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Зміст



3 24-го лютого
2022 року 
кожен з нас 
став творцем 
історії 

Українці вистояли, зламали плани ворога та змусили його 
відступати, об’єднавши навколо себе весь цивілізований світ. 
Це стало можливим завдяки згуртованості й нашій безумов-
ній любові до країни. Завдяки силі горизонтальних звʼязків 
у спільнотах ми не кинулися навсібіч, а згуртувалися у міц-
ний кулак і дали бій.

Спільнота БУРу є однією з тих, яка суттєво долучилася до 
зміцнення єдності українського суспільства. Уже понад 8 
років ми даємо можливість молоді мандрувати Україною 
і будувати �. Ми допомагаємо пізнавати та закохуватися у 
неї, відчувати причетність до всієї країни через формування 
дружніх взаємин між людьми з різних регіонів. Так ми буду-
ємо спільну національну ідентичність.
 

Юрко Дідула
Директор ГО «Будуємо Украіну Разом»

ВСТУПНЕ СЛОВО  

Разом з командою Prometheus ми запустили онлайн-курс з 
проєктного менеджменту, і це дало можливість понад 1000
учасникам вдосконалити власні навички. Крім того, ми про-
фінансували 2 команди, які запустили або розвинули власні 
підприємницькі проєкти. 
 
Цьогоріч БУР став самостійною громадською організацією. 
Протягом 8-ми років ми зростали, як програма Української 
освітньої платформи (до 2021-го року БО «Львівська освітня 
фундація»). Організація стала нам майданчиком для зміцнен-
ня інституційних мʼязів та програмної ефективності. Вона 
давала можливість бути автономними та відповідальними у 
прийнятті рішень, щоб із самого початку БУР формувався 
як зріла команда і стала організація. Сьогодні ми партнери 
і союзники у спільному проекті – Зміцнити Україну. Надалі 
ми плануємо працювати на підсилення одне одного та бути 
партнерами на місцях задля розвитку української молоді в 
регіонах.

Ми розуміємо, що сучасні виклики – насправді колосальна 
можливість. Можливість допомогти відчути причетність до 
країни більшості української молоді. Для нас дуже важливо, 
щоб саме молоді люди, які бачать своє майбутнє в Україні, 
стали активними учасниками відбудови. Ми робили це у 2022
і продовжуватимемо далі.

Долучайтеся! 
Бо ж ми будуємо Україну разом! 

З перших тижнів після повномасштабного вторгнення офіс 
БУРу почав приймати велику кількість запитів від спільноти. 
Найчастіше просили продукти харчування та засоби гігієни, 
будівельні матеріали, обладнання і медикаменти. Ми забез-
печили продуктами соціальну їдальню у Слов'янську, харча-
ми і засобами гігієни постраждалі громади в Соледарі, Новій 
Водолазі, Доманівці, Києві та Запоріжжі. Конотоп і Київ забез-
печили будівельними матеріалами, а осередкам, які допома-
гали облаштовувати постраждале від війни житло, відправили 
робочі інструменти.

У нашій спільноті є багато тих, хто вирішив захищати Україну 
на фронті. Це колеги, волонтери, БУР-друзі, амбасадори, які 
раніше разом із нами допомагали іншим, а тепер самі потре-
бують підтримки. Тому після 24-го лютого ми вирішили сфоку-
суватися на підтримці воїнів із нашої спільноти. БУР передав 
нашому війську спорядження на понад 17 млн гривень: 812 
рацій, 21 ноутбук, 15 планшетів, 80 тепловізорів, 45 машин, 
6 дронів, 135 шоломів, 329 аптечок, 500 турнікетів, 375 броне-
жилетів та 100 комплектів термобілизни. Зі свідчень наших 
волонтерів, це допомогло врятувати не одне життя. 

Вже з червня ми повноцінно повернулися до програмної діяль-
ності. Завдяки 2626 волонтерам/кам БУР створив комфортні 
умови проживання для понад 5000 людей із постраждалих від 
війни громад. Ми підтримали 9 довгострокових волонтерів/ок, 
які працювали з місцевою молоддю у малих громадах України.

 



Будуємо Україну Разом — громадська організація, яка створює можливості 
для молоді творити зміни в країні через волонтерство.

