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«Благодійність крізь призму об’єктива»
Українська благодійність без парадного глянцю:
лірична, щира, саркастична і кумедна
ІІ Всеукраїнський фотоконкурс «Благодійність крізь призму об’єктива» проводив Український форум благодійників під патронатом Національної спілки фотохудожників України та у партнерстві з
Програмою «Волонтери ООН» у жовтні-листопаді 2011 р.
У конкурсі взяли участь фотокореспонденти українських ЗМІ, працівники благодійних інституцій,
приватні благодійники, фотолюбителі. Їхні фотокамери зафіксували миті благодійності в освіті,
в культурі, в охороні здоров’я та в соціальному захисті, у спорті, в житті громад та в ініціативах
громадян. Новинкою цьогорічного конкурсу стали номінації «Волонтерство змінює світ» та «Благодійність очима дітей». На конкурс надійшло понад 200 фотографій із різних куточків України.
Щоб забезпечити рівні умови для учасників-професіоналів і аматорів, суддів дібрали за тим же
принципом: одні – фахівці фотосправи й тонкі поціновувачі мистецтва, але «чайники» у благодійності; інші – гуру організованої філантропії, але оператори «мильниць». До складу журі 2011 р.
увійшли:
• Ігор Гайдай, фотограф.
• Анна Гулевська-Черниш, директор Українського форуму благодійників.
• Іван Дегтяр, помічник Програми Волонтерів ООН.
• Олександр Жилін, заступник головного редактора журналу Photographer.
• Ростислав Кондрат, секретар Правління з організаційних питань Національної спілки

фотохудожників України.
• Юрій Косін, фотограф.
• Олександр Кочубей, директор прес-центру «Галерея Атрибут».
• Сергій Матвієнко, директор галереї «Art Palace».
• Джованні Моцареллі, керівник Програми волонтери ООН.
• Надія Гутріна, асистент Антикризової гуманітарної програми МБФ «Відродження».
• Світлана Супрун, консультант Фонду Ч.С. Мотта.

Рішенням журі було обрано 6 основних переможців конкурсу та відзначено кращу фотографію в
кожній номінації. Також журі заснувало власну відзнаку «Краща серія». Всі ці роботи представлені
в каталозі.
Ми дякуємо партнерам, які підтримали проведення конкурсу 2011 року. Завдяки вашій підтримці
Конкурс виріс та перейшов на новий рівень свого розвитку.
Закликаємо всіх, хто не встиг надіслати нам свої фотографії під час конкурсу, зберегти їх
до 2012 року. А тих, хто взяв участь у конкурсі, – готувати нові яскраві зображення проявів благодійності в Україні. Більш детальну інформацію про конкурс ви знайдете на сайті
http://photo.blagodiynist.info/
Розвиваймо благодійність разом!
Команда Українського форуму благодійників
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«Philanthropy in Focus»
Ukrainian philanthropy without the parade gloss:
lyrical, frank, sarcastic and comical
The Second All-Ukrainian Photo Contest «Philanthropy in Focus» was held by Ukrainian Philanthropists
Forum under the patronage of the National Photographers’ Union of Ukraine and in partnership with UN
Volunteers Program in October-November 2011.
The contest entrants are news photographers of the Ukrainian mass media, workers of charitable
institutions, private philanthropists, and amateur photographers. Their cameras had caught the glimpses
of philanthropy in education, culture, health care and social protection, sport, life of communities and
initiatives of citizens. The novelty of this year’s contest is nominations «Volunteering Changes the
World» and «Philanthropy Through the Eyes of Children». More than 200 photographs were submitted to
the contest from various corners of Ukraine.
In order to ensure equal conditions for professional and amateur entrants, the judges were selected
on the same principle: one – experts in photography and fine connoisseurs of art, but «dummies» in
philanthropy, the others – gurus of organized philanthropy, but operators of simple hand-held cameras.
The jury of 2011 was composed by the following individuals:
• Igor Gaidai, Photographer.
• Anna Gulevska-Chernysh, Director of Ukrainian Philanthropists Forum.
• Ivan Dehtiar, Assistant of UN Volunteers Program
• Oleksandr Zhylin, Assistant Editor-in-Chief of Photographer magazine.
• Rostyslav Kondrat, Secretary of Organizing Board of the National Photographers’ Union of Ukraine
• Yuri Kosin, Photographer.
• Oleksandr Kochubey, Director of «Атрибутъ» Gallery Press Centre
• Serhiy Matvienko, Director of Art Palace Gallery.
• Giovanni Mozarelli, UN Volunteers Program Manager
• Nadiya Gutrina, Assistant of Anti-Crisis Humanitarian Program of the International

Renaissance Foundation.
• Svitlana Suprun, Consultant of the Charles Stewart Mott Foundation.

6 main winners of the contest were chosen by the decision of the jury, and the best photograph was
chosen in each nomination. Also, the jury founded its own decoration «The Best Series». All these works
are represented in the catalogue.
We are grateful to the partners who supported the contest in 2011. Owing to your support, the contest
has grown and entered a new development level.
We call everyone who did not manage to send us their photographs during the contest to retain them for
the 2012 contest. And those who have entered the contest – to prepare new, vivid pictures representing
display of philanthropy in Ukraine. The detailed information about the contest is available on the
website http://photo.blagodiynist.info/
Let’s develop philanthropy together!
The team of Ukrainian Philanthropists Forum
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НОМІНАЦІЯ: «БЛАГОДІЙНІСТЬ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»
Nomination «Philanthropy and Health Care»
Фото 1. «Мені обов’язково допоможуть». Учасник: Громадська організація «Севастопольські мами»
Опис події: ГО «Севастопольські
мами» здійснюють допомогу медичним закладам м. Севастополя, а також дітям, які потребують складного
лікування. Фото Дениса Аркадьєва,
дитяча реанімація м.Севастополь.
Вік – 5 років. Дата й місце зйомки:
жовтень 2011 р., Севастополь, міська
лікарня №5.

