
ФОНД
РІНАТА АХМЕТОВА

ПРОДУКТОВА ДОПОМОГА
НАСЕЛЕННЮ

РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЦІННОСТІ



Рінат Ахметов,
Засновник Фонду Ріната Ахметова
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ЗВЕРНЕННЯ
ЗАСНОВНИКА

У 2014 році на Донбас прийшла біда. Тоді кожен із нас думав, що зробити і як 
допомогти найслабшим і найбільш беззахисним: пенсіонерам, інвалідам, дітям, 
одиноким мамам. Тому я і створив Гуманітарний Штаб. Його завдання – рятувати 
людські життя. А для того, щоб допомога була ефективнішою, ми об’єднали всіх, у 
кого є душа, у кого є серце, хто не байдужий до цієї біди, до долі мирних жителів 
Донбасу. Я об’єднав увесь потенціал підприємств SCM, футбольного клубу «Шахтар», 
благодійного фонду. Тоді працівники та волонтери Штабу працювали 24 години 
на добу, щоб допомогти вижити тим, хто особливо потребував допомоги.
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ДОЛАРІВ США

Загалом продовольча допомога створила 
соціальну цінність для мирних жителів 
Донбасу на суму понад 1 мільярд доларів.
Ця цінність відображає те, що є важливим 
для одержувачів допомоги, їхніх друзів і 
сімей: поліпшення здоров’я, емоційного 
благополуччя та фінансового становища, а 
також можливість залишатися у своїх
домівках1.
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ЕМОЦІЙНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА

одержувачів завдяки
допомозі почували себе 
більш значущими та менш 
ізольованими.

РЕЗЮМЕ

Цей звіт розкриває соціальну цінність, яку Фонд Ріната Ахметова створив для
мешканців Донбасу. Він показує окремі наслідки конфлікту для мирних жителів
і те, наскільки для них є важливим проєкт Фонду Ріната Ахметова «Продуктова 
допомога населенню». Звіт демонструє значну соціальну цінність, яку створили всі, 
хто зробив свій внесок: Фонд, працівники, волонтери та партнерські організації.

отримали гуманітарну допомогу Фонду 
Ріната Ахметова, включаючи 3,2 мільйона, 
які отримали продовольчу допомогу, що 
становить майже дві третини населення, 
яке постраждало внаслідок конфлікту
на Донбасі.

2 з 3 постраждалих від конфлікту 
отримали допомогу Фонду Ріната 
Ахметова.

одержувачів допомога 
забезпечувала основні 
потреби в їжі.

одержувачів допомоги 
відчували, що про них 
дбали та про них не 
забули.

одержувачів продуктова 
допомога Фонду Ріната 
Ахметова була єдиним
джерелом допомоги.

тих, хто отримував допомогу, 
не змогли б прогодувати себе 
та свої родини без продуктової 
допомоги; багато хто опинився 
б в умовах голоду.



ВПЛИВ КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ 
НА МИРНЕ НАСЕЛЕННЯ
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У 2014 році на сході України, на Донбасі 
спалахнув збройний конфлікт. 
Конфлікт, який призвів до великої 
кількості жертв і змусив багатьох 
українців покинути свої домівки та 
шукати притулку в інших регіонах. Під 
час конфлікту загинули приблизно
13 000 людей, приблизно 30 000
дістали поранення2. 

У розпал конфлікту Донбас зіткнувся з 
гуманітарною катастрофою. 
Харчових продуктів, медикаментів та 
інших товарів катастрофічно бракувало. 
За даними Всесвітньої продовольчої 
програми ООН, до 2016 року через 
конфлікт «в умовах голоду опинилися 
приблизно 1,5 мільйона людей, з яких 
приблизно 300 тисяч відчували
жорстку потребу в продовольстві та 
потребували негайної допомоги»³. 
Були зачинені магазини, банки й 
аптеки. Пересування було 
небезпечним для тих, хто перебував 
поруч із лінією розмежування, люди 
жили у страху за своє життя.

Упродовж усього конфлікту мільйонам 
людей довелося зіткнутися з 
перебоями у водопостачанні, опаленні, 
не було доступу до послуг освіти й 
охорони здоров’я. Багато підприємств 
закрилися, зріс рівень безробіття. За 
даними ЮНІСЕФ, вимушена 
необхідність ховатися в підвалах школи 
психологічно вплинула на дітей: 
«у багатьох випадках діти стали занадто 
наляканими, щоб навчатися»4.