БУР був створений у 2014 році як ініціатива, що через волонтерство об'єднує 
та розвиває українську молодь. За 9 років ми пройшли шлях від проєкту 
Української освітньої платформи до незалежної організац�, виросли від де-
кількох таборів до великої спільноти волонтерів, що об’єднана цінностями від-
повідальності, довіри різ(в)ності та віри в Україну.

Беремо відповідальність 
• відповідальні за себе / середовище / БУР / Україну
• розвиваємо Україну через розвиток самих себе/ лідерів / організацій
• вирішуємо проблеми / генеруємо рішення
• приймаємо свободу відповідально
Цінуємо різ(в)ність 
• гідність людини є непорушною цінністю
• відкриті до змін та діалогу з інакодумцями
• розуміємо та поважаємо різність (все, що не суперечить закону)
• «я не зобов’язана(ий) приймати твою точку зору, але маю тебе поважати»
Довіряємо
• довіряємо своїй силі / компетенціям
• будуємо довіру між українцями з різних регіонів та всередині громад 
• віримо у людей
Віримо в Україну 
• єдність українців на рівні команди, спільноти БУР, громад і країни загалом 
• пишаємося, що ми українці 
• вивчаємо, досліджуємо нашу українськість / ідентичність / історію
• віримо у політичну, не етнічну націю 

ПРО БУР  

Цінності 

Українці включені в суспільне життя і допомагають один одному

Розвиваємо довіру та формуємо спільноту відповідальної та спроможної 
молоді через волонтерство й неформальну освіту задля демократичного 
майбутнього України

Візія

Місія



БУРчиків у 2021 році
в осередках

учасників/учасниць 
програми менторства 116 290

БУРчиків за 2022 рік
з червня115

волонтерів/
волонтерок6346

довгострококвих 
волонтерів/волонтерок11

діючих 
осередків
 

недіючих 
осередків
 

7
10 таборів 109

БУР 2014-2022  



Олексій 
Лавриненко
менеджер формаційної
програми

Олександра
Лехович
головна
бухгелтерка

Анастасія 
Гуцуляк
менеджерка 
з розвитку осередків

Юлія 
Капустєнко
координаторка
адміністраторів

Христина
Дубницька
керівниця відділу
комунікацій

Владислав 
Крупко
менеджер
з комунікацій

Олеся 
Гуцук
менеджерка
з комунікацій

Тетяна 
Кравчук
HRG

Тетяна 
Гичка
контент-менеджерка

Катерина
Полях
графічна
дизайнерка

Ірина 
Манько
в.о. керівниці відділу
залучення та рекрутингу

Інна 
Джура
асистенка рекрутерки
волонтерів

Вероніка 
Кунець
асистенка рекрутерки
волонтерів

Анастасія
Севостьянова
фінансова
менеджерка

директор ГО «БУР»