Фото 1

Photo 1. «They Will Surely Help Me».
Entrant: non-governmental organization Mothers of Sevastopol
Description of the event: The NGO
Mothers of Sevastopol provides help
to health care institutions of Sevastopol and also to children that need
special treatment. The photo of Denis
Arkadiev, children’s intensive care in
Sevastopol. Age: 5 years. Date and
place of photography: October 2011,
Sevastopol, Municipal Hospital No. 5.

Фото 2. «Надія». Учасник: Бойко
Анатолій Васильович. Опис події:
директор Національного інституту
раку, професор Ігор Щепотін та президент Національного олімпійського
комітету України Сергій Бубка підписали Меморандум про співпрацю в
профілактиці онкозахворювань між
Національним олімпійським комітетом України (НОКУ) і Національним
інститутом раку. Високопосадовці та
спортсмени відвідали хворих діток,
вручили їм подарунки та плакати з
автографами. Дата й місце зйомки:
7 квітня 2009 р., Київ.

Фото 2

Photo 1. «Hope». Entrant: Anatolii
Boiko. Description of the event: The
director of the National Institute of
Cancer, Professor Ihor Shchepotin,
and the president of the National
Olympic Committee of Ukraine Serhii
Bubka signed the Memorandum on
Cooperation in Cancer Prevention
between the National Olympic
Committee of Ukraine (NOC of Ukraine)
and the National Institute of Cancer.
Senior executives and sportspeople
visited sick children, presented gifts
and autographed posters to them.
Date and place of photography:
7 April 2009, Kyiv.
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Фото 3

Фото 3. «Надія»
Учасник: Бойко Анатолій Васильович
Опис події: Володар призу «Золотий
м’яч 2000», екс-футболіст Луіш Фігу
розмовляє з батьками й дітьми-пацієнтами Сімейного будинку, реабілітаційного центру для онкохворих
дітей у Києві. Цього дня, напередодні
матчу Ліги чемпіонів із футболу між
ФК «Динамо» (Київ) та ФК «Інтер»
(Мілан, Італія) до реабілітаційного
центру завітала делегація ФК «Інтер».
Нещодавно в Італії стартувала кампанія «Не закривайте очі перед раком»
на підтримку першого в Україні Сімейного будинку для дітей, хворих на рак,
а також на допомогу українським онкохворим дітям.
Дата й місце зйомки: 3 листопада
2009 р., Київ.

Photo 3. «Hope». Entrant: Anatolii Boiko. Description of the event: The
owner of the prize Golden Ball 2000, ex-footballer Luis Figo talks to parents
and child patients of the Family House, the rehabilitation centre for child
cancer patients in Kyiv. On that day, on the eve of the Champions League
football match between FC Dynamo (Kyiv) and FC Inter (Milan, Italy), a
delegation of the FC Inter visited the rehabilitation centre. Recently, a
campaign called «Do not close your eyes to cancer» has started in Italy. It
aims to support the first in Ukraine Family House for child cancer patients and
also to help Ukrainian child cancer victims. Date and place of photography:
3 November 2009, Kyiv.

Фото 4. 5 тисяч кроків заради життя.
Похід «Разом проти раку грудей»
Учасник: Avon Cosmetics Ukraine
Опис події: сьомий щорічний Благодійний похід «Разом проти раку грудей». Дата й місце зйомки: 24 вересня 2011 р., Михайлівська площа, вул.
Хрещатик, Софійська площа.

Фото 4
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Photo 4. 5 thousand steps for the
sake of life. The march «Together
Against Breast Cancer»
Entrant: Avon Cosmetics Ukraine
Description of the event: The 7th
yearly charity march «Together Against
Breast Cancer».
Date and place of photography:
24 September 2011, Mykhailivska
Square, Khreshchatyk Str., Sofiyska
Square.

Фото 5. «У підопічного Володимира Гушковського».
Спеціальний приз у номінації
Учасник: Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ». Опис події: Соціальні працівники медико-соціального підрозділу «Домашня опіка» БФ «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ» впродовж дев’яти років
допомагають Володимиру Михайловичу Гушковському – інваліду І групи. Йому 64 роки, з них 10 він провів
в інвалідному візку. Комплекс медико-соціальних послуг для нього – це ще одна можливість відчувати себе
повноцінною людиною. Всім здоровим людям треба
повчитись у нього волі до життя, яку він проявляє, виконуючи реабілітаційні вправи під керівництвом медичного працівника Карітасу Ольги Соляник.
Дата й місце зйомки: 10.11.2011 р., у підопічного Володимира Гушковського.