Згідно зі звітом Управління з координації 
гуманітарних питань (УКГП ООН):

5,2 МІЛЬЙОНА безпосередньо
постраждали від збройного конфлікту на 
сході України, зокрема:

• 3,4 МІЛЬЙОНА людей потребують 
гуманітарної допомоги (приблизно пів 
мільйона з них – діти)

• 1,4 МІЛЬЙОНА стали внутрішньо
переміщеними особами, які переїхали в 
інші регіони України

• БІЛЬШ НІЖ 1 МІЛЬЙОН потребують
продовольчої допомоги та підтримки для 
задоволення інших основних потреб.

Через війну багатьом мирним жителям, зокрема й 
мені, довелося переїхати в інші міста. Однак не в 
усіх була така 
можливість. Багатьом довелося 
залишитися і стати свідками всіх цих вибухів і 
перестрілок. Багато людей 
отримали поранення, а їхні будинки 
перетворилися на руїни. Ми із сім'єю багато разів 
переїжджали. Мені довелося змінити школу.

Анастасія, Гнутове 
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ПРОЄКТ ФОНДУ
РІНАТА АХМЕТОВА 
ПРОДУКТОВА ДОПОМОГА
НАСЕЛЕННЮ

ГРУПА                                    ФАКТОР

ЗАСНОВНИК 
ТА ПРИРОДА  ОРГАНІЗАЦІЇ

МІЖГАЛУЗЕВА
СПІВПРАЦЯ

МОДЕЛЬ
ПОСТАЧАННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНІ
ЗДІБНОСТІ

• Розуміння людей і довготривала прихильність до регіону
• Дотримання принципу нейтральності

• Здатність залучати ресурси локального бізнесу, його інфраструктуру,
  обладнання та досвід
• Здатність мобілізувати волонтерів на місцях із різними вміннями, навичками 
  і досвідом

• Здатність заздалегідь спланувати видачу та повідомити одержувачам, коли 
  вони можуть очікувати на наступний продуктовий набір
• Здатність підтримувати найбільш незахищених людей, доставляючи
  додому продуктові набори для тих, хто не може відвідати точки видач

• Здатність діяти й адаптуватися швидко: швидкий процес прийняття рішень
  і наявність ресурсів на місцях; здатність оперативно враховувати зворотній зв’язок, 
  наданий одержувачами
• Здатність перейти від швидкого реагування до системного випереджаючого
  реагування та здатність надавати допомогу впродовж тривалого періоду часу

ЯК ПРОЄКТ СТВОРИВ
СОЦІАЛЬНУ ЦІННІСТЬ
Деякі особливості проєкту Фонду Ріната Ахметова «Продуктова допомога населенню» 
сприяли його успіху. Фонду вдалося задіяти волонтерів, ресурси місцевих підприємств 
і місцеві громади6. Це означало, що Фонд зміг негайно відреагувати на конфлікт, 
доставляючи великі обсяги продовольчої допомоги на ранньому етапі конфлікту по 
всьому регіону. Фонд Ріната Ахметова продовжував системно та регулярно надавати 
продовольчу допомогу впродовж усього періоду конфлікту. Разом із наборами 
одержувачам видавали талони на наступну дату відвідування. Це дало впевненість 
одержувачам допомоги, що їхні потреби в харчових продуктах будуть задоволені в 
майбутньому.

Від самого початку конфлікту Фонд надавав екстрену продовольчу та медичну допомогу. 
Було задіяно понад 5 000 волонтерів для забезпечення розподілу продуктової 
допомоги, що дало змогу створити широку мережу дистрибуції, яка охоплювала
753 населені пункти на Донбасі.

Допомога надавалася тим категоріям населення, які за даними ООН вважалися 
найбільш вразливими5. Загалом за п’ять із половиною років Фондом було видано
12,5 мільйона продуктових наборів, включаючи 900 000 наборів для дітей і
4 400 наборів з медикаментами.
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ЛІКВІДАЦІЯ
ГОЛОДУ 

ГАРНЕ ЗДОРОВ’Я 
ТА ДОБРОБУ Т

ГЕНДЕРНА
РІВНІС ТЬ

МИР, ПРАВОСУДДЯ
ТА ЕФЕКТИВНІ
ІНС ТИТ У ТИ

ПАРТНЕРС ТВО
В ІНТЕРЕСАХ

С ТІЙКОГО РОЗВИТКУ 
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ДОСЛІДЖЕННЯ 
СОЦІАЛЬНОЇ
ЦІННОСТІ

«Магазини зникли, гроші 
зникли, робота зникла.

Люди залишилися на межі 
виживання». 