Ірина
Бондар
фінансова
спеціалістка

Мар’яна
Кащак

Андрій 
Левицький

Юрій
Дідула

Джефрі
Вілз

Любомир
Тарновський

Віталій
Кокор

Уляна
Кульчицька

Василина
Левусь
бахгалтерка

Андріана 
Гамар
менеджерка грантів
та партнерств

Марія 
Смолинець
діловодка

Христина 
Осадча
менеджерка
партнерств

Анна 
Борщук
менеджерка 
культурно-освітньої 
програми таборів

Анастасія
Драчук
керівниця 
програмного відділу

Мар’яна 
Фариняк
менеджерка 
навчальних програм

Марта 
Боднар
менеджерка 
з моніторингу 
та оцінки

Андрій 
Кузьмяк
менеджер програм 
індивідуального розвитку 
волонтерів

Олена 
Лупова
менеджерка локальних 
волонтерських
активностей

Єлизавета 
Курицина
координаторка локальних
волонтерських
активностей

Володимир 
Попович
технічний
менеджер 

технічний
менеджер 

Андрій 
Блюсович

Катерина 
Симоненко
проєктна
менеджерка

Анастасія 
Ягущина
проєктна
менеджерка

Загальні збори 

Команда офісу 

Наглядова рада

адміністраторів/
адміністраторок

кемп-лідерів/
кемп-лідерок

майстри/
майстрині

членів і членкінь команд
локальних осередків58 67 3213

КОМАНДА  



Павлівка

Іванівка

Мена

Прилуки

к кЛу ашів а

Лебедин

Жовтоолександрівка

Житомир

Кухарі
Здвижівка

Макарів
Мотижин

Бородянка
Ірпінь

Святопетрівське

Васильків Переяслав

Біла Церква
Миронівка

Хвильове-Сорочин

Черкаси

Новоселівка

Зм�в

Лисянка

ПоБлагодатне лтава

Диканька

тСві ловодськ

Пантаївка
Пальмирівка

'ятихП атки

кПартизансь е

ДніпроКропивницький

Велика Северинка

Вознесенськ

Г райво он

Роздільна

Могилів-Подільський

Хмельницький
Мартинківці

Чортків

Коломия

Ясіня

Мукачево
Ужгород

Івано-Франківськ
Угринів

Долина Калуш
Бурштин

Рай

Стрий
Устя

Довге Гірське

Дрогобич
Трускавець

Новий Яричів

Соснівка
ВолсвинБелз

Заболоття
Себечів

Володимир
Нововолинськ Звірів

Вараш Сарни

Зарічне

Рожище

Луцьк

Дермань Друга
Демидівка
Заріцьк Гоща

Корець

Мшанець

Локальні волонтерьскі
активності

БУР-табори

Довгострокове
волонтерство

ГЕОГРАФІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

Львів

Закарпаття

КИЇВ
Охтирка

Харків

Чернігів

Запоріжжя

Діючи осередки



БУР-табір — волонтерський будівничий табір в невеликих містах чи селах 
України, який залучає молодь з усієї країни до волонтерства: відбудовувати 
пошкоджені або зруйновані через війну об’єкти, облаштовувати довготривалі 
та тимчасові помешкання для тих, хто в результаті російського вторгнення, 
втратив свій дім, допомагати сім’ям у потребі відремонтувати помешкання, 
створювати чи облаштовувати молодіжні простори для місцевої молоді, 
знайомитися з місцевістю та формувати нові соціальні зв’язки.
 
Тривалість: 7-10 днів.

 

1626 волонтерів/ок

3038 бенефіціарів 
(з них 1129 нових) 

«Поруч зі шпателями, ранніми підйомами і ночівлями у спальнику 
ти відчуваєш любов до своєї країни. Таку сильну і жадібну, 
що й уявити собі не міг!»

Уляна
волонтерка табору в Дрогобичі

БУР-ТАБІР  

33 табори 82 заїзди
300 заявок
за 4 дні

Вперше за три роки сезон 
таборів розпочався навесні. 
Після оголошення перших 
БУР-таборів ми отримали



Іванівка

к кЛу ашів а

Макарів
Мотижин

Васильків Переяслав

Біла Церква

Новоселівка

Охтирка

Полтава

кПартизансь е

Вознесенськ

Мартинківці

Чортків

Коломия

Івано-Франківськ
Угринів

Калуш
БурштинСтрий

Довге Гірське

Дрогобич
Трускавець

Рожище

Луцьк
Заріцьк
Демидівка

Гоща
Корець

 

Найстарша волонтерка — пані Євгенія, яка у 71 рік приїхала з Харкова 
на БУР-табір у Стрию, а наймолодшим волонтером став 14-річний 
Захар, який був на заїзді у Партизанському разом зі старшою сестрою. 
Так само до таборів долучалися і родини наших волонтерів і волонтерок: 
батьки, брати та сестри.
 
У цьому сезоні наші волонтери, які були на БУР-таборі вперше, до кінця 
сезону встигли вирости до адміністраторів/ок, кемп-лідерів/ок та 
майстрів/инь. Вони провели майже десяток заїздів.

У БУР-таборах взяли участь іноземні волонтери із 

БУР-ТАБІР  

США, Канади, Франції,
Чехії, Польщі, Литви, 
Великобританії 
та Болгарії



Восени разом з фондом «YOUkraine» і партнерською 
програмою «Мріємо та Діємо» БУР відбудовував житло 
поблизу Івано-Франківська для багатодітної родини пе-
реселенців із Маріуполя. Під час БУР-табору в Угринові 
ми спрямували сили на облаштування в будинку прос-
тору для батьків та десяти дітей. Волонтери долучилися
до ремонту, оздоблювальних робіт, встановлення меблів.
 