Фото 5

Photo 5. «At Home of the Charge Volodymyr
Hushkovskyi». Special prize in the nomination
Entrant: Charitable Foundation «Caritas of IvanoFrankivsk UGCC». Description of the event: Social
workers of the medical and social subdivision Home Care,
belonging to CF «Caritas of Ivano-Frankivsk UGCC», have
been helping Volodymyr Mykhailovych Hushkovskyi –
disabled person of the first group – for nine years. He is
64 years old, and he has spent 10 years in a wheelchair.
For him, the complex of medical and social services
is one more possibility to feel fully valid. All healthy
people need to learn the will to live from him which he
demonstrates doing rehabilitation exercises under the
guidance of the medical worker of Caritas Olha Solianyk.
Date and place of photography: 10 November 2011, at
home of Volodymyr Hushkovskyi.

Фото 6. «Переможець»
Учасник: Балагула Світлана Захарівна
Опис події: Хлопчик Тарасик перебуває
на лікуванні онкозахворювання 4 стадії
в німецькій клініці завдяки численним
благодійним пожертвам від співвітчизників. Тарасику 4,5 роки. Матеріал про
Тарасика: http://h.ua/story/344688/.
Дата і місце зйомки:
23 листопада 2011 р. Клініка міста Тюбінгена.

Фото 6

Photo 6. «Winner»
Entrant: Svitlana Balagula
Description of the event: Tarasyk, the boy
of 4,5 years old, has being treated cancer
(stage 4) in the German hospital thanks to
numerous donations from Ukrainians.
More story about Tarasyk:
http://h.ua/story/344688/.
Date and place of photography:
23 November 2011, German hospital.
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НОМІНАЦІЯ: «БЛАГОДІЙНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
Nomination «Philanthropy and Social Protection»
Фото 7. «У вдячності тепле серце»
Бронзова медаль НСФХУ
Учасник: Ткачівська Ірина Василівна
Опис події: Волонтери спільноти святого Егідія щосуботи відвідують літніх
людей у Будинку престарілих на Лісовому масиві. Колиска на заході сонця
сміється очима дитяти, коли доторкнеться до неї тепло світу, подароване чиєюсь долонею.
Дата й місце зйомки: 30.10.2010 р.,
м. Київ, Будинок престарілих.

Фото 7

Photo 7. «The Gratitude Has a Warm
Heart». Bronze medal of the National
Photographers’ Union of Ukraine
(NPUU)
Entrant: Iryna Tkachivska.
Description of the event: Each Saturday,
the volunteers of the Community of St.
Giles visit the elderly in the nursing home
located in Lisovyi masyv in Kyiv. In the
light of a sunset, the cradle is laughing
with the eyes of a child, when the
warmth of the world touches her given by
someone’s hand.
Date and place of photography:
30 October 2010, Kyiv, the Nursing Home.

Фото 8
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Фото 9

Фото 10

Фото 8, 9, 10.
Серія фотографій «Вихованці Городоцької дитячої колонії»
Спеціальний приз у номінації
Учасник: Університет банківської
справи Національного банку України
(автор фото – Юрій Дячишин)
Опис події: Університет банківської
справи Національного банку України
вже шість років проводить студентський благодійний «Аукціон надій».
На фото – вихованці Городоцької дитячої колонії, для якої студенти УБС
НБУ обладнали мультимедійний клас.
Мета – допомогти складним підліткам
здобути потрібні навички та полегшити шлях у пошуку роботи. Це був перший Аукціон. На сьогодні вже понад
250 підлітків навчилися комп’ютерної
грамоти.
Дата й місце зйомки: грудень 2007 р.,
Дитяча колонія, м. Городок, Львів.
Photo 8, 9, 10.
Series of photographs «Inmates of
the Horodok Children’s Colony»
Special prize in the nomination
Entrant: The University of Banking
of the National Bank of Ukraine (the
author of the photo Yurii Diachyshyn)
Description of the event: The
University of Banking of the National
Bank of Ukraine has been holding a
student charitable Auction of Hopes
for six years already. In the photo –
the inmates of the Horodok Children’s
Colony, for whom the students of the
UB of NBU had equipped a multimedia
classroom. The aim is to help difficult
adolescents acquire the necessary skills
and to facilitate their job search. This
was the first Auction. By now, over
250 adolescents have learnt computer
literacy.
Date and place of photography:
December 2007, the Children’s Colony,
Horodok, Lviv Region.
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Фото 11

Photo 11. Series of photographs from the geriatric nursing home «The
Burden of Years». Special prize of the jury «The Best Series»
Entrant: non-governmental organization Mothers of Sevastopol
Description of the event: In the photo – the invalid of the Great
Patriotic War Galkin Yehor Dmytrovych, the charge of the old people’s
home. The photograph was made as part of the project Different Life
which is implemented by the press photographer Serhii Anashkevych
(the author of the photo) and the NGO Mothers of Sevastopol. The NGO
started to cooperate with the geriatric nursing home of Sevastopol within
the framework of the project Let’s Keep Together with the support of the
International Renaissance Foundation. The project is intended to improve
the medical service and life conditions of the elderly in the geriatric
nursing home of Sevastopol. Date and place of photography: September
2011, Sevastopol.

Фото 11. Серія фотографій із геріатричного будинку-інтернату «Тягар років». Спеціальний приз журі
«Краща серія»
Учасник: Громадська організація «Севастопольські мами». Опис події: На
фото – інвалід Великої Вітчизняної
Війни, Галкін Єгор Дмитрович, підопічний будинку-інтернату для літніх
людей. Світлина виконана в рамках
проекту «Інше життя», що реалізується фоторепортером Сергієм Анашкевічем (автор фото) та громадської
організації «Севастопольські мами».
Організація почала співпрацю з геріатричним будинком-інтернатом Севастополя в рамках проекту «Будемо
разом» за підтримки МБФ «Відродження». Проект спрямований на поліпшення медичного обслуговування
та умов життя літніх людей у геріатричному будинку-інтернаті Севастополя. Дата й місце зйомки: вересень
2011 року, м. Севастополь.

