Відібрані до впровадження проєкти конкурсу «Волонтерство в громаді»
1. «#волонтерЕпіцентр» (надання оперативної допомог сім'ям та особам, які опинилися у складних
життєвих обставинах у період карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19», Чугуївська міська
рада, Харківська область
2. «Волинь благодійна», Ківерцівська міська рада та Маневицька селищна рада як партнер,
Волинська область
3. «Волонтерський центр Кушугумської громади» Кушугумська селищна рада, Запорізька область
4. «Волонтер-це я», Перечинська міська рада, Закарпатська область
5. «Дискусійний кіноклуб "Факти проти фейків"», Біленківська сільська рада, Запорізька область
6. «Допоможемо. Підтримаємо. Пошиємо: підтримка закладів охорони здоров'я в боротьбі з COVID19 шляхом пошиття захисних масок, халатів, постільної білизни та подушок», Снігурівська міська
рада, Миколаївська область
7. «Епідемія ДОБРА» Зміцнення соціальної згуртованості в громаді для подолання наслідків
пандемії COVID- 19 шляхом проведення безстрокової акції «Епідемія ДОБРА», Чигиринська
міська рада, Черкаська область
8. «Збільшення соціальної відповідальності молоді у Зборівській громаді", Зборівська міська рада,
Тернопільська область
9. «Координаційний центр «Взаємодія», Брошнів-Осадська селищна рада, Івано-Франківська
область (за умови зменшення бюджету та вилучення діяльності щодо відпочинку груп здоров’я в
горах)
10. «Корисна розмальовка»: подолання психологічних наслідків COVID-19 у дітей та дорослих,
Боярська міська рада, Київська область
11. «Надністрянські палатари» - Центр волонтаріату шести територіальних громад МогилівПодільського району Вінницької області, Вінницька область
12. «Об’єднуйся, допомагай – марно час не витрачай!», Семенівська сільська рада, Житомирська
область,
13. «Об'єднаємося заради життя! Здійснення соціального супроводу ВІЛ - позитивних пацієнтів,
людей з захворюванням на туберкульоз на території Пологівської міської ТГ в умовах пандемії
COVID – 19», Запорізька область
14. «Підтримка сільського населення в умовах COVID-19», Боратинська сільська рада, Волинська
область
15. «Розвиток волонтерського руху в Пісочинській громаді», Харківська область
16. «Розвиток культури волонтерства та заохочення їх ініціатив у сільських територіальних громадах
Семенівської та Оболонської ОТГ для подолання пандемії COVID-19 та її наслідків», Полтавська
область
17. «Розвиток та запровадження інструментів з підготовки волонтерів в напрямку забезпечення
медичної (в тому числі паліативної) допомоги в Тростянецькій громаді», Сумська область