Після повномасштабного вторгнення рос�, сім’я була 
роз’єднаною: мама з дітьми виїхала за кордон, батько – 
пішов на фронт. А завдяки можливості оселитися в но-
вому будинку, родина знову разом: інтегрується у новій 
громаді більш ніж за 1000 кілометрів від дому, який їм 
довелося залишити через війну, але в Україні. Новий 
2023 рік сім’я відсвяткувала вже у новій оселі.

«Ми дуже хотіли повернутись, особливо діти. 
Дома, звичайно, легше, адже і діти спілкуються 
у школі рідною мовою, програма звична. 
Там все чуже, і діти були не соціалізовані.» 

 

БУР-ТАБІР  

Оксана Давидова
мама

З перших тижнів після повномасштабного вторгнення офіс 
БУРу почав приймати велику кількість запитів від спільноти. 
Найчастіше просили продукти харчування та засоби гігієни, 
будівельні матеріали, обладнання і медикаменти. Ми забез-
печили продуктами соціальну їдальню у Слов'янську, харча-
ми і засобами гігієни постраждалі громади в Соледарі, Новій 
Водолазі, Доманівці, Києві та Запоріжжі. Конотоп і Київ забез-
печили будівельними матеріалами, а осередкам, які допома-
гали облаштовувати постраждале від війни житло, відправили 
робочі інструменти.

У нашій спільноті є багато тих, хто вирішив захищати Україну 
на фронті. Це колеги, волонтери, БУР-друзі, амбасадори, які 
раніше разом із нами допомагали іншим, а тепер самі потре-
бують підтримки. Тому після 24-го лютого ми вирішили сфоку-
суватися на підтримці воїнів із нашої спільноти. БУР передав 
нашому війську спорядження на понад 17 млн гривень: 812 
рацій, 21 ноутбук, 15 планшетів, 80 тепловізорів, 45 машин, 
6 дронів, 135 шоломів, 329 аптечок, 500 турнікетів, 375 броне-
жилетів та 100 комплектів термобілизни. Зі свідчень наших 
волонтерів, це допомогло врятувати не одне життя. 

Вже з червня ми повноцінно повернулися до програмної діяль-
ності. Завдяки 2626 волонтерам/кам БУР створив комфортні 
умови проживання для понад 5000 людей із постраждалих від 
війни громад. Ми підтримали 9 довгострокових волонтерів/ок, 
які працювали з місцевою молоддю у малих громадах України.

 



Будуємо Україну Разом — громадська організація, яка створює можливості 
для молоді творити зміни в країні через волонтерство.

БУР був створений у 2014 році як ініціатива, що через волонтерство об'єднує 
та розвиває українську молодь. За 9 років ми пройшли шлях від проєкту 
Української освітньої платформи до незалежної організац�, виросли від де-
кількох таборів до великої спільноти волонтерів, що об’єднана цінностями від-
повідальності, довіри різ(в)ності та віри в Україну.

Беремо відповідальність 
• відповідальні за себе / середовище / БУР / Україну
• розвиваємо Україну через розвиток самих себе/ лідерів / організацій
• вирішуємо проблеми / генеруємо рішення
• приймаємо свободу відповідально
Цінуємо різ(в)ність 
• гідність людини є непорушною цінністю
• відкриті до змін та діалогу з інакодумцями
• розуміємо та поважаємо різність (все, що не суперечить закону)
• «я не зобов’язана(ий) приймати твою точку зору, але маю тебе поважати»
Довіряємо
• довіряємо своїй силі / компетенціям
• будуємо довіру між українцями з різних регіонів та всередині громад 
• віримо у людей
Віримо в Україну 
• єдність українців на рівні команди, спільноти БУР, громад і країни загалом 
• пишаємося, що ми українці 
• вивчаємо, досліджуємо нашу українськість / ідентичність / історію
• віримо у політичну, не етнічну націю 

Макарів
БУР-табір, який відбувся в селищі Макарів на Київщині, 
був спрямований на відновлення інфраструктурного об’єкту. 
Волонтери приїхали відбудовувати пожежну частину, яка 
постраждала через воєнні д�. На початку березня росіяни 
зайняли селище на кілька днів, упродовж яких там постійно 
точилися бої.
 