Фото 13

Фото 12. Серія фотографій із геріатричного будинку-інтернату «Подружки»
Опис події: На фото – прогулянка в
дендропарку підопічних будинкуінтернату для літніх людей. Світлина
виконана в рамках проекту «Інше
життя», що реалізується фоторепортером Сергієм Анашкевічем (автор
фото) та громадської організації
«Севастопольські мами».
Дата й місце зйомки:
вересень 2011 року, м. Севастополь.

Фото 12
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Photo 12. Series of photographs from
the geriatric nursing home
«Female Friends»
Description of the event: In the
photo – a walk in the arboretum of
nursing home charges. The photograph
was made as part of the project
Different Life which is implemented
by the press photographer Serhii
Anashkevych (the author of the photo)
and the NGO Mothers of Sevastopol.
Date and place of photography:
September 2011, Sevastopol.

Фото 13. Серія фотографій із геріатричного будинку-інтернату
«Що старий, що малий ...»
Опис події: На фото – Марія Іллінічна, підопічна геріатричного будинку-інтернату для літніх людей.
«Ніколи не бачила такого фотоапарата. Дайте помацати». Світлина виконана в рамках проекту «Інше життя», що реалізується фоторепортером
Сергієм Анашкевічем (автор фото)
та громадської організації «Севастопольські мами».
Дата й місце зйомки:
вересень 2011 року, м. Севастополь.

Фото 13

Photo 13. Series of photographs from
the geriatric nursing home
«Old People are Like Children»
Description of the event: In the
photo – Maria Illinichna, the charge
of the geriatric nursing home. «I’ve
never seen such camera. Let me
feel it.» The photograph was made
as part of the project Different Life
which is implemented by the press
photographer Serhii Anashkevych (the
author of the photo) and the NGO
Mothers of Sevastopol.
Date and place of photography:
September 2011, Sevastopol.
Фото 14. «1 жовтня – всесвітній
день літніх людей»
Учасник:
Солнишкіна Катерина Сергіївна
Опис події: Волонтери (а це школярі, студенти, дорослі) приїхали до
державного будинок престарілих
№1 у Луганську. Привітали літніх людей, вручили подарунки, веселилися.
Найбільша радість для людей – те, що
про них завжди пам’ятають.
Дата й місце зйомки:
01.10.2011, м. Луганськ.

Фото 14

Photo 14. «1st October – the
International Day of Older Persons»
Entrant: Kateryna Solnyshkina
Description of the event:
The volunteers (and these are pupils,
students, grown-ups) arrived to the
State Nursing Home No. 1 in Luhansk.
They greeted the older people,
presented the gifts, had fun. The
biggest joy for people is that they are
always remembered.
Date and place of photography:
1 October 2011, Luhansk.
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Фото 15

Фото 16
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Фото 15, 16.
Серія «Добре бути мамою»
Учасник: Вовк Наталія Борисівна в
співпраці з Представництвом міжнародної організації «Право на
здоров’я» (HealthRight International)
в Україні
Опис події: Вулична дівчина – клієнтка Центру «Право на здоров’я», з
любов’ю виховує свою доньку, який
діє за підтримки СНІД Фонду Елтона
Джона, проте раніше дитина була для
неї тягарем і зайвим клопотом. Це
маля встигло побачити багато в житті,
у тому числі сиротинець. Завдяки роботі команди Центру вдалося зупинити процес позбавлення матері батьківських прав та повернути доньку.
Працівники Центру допомогли мамі
оформити матеріальну допомогу та
навчили правильно доглядати за дитиною.
Дата й місце зйомки:
березень 2011 року, м. Київ.
Photo 15, 16.
Series «It is Good to Be a Mother»
Entrant: Natalia Vovk in cooperation
with the representative office of
HealthRight International in Ukraine.
Description of the event: A street
girl – a client of the centre Right to
Health – brings up her daughter with
love, however the child earlier used to
be a burden and unnecessary trouble
for her. This little kid had seen a lot
in her lifetime, including orphans.
Owing to the work of the centre’s
team, it was possible to stop the
termination of maternal rights process
and to preserve the biological family.
The workers of the centre taught the
mother to care for the child in a right
way.
Date and place of photography:
March 2011, Kyiv.

Фото 17. «Палітра душі»
Учасник: Єврейський благодійний
фонд Хесед «Нахалат Авот Азріель»
Опис події: На фотографії – підопічні Хеседа, які проходять сеанс
арт-терапії в Денному центрі Фонду.
Ці літні жінки – жертви тоталітарного
режиму та прямі свідки фашистських
звірств. Вік учасників, зображених на
фото, 85-91 рік.
Дата й місце зйомки:
2010 рік, м. Київ.

Фото 17

Photo 17. «The Palette of Soul»
Entrant: The Jewish Charitable Fund
Hesed «Nahalat Avot Azriel»
Description of the event: In the
photo – the charges of Hesed that
undergo a session of art therapy in the
day centre of the fund. These elderly
women are the victims of totalitarian
regime and eyewitnesses of fascist
atrocities. The age of the participants
in the photo is 85-91 years.
Date and place of photography:
2010, Kyiv.