Валентина, Донецьк

Фонд Ріната Ахметова спільно з Envoy Partnership провів дослідження 
соціальної цінності проєкту «Продуктова допомога населенню» Фонду 
Ріната Ахметова для жителів Донбасу, щоб вивчити вплив допомоги та 
цінність, яку вона створила для мирних жителів Донбасу7.

У дослідженні взяли участь понад 1 650 благоотримувачів і волонтерів проєкту 
«Продуктова допомога населенню». Дослідження проведено у значній відповідності 
з методологією соціального повернення на інвестиції (SROI).

Соціальна цінність – це вимірювання та оцінювання результатів, представлених у 
монетарному виразі, де ці результати включають соціальні та екологічні, а також 
фінансові й економічні зміни8. Social Value International визначає соціальну цінність
у такий спосіб:

envoypartnership.com

«Соціальна цінність – це кількісна оцінка відносної важливості змін, які люди переживають у 
своєму житті. Певна цінність, але не вся, відображається 
в ринкових цінах»9.
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96% +9%94%

ДОПОМАГАЮЧИ 
ЛЮДЯМ ВИЖИТИ

72%

благоотримувачів сказали, що не змогли б прогодувати себе без продовольчої
допомоги.

ВПЛИВ
НА ВОЛОНТЕРІВ

Проєкт Фонду Ріната Ахметова «Продуктова допомога населенню» допоміг вижити 
багатьом мирним жителям Донбасу. Під час конфлікту харчові продукти стали дуже 
важкодоступними й дорогими.

Продуктова допомога підвищила життєву стійкість одержувачів у період збройного 
конфлікту. Без продуктової допомоги багато людей зіткнулися б із надзвичайно 
важкими життєвими ситуаціями:

95%

волонтерів сказали, 
що волонтерство 
допомогло їм
почуватися корисними 
для суспільства

78%

волонтерів сказали, 
що волонтерство 
допомогло їм 
впоратися з війною 
та подолати труднощі

ПІДТРИМКА
ЕМОЦІЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ

У раніше проведених дослідженнях гуманітарної допомоги основну увагу приділяли 
кількості мирних жителів, яким надавалася підтримка, і кількості доставленої допомоги. 
Це дослідження йде далі, вперше застосовуючи передові методи вимірювання 
емоційного благополуччя для оцінки впливу гуманітарної допомоги. Це означає, що 
зміна емоційного благополуччя одержувачів допомоги оцінювалася безпосередньо.

Загалом проєкт Фонду Ріната Ахметова «Продуктова допомога населенню» поліпшив 
емоційне благополуччя одержувачів на 9 відсотків. Це істотне поліпшення, особливо 
враховуючи те, що благоотримувачі мешкали в зоні конфлікту та стикалися з 
критичними для життя викликами.

Понад 5 000 волонтерів долучилися до проєкту «Продуктова допомога населенню» 
Фонду Ріната Ахметова. Волонтерство допомогло їм не здаватися та впоратися з війною, 
почуватися менш ізольованими, дало змогу менше турбуватися про себе, підвищило 
їхній рівень задоволеності життям, дало можливість більш оптимістично дивитись
в майбутнє, значно поліпшило їхнє емоційне благополуччя.

+20%

покращилось емоційне 
благополуччя волонтерів 
завдяки участі в проєкті 
«Продуктова допомога 
населенню» Фонду
Ріната Ахметова

одержувачів завдяки 
допомозі відчували себе 
більш значущими та 
менш ізольованими

підвищилося емоційне 
благополуччя одержувачів 
допомоги завдяки допомозі 
Фонду Ріната Ахметова 

одержувачів допомоги 
відчували, що про них 
дбали та про них 
не забули
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Допинились би
в умовах голоду

не змогли б дозволити собі 
предмети першої 
необхідності та життєво 
важливі ліки 30%П
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О були б змушені покинути 
Донбас, ставши внутрішньо 
переміщеними особами 



УСПІХ ПРОЄКТУ 
ФОНДУ РІНАТА АХМЕТОВА 
ПРОДУКТОВА ДОПОМОГА
НАСЕЛЕННЮ
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Загалом, в межах проєкту Фонду Ріната Ахметова «Продуктова допомога населенню» 
створена соціальна цінність в розмірі понад 1 мільярда доларів США, в цінах 2018 
року10. Це еквівалентно соціальній цінності в розмірі 30 мільярдів гривень. Ця цінність 
відображає соціальні компоненти, які є важливими для одержувачів допомоги, їхніх 
друзів і сімей: поліпшення їхнього здоров’я, емоційного благополуччя, фінансового 
становища та можливість залишатися у своїх домівках.