Вже влітку три волонтерські заїзди поспіль приїхали відбу-
довували наслідки російської агрес� на Київщині. Вони при-
бирали наслідки пожежі: знімали шпалери, плінтуси, фарбу, 
шпаклювали стіни. Це була молодь з усієї України: Мелі-
тополя, Харкова, Ірпеня, Калуша, Білої Церкви, Бердянська. 
Дехто з волонтерів/ок вперше виїхав з дому за час повно-
масштабного вторгнення та побачив наслідки російської 
окупац�.

 

БУР-ТАБІР  

«Мама так переживає за мене! Бо тут тривоги, 
зруйновані будинки. У нас у Калуші такого немає. 
Я пройшовся вулицями і торкався дірок на паркані, 
аби відчути це.» 

Юра
волотнер



старше 35

31-35

24-30

до 18

18-23

Стать волонтерів і волонтерок

Вік волонтерів і волонтерок

Мотивація бути волонтером або волонтеркою

Хочу бути корисним/ою

Був на БУРчику і хочу на табір

Новий досвід

Відбудувати Україну

Допомогти людям

Незмістовні

Нові знайомства

Відпочити

Розвиток

Хочу волонтерити з БУР

Хочу знову на БУР

БУР-ТАБІР / СТАТИСТИКА  

4,0%

5,9%

25,5%

5,3%

59,2%

11,8%
3,6%

10,9%

24,6%

8,8%

0,5%

10,9%

4,9%

6,9%

8,4%

8,6%

Чоловіки
42,2%

Волію не відповідати
0,7%

Жінки
57,1%



БУРчик — локальна акція взаємодопомоги та добросусідства,
спрямова надати підтримку родинам у скруті та надихнути 
мешканців громад брати відповідальність та долучатися до 
позитивних змін.

 

Всеукраїнська толока з БУР 

 

  

 

119 БУРчиків

>1000 волонтерів/ок
30 громад

28 координаторів/ок 

«До БУРчика я ніколи не приймала участі у волонтерській діяльності,
і у будівельній також. І мені дуже сподобалось! Насамперед, я знайшла 
тут друзів, хоч БУР і закінчився, ми досі спілкуємось. Ще БУР допоміг мені 
стати більш впевненою, адже виявилося, що я можу все: вікна закривати, 
і з інструментом поводитись. Я не уявляла, що можу бути корисною 
у такій справі!»

Євгенія
волонтерка БУРчика із закриття вибитих вікон у школах Харкова

БУР толока — одноразова акція швидкого виконання великої 
за обсягом роботи, з метою прибирання та благоустрою гро-
мадських просторів.

14 локацій
300 волонтерів/ок 
29 координаторів/ок

29 муралів
344 волонтери/ки 
15 координаторів/ок

ЛОКАЛЬНІ ВОЛОНТЕРСЬКІ АКТИВНОСТІ  

Всеукраїнська акція з малювання муралів «Малюй з БУР»



ЛОКАЛЬНІ ВОЛОНТЕРСЬКІ АКТИВНОСТІ  

«Я згадав, що таке БУР-табір. Коли ти прокидаєшся наступного дня, 
а у тебе все болить, ти вже тиждень не висипаєшся, але все одно 
хочеться йти.»

Один із БУРчиків відбувся у молодій фермерській родині в селі Рябці на Чернігівщині. 
Раніше сім’я займалася кінним спортом, але під час воєнних дій, коли в селі були 
пошкоджені левади, коней випустили, щоб росіяни не вбили тварин. Після деокупац� 
родина відшукала усіх коней, деякі з них були травмовані. Пізніше спортивних коней 
вони продали, залишивши у себе доживати 9 старих тварин.
 
У рамках БУРчика волонтери допомогли збудувати шелтер для зимівлі коней та від-
новити левади. Сім’я була максимально включена у процес, а також організувала для 
волонтерів стрільбу з лука і вогняне шоу. Так волонтери поза роботою змогли провести 
час серед природи та повзаємодіяти з конями. 

Пінчук Станіслав
волонтер



 

Менторство — це взаємодія більш досвідченого 
наставника чи наставниці з менті — людиною, яка 
хоче отримати нові знання, навички та вміння у пев-
ній сфері. Ментор допомагає вибудувати особистіс-
ний шляху розвитку, підтримує та мотивує у цьому 
процесі. Тривалість: 3 місяці.