Фото 18. «Допомога душі й тілу»
Диплом НСФХУ І ступеню
Учасник: Благодійна організація
«Де Поль Україна»
Опис події: Фотографія з проекту
«Допомога дорослим безпритульним». Безхатькові Миколі сестра Сабіна робить перев’язку. На проекті дорослі безпритульні 5 разів на тиждень
можуть отримати гарячу їжу, медичну
допомогу та одяг.
Дата й місце зйомки:
лютий 2011 р., м. Харків.

Фото 18

Photo 18.
«Help to the Soul and Body»
Diploma of the first degree of the
NPUU
Entrant: Charitable Organization
Depaul Ukraine
Description of the event: The photo
from the project Help to Homeless
Adults. Sister Sabina dresses the wound
of the homeless Mykola. On the project,
the homeless adults are able to get hot
food, medical aid and clothes five times
a week.
Date and place of photography:
February 2011, Kharkiv.
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НОМІНАЦІЯ: «БЛАГОДІЙНІСТЬ ОЧИМА ДІТЕЙ»
Nomination «Philanthropy Through the Eyes of Children»
Фото 19. «Бесіда»
Спеціальний приз у номінації
Учасник: Кулик Діана, 16 років
Опис події: Жінка дружньо розмовляє з інвалідом. Вона розпитує
про його життя, труднощі, радості –
і цим морально йому допомагає.
Дата й місце зйомки:
серпень 2010 р., м. Київ.

Фото 19

Photo 19. «The Conversation»
Special prize in the nomination
Entrant: Diana Kulyk, 16 years
Description of the event: A woman
talking in a friendly way to an invalid.
She is asking him about his life,
troubles, joys – and morally helps him
by doing this.
Date and place of photography:
August 2010, Kyiv.

Фото 20. «Добро у заході сонця»
Учасник: Орлова Поліна, 13 років
Опис події: Дівчинка дуже любить
тварин і піклується про них. Допомагає їм їжею, ласкою.
Дата й місце зйомки:
вересень 2011 р., м. Чернівці.
Photo 20. «Good Things at Sunset»
Entrant: Polina Orlova, 13 years
Description of the event: The girl likes
animals a lot and takes care of them.
She helps them with food and caress.
Date and place of photography:
September 2011, Chernivtsi.

Фото 20
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НОМІНАЦІЯ: «ВОЛОНТЕРСТВО ЗМІНЮЄ СВІТ»
Nomination «Volunteering Changes the World»

Фото 21

Фото 22

Фото 21.
«Разом долаємо перешкоди»
Золота медаль НСФХУ
Учасник: Ганзел Олена Денисівна
Опис події: Фізкультурно-мистецький фестиваль «Зірки досяжні» в
Закарпатті. У заході взяли участь
люди з обмеженими можливостями
з різних регіонів, представники громадських організацій, які працюють
у сфері реабілітації інвалідів. Сходження на Полонину Руну було не
тільки подоланням гори, а й стереотипів, що люди з обмеженими фізичними можливостями не можуть вести
звичайний спосіб життя. Без допомоги волонтерів неможливо було би
провести такий масштабний захід. На
фотографії волонтери допомагають
людині в інвалідному візочку долати
перешкоди. Дата й місце зйомки:
8 липня 2011 року, табір біля підніжжя гори Полонина Руна, Перечинський район, Закарпатська область.
Photo 21.
«Overcoming Obstacles Together»
Gold medal of the NPUU
Entrant: Olena Hanzel
Description of the event: Sports and
art festival Zirky dosiazhni (Stars are
accessible) in Zakarpattia Region.
The people who took part in the
event were people with disabilities
from various regions, representatives
of non-governmental organizations
that work in the sphere of disabled
rehabilitation. The ascent of Polonyna
Runa was overcoming not only a
mountain, but also stereotypes that
physically disabled people cannot lead
a usual lifestyle. Without the help of
volunteers, it would be impossible to
hold such a large-scale event. In the
photo, the volunteers help a person in
a wheelchair to overcome obstacles.
Date and place of photography:
8 July 2011, camp at the foot of the
mountain Polonyna Runa, Perechynskyi
District, Zakarpattia Region.

Фото 22. «Фірмова страва». Спеціальний приз у номінації. Учасник: Благодійна організація «Де Поль Україна»
Опис події: Фотографія з проекту «Допомога на колесах дітям вулиці». На виїздах мікроавтобуса «Деполька»
з їжею та медичною допомогою дітям, які живуть або більшу частину свого часу проводять на вулицях Харкова,
завжди присутні волонтери. Волонтер Наталія видає гарячу їжу. Дата й місце зйомки: лютий 2011 р., м. Харків.
Photo 22. «Speciality». Special prize in the nomination. Entrant: Charitable Organization Depaul Ukraine
Description of the event: A photo of the project Wheeled Aid to Street Children. The volunteers are always present
when the Depaulka minibus moves around the city with food and medical aid for children that live or spend most of
their time in the streets of Kharkiv. The volunteer Natalia is giving out hot food.
Date and place of photography: February 2011, Kharkiv.
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НОМІНАЦІЯ: «ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ»
Nomination «Support of Social Initiatives»