1,1
МЛРД

ДОЛАРІВ США

СОЦІАЛЬНА
ЦІННІСТЬ

Вплив
на продовольчу безпеку

$867 млн

Вплив
на емоційне благополуччя

$220 млн
Вплив на інші аспекти

$3 млн

ГРУПА
БЛАГООТРИМУВАЧІВ

Люди похилого віку            
Сім’ї                
Люди з обмеженими
можливостями
Інші категорії

                   
Загалом                                                             

НА КОЖНОГО
ПРЯМОГО
ОДЕРЖУВАЧА
ДОПОМОГИ

$1 100

ВСЬОГО,
МІЛЬЙОНІВ ДОЛ. США

$812 млн
$194 млн
$69 млн

$1 090 млн

$15 млн



https://civilvoicesmuseum.org/uk/experts/publications/food_aid_initiative_report

https://civilvoicesmuseum.org/uk/experts/publications/food_aid_initiative_report

https://civilvoicesmuseum.org/uk/experts/publications/food_aid_initiative_report

https://civilvoicesmuseum.org/uk/experts/publications/food_aid_initiative_report

https://civilvoicesmuseum.org/uk
https://civilvoicesmuseum.org/uk
https://civilvoicesmuseum.org/uk
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https://akhmetovfoundation.org/ru

https://facebook.com/AkhmetovFDU
https://instagram.com/akhmetovfoundation/
https://twitter.com/AkhmetovFDU
https://goo.su/2c5s

КОНТАКТИ:
https://akhmetovfoundation.org/
facebook.com/AkhmetovFDU
instagram.com/akhmetovfoundation/
twitter.com/AkhmetovFDU
https://goo.su/2c5s
https://ru.linkedin.com/company/foundation-for-development-of-ukraine

Гаряча лінія (Україна): 0 800 509 001

https://civilvoicesmuseum.org/ru

За шість років конфлікту Фонд зібрав і систематизував історії мирних жителів, які 
постраждали внаслідок збройного конфлікту. Ці історії очевидців свідчать про вкрай 
негативний вплив конфлікту на життя мирного населення й демонструють важливість 
допомоги. Ці історії стануть основою для нового проєкту Фонду Ріната Ахметова – 
«Голоси Мирних» – Музей Фонду Ріната Ахметова, який буде представлено 
у листопаді 2020 року.

ПОДАЛЬШІ
КРОКИ

1 - У цінах 2018 р. з використанням перерахунку ринкового курсу гривні. 
2 – УКГП ООН, лютий 2020 р., Звіт про ситуацію в Україні, дані з 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation%20Report%20-%20Ukraine%20-%204%20Nov%202019_1.pdf 
3 - https://www.wfp.org/news/conflict-eastern-ukraine-leaves-15-million-people-hungry
4 - Генрієтта Фор, виконавчий директор ЮНІСЕФ; https://news.un.org/en/story/2019/05/1038861
5 - Огляд гуманітарних потреб (ОГП), УКГП ООН, 2019.
6 - Ресурси включають транспорт, місця для видачі продуктів харчування та логістичну підтримку.
7 - Дослідження було проведено Envoy Partnership  (Велика Британія), консалтинговою компанією із соціальної цінності: 
https://envoypartnership.com/
8 - Результати (outcomes) оцінювалися в монетарному виразі за допомогою підходу економіки охорони здоров'я з використанням 
методів, що застосовують Всесвітня організація охорони здоров'я, Світовий банк та інші організації. Показники здоров'я та емоційного 
благополуччя були перетворені на показник кількості років життя з поправкою на якість (Quality-Adjusted Life Year, QALY) або кількості 
років життя з поправкою на непрацездатність (Disability-Adjusted Life Year, DALY). У свою чергу їм було присвоєно монетарний 
еквівалент двох Валових національних доходів на душу населення. Докладніше про методологію див.: Leech, Ashley A. et al. (2018) Value 
in Health Use and Misuse of Cost-Effectiveness Analysis Thresholds in Low- and Middle-Income Countries: Trends in Cost-per-DALY Studies. 
Том 21, Випуск 7, стор. 759-761.
9 - Social Value International, https://socialvalueint.org/social-value/what-is-social-value/ 
10 - Загальна соціальна цінність становить 1,1 мільярда доларів США в цінах 2018 року, перерахованих з гривні за ринковим обмінним 
курсом. Якщо використовувати перетворення за паритетом купівельної спроможності, то ця цифра становить 3,5 млрд доларів США. 
Якщо використовувати номінальну, а не реальну вартість, соціальна цінність становитиме 20 мільярдів гривень, 870 мільйонів доларів 
США (ринковий обмінний курс) і 3,6 мільярда доларів США (за паритетом купівельної спроможності).