Заявки на участь подали 65 менті та 70 менторів, 
з яких було відібрано 30 пар. Проведено 2 офлайн 
зустрічі у Києві та Львові. Освітньою партнеркою 
стала Анна Уварова — експертка з розвитку мен-
торських спільнот, консультантка з навчальних 
форматів.

30 менті

2 зустрічі
30 менторів/ок

«Ключове слово, яке описує інструмент 
менторства – підтримка. Ми всі її потребуємо 

на різних етапах життя, а в часі війни 
така підтримка – це питання життя і смерті.»

 Андрій Кузьмяк
менеджер програм індивідуального розвитку

МЕНТОРСТВО  

«Все почалося з того, що я захотів, аби в Полтаві з'явився осередок БУРу! 
І я розпочав із прокачки себе та формуванням команди  з моїм ментором 
у рамках програми менторства від БУРу. Зараз мене особливо надихають 
юні полтавські волонтери, які не шкодують вихідних та готові долучитися 
до спільних благих справ.»

Богдан
менті, волонтер з Полтави



8 громад

97 заходів
9 волонтерів/ок

 

Довгострокове волонтерство — комплексна програма
взаємного розвитку волонтерів/ок та громад, яка допо-
ма-гає в реалізац� цінних проєктів та заходів для мо-
лоді та локальних громад.

У 2022-му році дев’ятеро наших волонтерів та волонте-
рок спробували себе на довгій дистанц�. Вони поїхали 
в нову для себе громаду, щоб будувати нові зв’язки, 
підсилювати себе та місцевих. За три місяці програми 
їм вдалося організувати 87 різнопланових заходів з міс-
цевими командами у восьми громадах. 
Тривалість: 3 місяці

ДОВГОСТРОКОВЕ ВОЛОНТЕРСТВО  

Ясіня

Соснівка

Долина

Корець
Переяслав

Диканька

Велика Северинка

«Довгострокове волонтерство підійшло б людині, яка відкрита 
до пригод. Думаю, що для студентів це дуже хороший досвід, 
адже це крок до самостійного життя. Ти постійно навчаєшся 
спілкуванню з іншими, намагаєшся знаходити різні підходи.»
 

Аня
довгострокова волонтерка з Ясіня, Закарпаття



БУР ЛАБ — комплексна навчальна програма з проєктного менеджменту,
яка створює можливості для саморозвитку та втілення проєктів у життя.
У 2022-му році ми запустили онлайн-курс на платформі «Prometheus», 
провели лабораторію (розробка проєкту, симуляційна гра), пітчинг проєк-
тів на подальше фінансування в процесі реалізац�.

Онлайн-курс спрямований давати комплексне розуміння роботи проєкт-
ного менеджера. Команда БУРу та УОПу ділиться особистим досвідом 
реалізац� соціальних проєктів, як в ролі менеджерів, так і донорів і гран-
тодавців.

 

 

 8760 

1162 

реєстрацій

сертифікатів
1619 анкет

Лабораторія відповідальності. Найбільш цікавими для учасників є проєкти 
в сфері освіти (24%), соціальні проєкти (22%), молодіжна робота (17%). Понад 
50% учасників презентували власні ідеї проєктів у перший день навчання.

58
  

зареєстрованих
взяли участь 30

БУР ЛАБ  

Восени разом з фондом «YOUkraine» і партнерською 
програмою «Мріємо та Діємо» БУР відбудовував житло 
поблизу Івано-Франківська для багатодітної родини пе-
реселенців із Маріуполя. Під час БУР-табору в Угринові 
ми спрямували сили на облаштування в будинку прос-
тору для батьків та десяти дітей. Волонтери долучилися
до ремонту, оздоблювальних робіт, встановлення меблів.
 
Після повномасштабного вторгнення рос�, сім’я була 
роз’єднаною: мама з дітьми виїхала за кордон, батько – 
пішов на фронт. А завдяки можливості оселитися в но-
вому будинку, родина знову разом: інтегрується у новій 
громаді більш ніж за 1000 кілометрів від дому, який їм 
довелося залишити через війну, але в Україні. Новий 
2023 рік сім’я відсвяткувала вже у новій оселі.

«Ми дуже хотіли повернутись, особливо діти. 
Дома, звичайно, легше, адже і діти спілкуються 
у школі рідною мовою, програма звична. 
Там все чуже, і діти були не соціалізовані.» 