Фото 23

Фото 24

Фото 24. «За чистий Дніпро!». Учасник: ТОВ «Емвей Україна»
Опис події: 9 липня 2011 року в рамках акції «За чистий Дніпро», яку
третій рік поспіль проводять Незалежні підприємці Amway, на пляжах
Черкас було зібрано близько 1,5 т сміття об’ємом п’ять кубометрів. Цього
разу 150 НПА, включаючи членів їхніх сімей, прибирали міський пляж,
відомий під назвою «Живчик». На території Черкаського пляжу працювали як «сухопутні прибиральники», так і водолази. Із прибережного
дна діставали покришки, мангали, пластик, труби, бите скло, залишки
будматеріалів. Цього року найнезвичайнішим «уловом» стали два акумулятори, викинуті безвідповідальними рибалками прямо у Дніпро.
Дата й місце зйомки: 9 липня 2011 року, місто Черкаси.
Photo 24. «For the Pure Dnipro!». Entrant: LLC Amway Ukraine
Description of the event: On 9th July, 2011, almost 1,5 t of rubbish with
the volume measuring five cubic metres was collected on the beaches of
Cherkasy. This was done within the framework of the action For the Pure
Dnipro that was held by Amway Independent Entrepreneurs for the third time.
This time, 150 Amway Independent Entrepreneurs including members of their
families were cleaning the municipal beach, known as «Zhyvchyk». «Land
cleaners» as well as divers worked on the territory of Cherkasy beach. From
the riverside bottom, they got tyres, barbecues, plastic, pipes, broken glass,
the remnants of building materials. This year, the extraordinary «catch» was
two automotive batteries thrown by irresponsible fishermen straight into the
Dnipro. Date and place of photography: 9 July 2011, Cherkasy.
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Фото 23. «Світлі миті життя»
Диплом НСФХУ ІІ ступеню
Учасник: Громадська організація
«Спілка туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями
«Відродження». Опис події: Фізкультурно-мистецький
фестиваль
«Зірки досяжні» в Закарпатті. Під час
фестивалю відбулося сходження на
гору Полонина Руна, в якому брали
участь люди з обмеженими фізичними можливостями разом із волонтерами (кількість учасників – 120 осіб).
Ввечері відбувся інтегрований концерт. Виступали художні колективи
та окремі виконавці з різних регіонів
України. Почесна гостя концерту – переможниця конкурсу «Україна має талант» Олена Ковтун. На фотографії –
виступ молодих людей із особливими
потребами. Акція стала доказом того,
що кожен має право на гідне життя,
щасливе та повноцінне. Дата й місце
зйомки: 8 липня 2011 року, підніжжя
гори Полонина Руна, Перечинський
район, Закарпатська область.
Фото
24
Photo 23. «Joyous Moments of
Life»
Diploma of the second degree of the
NPUU
Entrant: non-governmental organization
Renaissance Tourism Society for
Physically Disabled People
Description of the event: Sports and
art festival Zirky dosiazhni (Stars are
accessible) in Zakarpattia Region.
During the festival, the ascent of the
mountain Polonyna Runa took place
in which physically disabled people
together with volunteers took part
(the number of participants was 120
people). An integrated concert took
place in the evening. The performances
were given by ensembles and individual
performers from various regions of
Ukraine. Olena Kovtun, the winner of
the contest Ukraine Has a Talent, was the
honoured guest of the concert. In the
photo – performance of young people
with disabilities. The action became
the proof that everyone has a right to
worthy life, happy and fully fledged.
Date and place of photography: 8
July 2011, the foot of the mountain
Polonyna Runa, Perechynskyi District,
Zakarpattia Region.

Фото 24

Фото 25

Фото 26

Фото 25, 26.
Серія фотографій «Сходинки»
Спеціальний приз у номінації
Учасник: Вовк Наталія Борисівна в
співпраці з Представництвом міжнародної організації «Право на
здоров’я» (HealthRight International)
в Україні
Опис події: Тренінгова програма
«СХОДИНКИ» спрямована на профілактику ВІЛ/СНІД, інших захворювань а зменшення ризикованої поведінки серед дітей і молоді вулиць, а
також з груп ризику в Україні. Ця нова
інтерактивна та захоплива програма,
не тільки знайомить дітей та молодь
групи ризику з основами профілактики ВІЛ/СНІД та безпечної поведінки, але й допомагає отримати більш
ґрунтовні медичні та психологічні
послуги. Ці послуги надаються як у
денних центрах, так і безпосередньо
на вулиці, а також в дроп-ін центрах,
дитячих будинках, профтехучилищах,
через аутріч-роботу та співпрацю з
іншими організаціями. Програма в
Україні реалізується за підтримки
«Johnson&Johnson».
Дата й місце зйомки:
березень 2011 року, м. Донецьк.
Photo 25, 26.
Series of photographs «Steps»
Special prize in the nomination
Entrant: Natalia Vovk in cooperation
with the representative office of
HealthRight International in Ukraine.
Description of the event: The training
program Steps is intended to prevent
HIV/AIDS as well as other illnesses, to
diminish risky behaviour among street
children and youths, and also among
high-risk groups in Ukraine. This new
interactive and exciting program not
only makes the children and youths of
high-risk group acquainted with the
basics of HIV/AIDS prevention and
safe behaviour, but also helps to get
more solid medical and psychological
services. These services are provided in
day centres, as well as right in the street,
and also in drop-in centres, children’s
homes, trade schools, through outreach
work and cooperation with other
organizations. In Ukraine the program
is carried out with the assistance of
Johnson&Johnson.
Date and place of photography:
March 2011, Donetsk.
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НОМІНАЦІЯ: «БЛАГОДІЙНІСТЬ У КУЛЬТУРІ»
Nomination «Philanthropy in Culture»
Фото 27. «Повір у себе»
Учасник: Благодійна організація
«Джерело надії та життя», Польова
Оксана Григорівна
Опис події: Благодійна організація
«Джерело надії та життя» проводила
акцію «Повір у себе» для дітей з обмеженими можливостями разом із
соцслужбою Голосіївського району.
Це дівчинка Таня, яка малює ніжкою.
Дата й місце зйомки:
24.11.2011, кінотеатр «Загреб».

