2 благодійні скриньки, зібрані кошти від яких йдуть на потреби артстудії.
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Розподіл коштів
№п\п дата
Стаття затрат
Кількість Ціна, грн
1 04.12.11 Для спартакіади "Повір у себе"

2

3

Сума, грн

Гра "Дартс", шт
Спорт-набір, шт
Повітряні кульки,
уп
Гра "Городки", шт
Сітка для тенісу,
шт
19.12.11 Дід Мороз
(послуга)
Подарунки, шт
19.1.12 Для арт-терапії
Борошно, кг
Клей ПВА, шт
Папір А4, уп
Фарби «Гуаш», уп
Папір кольоровий,
уп
Магнітний вініл для
виготовлення
сувенірів, м

1
50
1

160
1
45

160
50
45

1
1

140
50

140
50

1

300

300

20

30

10
5
1
2
2

6
17
42
19
7,5

600
0
60
85
42
38
15

1

100

100

Ложки чайні для
виробів «Котик», уп

2

15

30

Разом:

1715
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Відгуки:
Громадська організація інвалідів «Відгук» вдячна Молодіжному руху
«Допоможи молодим» за підтримку проекту «Школа самостійності» для дітейінвалідів м.Буча та Ірпінського регіону. Нам було передано гроші та дуже гарну
ікону «Різдво Іісуса Христа».
На гроші було запрошено Діда Мороза, закуплено подарунки, борошно для арттерапії, клей ПВА, папір, фарби «Гуаш», ложки чайні для виробів «котик».
Після свята, дня Святого Миколая, у дітей місяць були канікули, і тепер,
відпочивши, вони із задоволенням повернуться до творчості.
Дякуємо Вам за допомогу, бажаємо щастя, здоров’я та людської вдячності.
Голова ГОІ «Відгук» Світлана Стадніченко.
Календар подій
Ми почали з того, що 1 травня 2011 року створили групу

https://www.facebook.com/groups/helpyoung/
та фан-сторінку на фейсбуці.

https://www.facebook.com/Helpyoung.org,
на якій за пів року вже 640 шанувальників, і ця кількість з кожним днем
зростає.
29 вересня запустили сайт, на якому кожен може розмістити свій проект і
збирати кошти по всьому світі через Інтернет,

www.Helpyoung.org
Для прийому допомоги ми використовуємо безпечну міжнародну систему
прийому платежів www.moneybookers.com
На даний момент на сайті 4 проекти, які пройшли перевірку за цільовим
використання коштів:
Фонд підтримки молодіжних проектів
Освітній проект для молодці «Upgrade»
Благодійний магазин
Бучанська Школа самостійності для дітей-інвалідів
Кожен бажаючий може допомогти цим проектам через сайт або напряму,
зв’язавшись із представниками цих організацій, стати волонтерами, допомагати у
зборі коштів.
Анонс подій
Ми маємо багато задумів на 2012 рік.
 Найперше – це зареєструвати Міжнародний благодійний Фонд
«Допоможи молодим», щоб збільшити наші можливості в допомозі
молоді та реалізації цікавих і корисних проектів.
 Створити новий сайт руху, в якому буде більше можливостей для збору
коштів на молодіжні проекти та пошуку друзів у всьому світі.
 Створити креатину лабораторію для створення та втілення цікавих ідей
в життя.
 Створити клуб та ресурсний центр.
Всі бажаючі долучитись до втілення цих планів, будь ласка, приєднуйтесь:
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Волонтерство
Приємно відмітити, що багато людей долучилось до розвитку руху.
Це дизайнери, перекладачі англійської та італійської мов, копірайтери, всі, хто
розмістив наші кнопки на своїх сайтах та інформацію про нас на своїх Інтернетресурсах, всі, хто допомагав розповсюджувати інформацію про наш рух та наші
проекти, робив значні знижки, якщо послуга була платна, розміщував скриньки для
пожертв в своїх крамничках.
Ми цінуємо кожний вклад і вдячні всім хто долучився до нашої справи і
залишається з нами в цьому році.
Нам потрібні представники Фонду в регіонах, web-програмісти, дизайнери,
копірайтери, перекладачі, фандрайзери, журналісти, PR-ники, промоутери,
просто активні люди, які хочуть навчитись чомусь новому і зробити добру
справу.

Щиро дякуємо
Донори 2011 року
Молодіжний рух «Допоможи молодим» дякує всім донорам, анонімним і
відкритим, за їх щедрі пожертви на цілі руху.
Благодійники, які зробили фінансовий внесок helpyoung.org/friends.php
Anca Naravi
Inusa Dawuda
Солена Дар’к
Анна Мартова
Slava Smith
Rustam Bek
Благодійники, що зробили пожертву не в грошовій формі
Oleg
Vova
Natalka
Valera
Nastya
Лена
Отець Валерій
Волонтери:
Ira
Igor
Irena
Ilona
Ura
Evgen
Katya
Настя
Лена
Анка

Kate
Olena
Vika
Osama
Shahbaz
Osama
Lala
Fifi
Nusrullah
Isaam
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Як допомогти:
Через міжнародну платіжну систему www.moneybookers.com .
Для українців треба пройти легку реєстрацію в системі, потім поповнити свій
рахунок і перевести благодійний внесок через наш сайт www.helpyoung.org.
Для мешканців Європи та США достатньо ввести дані своєї Visa Card.

Через платіжну систему Webmoney

U372064782949
Z382352998870
E308316772359
R217399441882
Ми працюємо над вдосконаленням можливостей отримати Вашу допомогу.
Доки не буде зареєстровано міжнародного благодійного фонду «Допоможи
молодим», рух не має банківських реквізитів, так як не має юридичного статусу.
Тому у випадку, якщо є бажання допомогти в будь-якому вигляді, будь ласка,
зв’яжіться з нами.
Молодіжний рух "Допоможи молодим"
Тел: +380 93 311 31 11
Факс: +380 44 362 36 40
Електронна пошта: info@helpyoung.org

До зустрічі 
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