 



 

~30 учасників/учасниць 
16 допущено  
2 профінансовано
 

Пітчинг. Тематика проєктів різноманітна: ми отримали запити і на ство-
рення спортивних секцій для жінок, і на сімейний агробізнес. У рамках 
конкурсної програми журі прийняло рішення підтримати 2 бізнес-проєкти. 
Це швейна майстерня «Potrib» та видавництво «UA Comix».

Завдяки фінансовій підтримці від БУРу апсайклінг-виробництво «Potrib» 
змогло продовжити свою діяльність після кількамісячної перерви в умовах 
воєнного стану. Підприємці винайняли приміщення для майстерні, закупили 
додаткове обладнання і змогли розширити команду з двох людей до восьми. 
Зараз власники бізнесу працюють над тим, щоб масштабувати проєкт і 
відкривати апсайклінг-майстерні з виготовлення наплічників і сумок у інших 
регіонах. Продукцію вже шиють не тільки у Львові, а й на Полтавщині. У планах 
– поступово вирости до міжнародного проєкту.

БУР ЛАБ  

«Я міг зробити якийсь просто швейний коворкінг, взяти менед-
жерів, смм-відділ... Але я більш прагматично до цього підійшов. 
Я вважаю, що потрібно до ресурсу ставитися оптимізовано. 
Тому я беру стільки, скільки мені зараз потрібно. І якщо я буду 
себе добре поводити, то колись мені знову будуть готові 
допомогти.» 

Володимир Мазан
співвласник підприємства



Кемп-лідери/ки — спільнота волонтерів/ок, які вчаться застосо-
вувати свої лідерські якості, спільно з командою організовують 
культурно-освітню програму БУР-табору в громадах і відповідають 
за якісну взаємодію з волонтерами та волонтерками. Метою кемп-
лідерства є розвиток культури професійного волонтерства.

2 школи
кемп-лідерства 
50 нових 
кемп-лідерів/ок 

«Для мене кемп-лідерство — це можливість проявити себе, 
творчо підійти до організації табору, та головне — відчути 
себе частиною спільноти БУРу.»

Іван
кемп-лідер

КЕМП-ЛІДЕРСТВО  



58 членів та членкинь 
команд осередків
проведено 40 БУРчиків
долучено 530 волонтерів/ок

Осередок БУР — локальна спільнота молоді, яка реалізує місію БУР
в своїй громаді, сприяє соціально-економічному розвитку громади 
і громадянського суспільства. Інструментом реалізац� цього є волон-
терство, як досвід роботи з проєктним менеджментом на місцях для 
ціннісного формування молоді.

У 2022 діють 7 БУР-осередків: Закарпаття, Львів, Чернігів, Охтирка, 
Київ, Харків, Запоріжжя. Розроблено путівник БУР-осередку. Відбувся 
з£зд осередків у форматі сплаву. 2 осередки Львів та Охтирка реалі-
зували табори у своїх громадах.

«Коли читав, що на Луганщині в населених пунктах, 
де ми проводили табори, місцеві жителі знімають триколори 
і стрибають на танки, зрозумів, що за перемогу ми воювали 
вже тоді.» 

Павло
координатор Закарпатського БУР-осередку,

нині військовослужбовець

БУР-ОСЕРЕДКИ  



Навчальні школи — 2-3-денні інтенсивні практикоорієнтовані тре-
нінги для різних ролей в екосистемі БУР-таборів, які допомагають 
глибше розуміти комплекс складових волонтерського табору.

• 1 спільна школа для 13 адміністраторів/ок та 12 майстрів/инь 
в Дрогобичі  
• 1 школа для 18 майстрів/инь в Стрию
• 1 школа для 13 майстрів/инь в Коломиї 
• 2 школи кемп-лідерів/ок в Львові (129 заявок, 50 учасників/ць) 
• 2 школи місцевих координаторів/ок зБУР в Львові (39 учасників/ць) 
• 1 онлайн-школа для 9 менторів/ок команд зБУР 

«Я безмежно рада, що ми знайшли однодумців, які також працюють 
за системою win-win, підтримуючи і розвиваючи молодь, поширюють 
любов і світло серед людей. Знайшла людей, які демонструють 
на власному досвіді, що все можливо, і разом ми сила.» 