Фото 27

Photo 27. «Believe in Yourself»
Entrant: charitable organization
Source of Hope and Life,
Oksana Poliova
Description of the event:
The charitable organization Source of
Hope and Life held an action Believe in
Yourself for children with disabilities,
in cooperation with the social service
of Holosiivsky District. This is a girl
Tania that is painting with her leg.
Date and place of photography:
24 November 2011.

Фото 28. «Від серця до серця»
Спеціальний приз у номінації
Учасник:
Ткачівська Ірина Василівна
Опис події: Українці в Італії. Українська дівчинка та італійський вуличний музикант. Бездомне серце із
голосом скрипки знаходить серце із
голосом вдячності.
Дата й місце зйомки:
19.04.2011 р., Рим.
Photo 28. «From Heart to Heart»

Special prize in the nomination

Фото 28
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Entrant: Iryna Tkachivska
Description of the event: Ukrainians
in Italy. A Ukrainian girl and an Italian
street musician. A homeless heart with
the voice of a violin finds a heart with
the voice of gratitude.
Date and place of photography:
19 April 2011, Rome.

Фото 29. «Костел св. Трійці»
Учасник: Завадська Тетяна Василівна
Опис події: Результатом нашої
п’ятиденної праці стало відчуття могутності... Нині кожен може вільно
зайти до храму, відвідати підвали та
без перешкод оглянути його з усіх
боків. Жовтнева подорож до Костелу поставила нас перед неймовірним фактом: на всіх уцілілих стінах
пам’ятки почали проявлятися нові
фрески...!
Дата й місце зйомки: липень 2011 р.,
смт. Меджибіж.

Фото 29

Photo 29. «Roman Catholic Church of
the Holy Trinity»
Entrant: Tetiana Zavadska
Description of the event: The result
of our five-day work was the feeling
of power… Now everyone can freely
enter the temple, visit its basement
and see it round from all sides without
any obstacles. Our trip to the Roman
Catholic church in October made us
face an incredible fact: new frescos
began to show on all walls of the
monument which came off unhurt…!
Date and place of photography:
July 2011, Medzhybizh urban-type
settlement.

Фото 30

Фото 30. «Костел св. Трійці»
Учасник: Козлова Наталія Вікторівна
Опис події: Костел було зруйновано (підірвано) у 1956 р. Відтоді собор став місцевим сміттєзвалищем...Чотири
дівчини: Таня Завадська – реабілітолог, Наталія Козлова – архітектор, Юлія Богів – бібліотекар та Інна Олійник – соціальний працівник – розчистили зовнішній і внутрішній простір костелу від завалів. Руками носили
сміття, трамбували його. Таким чином, ущерть наповнили чотири самоскиди. А остання машина від ваги просіла
на 1,5-2 см, стоячи на місці...
Дата й місце зйомки: липень 2011 р., смт. Меджибіж.
Photo 30. «Roman Catholic Church of the Holy Trinity»
Entrant: Natalia Kozlova
Description of the event: The church was destroyed (blasted) in 1956. Since then the cathedral turned into a local
dump… Four young women: Tania Zavadska – recreation therapist, Natalia Kozlova – architect, Julia Bohiv – librarian
and Inna Oliinyk – social worker – cleared the outer and inner area of the church from heaps. They carried the rubbish
with their hands, rammed it. Thus, they had filled four dump trucks completely. And the last truck sank 1,5-2 cm from
the weight at rest…
Date and place of photography: July 2011, Medzhybizh urban-type settlement.
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Фото 31

Фото 31.
«Талант Роман Лопатинський»
Учасник: Бойко Анатолій Васильович
Опис події: Фонд Влади Прокаєвої
«Обдаровані діти – майбутнє України»
традиційно підтримує молоді таланти
і вже не вперше проводить музичні
вечори у найкращих залах столиці.
На фото: лауреат національних та
міжнародних конкурсів Роман Лопатинський виконав Концерт для фортепіано з оркестром №1 Мі бемоль мажор. Він вивчив цей надскладний твір
усього за кілька тижнів, хоча зазвичай
навіть дорослим музикантам для цього потрібні кілька місяців.
Дата й місце зйомки: 25 жовтня
у 2011р., Національна філармонія
України.

Photo 31. «A Man of Talent Roman Lopatynskyi»
Entrant: Anatolii Boiko
Description of the event: Vlada Prokaeva Charitable Foundation «Talented
Children are the Future of Ukraine» traditionally supports young talents
and holds musical evenings in the best concert halls of the capital not
for the first time. In the photo – laureate of national and international
contests Roman Lopatynskyi performed Concerto for Piano and Orchestra
No.1 in E-flat major. He has learned this challenging composition for only
several weeks, though as a rule even mature musicians need several months
to do that.
Date and place of photography:
25 October 2011, National Philharmonic Society of Ukraine.

НОМІНАЦІЯ: «БЛАГОДІЙНІСТЬ У ГРОМАДІ»
Nomination «Philanthropy in the Community»

Фото 32
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Фото 32, 33, 34.
Серія фотографій «Ми поруч»
Спеціальний приз у номінації
Учасник: Чупріна Валерія Ігорівна
Опис події: Фотокартки зроблені під
час Днів борщу в Клавдієво. Ця благодійна акція для мешканців селища
проходила за підтримки команди
стронгменів України, а саме: Вірастюка, Копишинського та Конюшка. В
рамках акції проходив благодійний
концерт для діточок та їхніх батьків.
Крім того, на площі варили борщ і
роздавали всім охочим.
Дата й місце зйомки: 28.08.2011 р.,
смт. Клавдієво.
Фото 33

Photo 32, 33, 34.
Series of photographs «We are Near»
Special prize in the nomination
Entrant: Valeria Chuprina
Description of the event: The
photographs were taken during Borsch
Days in Klavdievo. This philanthropic
action for the inhabitants of the village
took place with the assistance of the
Ukrainian strongman team, namely
Virastiuk, Kopyshynskyi and Koniushko.
A charitable concert took place for
children and their parents as part of
the action. Besides, borsch was cooked
and given to all comers in the square.
Date and place of photography:
28 August 2011, Klavdievo urban-type
settlement.

Фото 34
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Фото 35. «Благодійність – це не
тільки гроші»
Диплом НСФХУ ІІІ ступеню
Учасник: Янковський Андрій Олександрович
Опис події: На фото зображений собака з фізичними вадами. Незважаючи на це, його хазяйка (стоїть поруч),
любить свою тварину, вона робить усе
можливе, щоб її собака жив повноцінним життям.
Дата й місце зйомки:
25 листопада 2010 р., м. Київ.

Фото 35

Photo 35. «Philanthropy is Not Only
Money»
Diploma of the third degree of NPUU
Entrant: Serhii Yankovskyi
Description of the event: The
photo represents a dog with physical
disabilities. In spite of this, its mistress
(standing nearby) loves her pet, she
does everything she can so that her dog
would live a full life.
Date and place of photography:
25 November 2010, Kyiv.

Фото 36.
«Ми комусь іще потрібні...»
Учасник:
Харченко Сергій Олексійович
Опис події: Мешканці Будинку ветеранів сцени у Пущі-Водиці на пікніку,
влаштованому благодійною організацією «Спільнота друзів св. Егідія».
Дата й місце зйомки:
28 червня 2010 року, м. Київ.

Фото 36
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Photo 36.
«Someone Still Needs Us»
Entrant: Serhii Kharchenko
Description of the event:
The inhabitants of the Stage Veterans’
Home in Puscha-Vodytsia on a picnic
organized by the charity Friends of St.
Giles Community.
Date and place of photography:
28 June 2010, Kyiv.

НОМІНАЦІЯ: «БЛАГОДІЙНІСТЬ У СПОРТІ»
Nomination «Philanthropy in Sport»

Фото 37

Фото 38

Фото 37. «Змагання»
Срібна медаль НСФХУ
Учасник:
Андрєєва Аліна Миколаївна
Опис події: Перша команда незрячих футболістів в Україні на базі громадської організації «Чернігівська
міська асоціація «Конкордія». Мета
команди – популяризувати футбол
для сліпих в Україні. Вони мріють
провести міжнародний турнір та домогтись офіційного визнання в Україні футболу для незрячих гравців і
введення міжнародної класифікації
Б-1. Команда футболістів з ураженням зору завдяки благодійним
внескам українців та італійців мали
змогу тренуватися та зіграти матч з
італійською командою.
Дата й місце зйомки:
червень 2010 р., м. Саванна, Італія.
Photo 37. «Competition»
Silver medal of the NPUU
Entrant: Alina Andreeva
Description of the event: The first
team of visually impaired football
players in Ukraine as part of the
NGO Concordia Chernihiv Town
Association. The aim of the team is
popularizing football for the blind
in Ukraine. They dream of holding
an
international
championship
and achieving official recognition
of football for visually impaired
players, and also of introduction of
the international B1 classification.
Owing to charitable contributions
of Ukrainians and Italians, the team
of visually impaired football players
had an opportunity to train and play
a match with an Italian team.
Date and place of photography:
June 2010, Savanna, Italy.

Фото 38. «Воротар». Спеціальний приз у номінації
Учасник: Бойко Анатолій Васильович.
Опис події: Міжнародний турнір із футболу серед молодих людей з особливими потребами «Seni Cup 2009»,
за підтримки фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та фірми-спонсора «SENI». У турнірі брали участь 12
команд із психоневрологічних інтернатів з усієї України. Дві команди-переможці поїхали на європейський фінал
турніру до Польщі. Діти добре провели час у змаганнях, подивилися святковий концерт, отримали багато призів
та подарунків від спонсорів.
Дата й місце зйомки: 4 червня 2009 року, м. Київ, база «Святошин».
Photo 38. «Goalkeeper». Special prize in the nomination
Entrant: Anatolii Boiko. Description of the event: An international football championship for disabled young people
Seni Cup 2009 supported by Rinat Akhmetov Foundation Development of Ukraine and sponsor SENI. 12 teams of
psychoneurological homes from all over Ukraine took part in the championship. Two winning teams went to the
European championship final in Poland. The children had a good time during the competition, watched the festive
concert, got a lot of prizes and gifts from sponsors.
Date and place of photography: 4 June 2009, Kyiv, Sviatoshyn sports base.
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