Ангеліна
місцева координаторка зБУР в с. Угринів

8 з 13 адміністраторів/ок провели мінімум 1 заїзд. 
28 з 43 майстрів/инь взяли участь мінімум в 1 заїзді, 4 учасників/иці 
стали майстрами/инями ПРО. 
42 з 50 учасників/иць провели мінімум 1 табір в ролі кемп-лідера/ки. 
14 з 18 команд провели франшизний БУР-табір. 
9 з 9 менторів/ок супроводжували 1 табір. 

8 шкіл за рік 154 учасники/ці

75% людей, що проходять
навчання трансформують 
знання в дію

НАВЧАЛЬНІ ШКОЛИ  



З 31-го серпня до 9-го вересня 20 волонтерів та волонтерок БУРу допома-
гали місцевій громаді відремонтувати дахи 5-ти будинків, які постраждали 
від обстрілів. Для БУРу волонтерський табір у Вознесенську став 100-м за 
рахунком за 8 років діяльності.

На честь ювілейного табору БУР організував фестиваль, у якому взяли участь 
українські артисти: Антон Слєпаков і Андрій Соколов із ліричним проєк-
том WARНЯКАННЯ, Tember Blanche, хейтспіч, діджей C. J. PLUS.

зібрано 104 802 грн 
7000 переглядів на Ютуб
29 місцевих волонтери/ки

«До 24-го лютого ми уявляли святкування нашого 100-го табору 
із великим концертом й тисячами волонтерів, які разом з нами 
відбудовували Україну останні 8 років. Але сьогодні ми у 
Вознесенську, разом з його неймовірними і мужніми мешканцями 
відбудуємо і відсвяткуємо завершення табору в укритті».

коментар організаторів

Колаборація 
з ГО Vidlik projects 
та СЛУХ Медіа

100-Й ТАБІР У ВОЗНЕСЕНСЬКУ  

З 31 серпня по 9 вересня 20 волонтерів БУРу допомагали місцевій громаді

відремонтувати дахи 5 будинків, які постраждали від обстрілів. Табір у Возне-

сенську став 100-м за рахунком організац� за 8 років діяльності.

На честь ювілейного табору БУР організував фестиваль, у якому взяли участь 

українські артисти: Антон Слєпаков та Андрій Соколов із ліричним проєктом 

WARНЯКАННЯ, Tember Blanche, хейтспіч, діджей C. J. PLUS.

«До 24-го лютого ми уявляли святкування нашого 100-го табору 

із великим концертом й тисячами волонтерів, які разом з нами від-

будовували Україну останні 8 років. Але сьогодні ми у Вознесенську, 

разом з його неймовірними і мужніми мешканцями відбудуємо 

і відсвяткуємо завершення табору в укритті».

100-Й ТАБІР У ВОЗНЕСЕНСЬКУ  



Книжковий клуб для волонтерів БУРу, у якому читають та обго-
ворюють перевірені часом, впливові та актуальні книги. 

Серед цілей клубу: розвиток «вдумливого читання», заохочення
до публічної дискус� на актуальні теми і розширення читацько-
го досвіду в БУР-спільноті. 

Проєкт запустили 10 листопада 2022 року. Першою учасникам
та учасницям запропонували прочитати книгу «Маленький 
принц» Антуана де Сент-Екзюпері, яку обговорили в читацькому 
колі у форматі рефлексій.
 
Станом на грудень в телеграм-каналі 227 підписників.

227 підписників
в телеграм-каналі

БУРТЕКА  



Комунікаційний напрям працює над поширенням новин про програми 
та активності ГО «Будуємо Україну Разом», комунікує з  цільовою аудито-
рією, популяризуючи культуру волонтерства. Після 24 лютого основним 
меседжем стала підтримка спільноти БУРу. А вже з квітня знову актуалі-
зувалося питання розвитку молоді та відбудови інфраструктури і житла, 
яке постраждало через російське воєнне вторгнення.

Публікація матеріалів на ключових національних медіа: 1+1, 5 канал, 
ВВС Україна, Еспресо, Радіо Свобода, Громадське, Суспільне.

Партнерства та колаборації з редакцією ШО ТАМ, промо на The Village. 
На БУР-таборах учасниками/ицями культурно-освітньої програми стали: 
М'яч Дредбол, Віталій Гордієнко, Тарас Тополя, Володимир Пасяка, Максим 
Черкашин, Діана Попфалуші, Тарас Arm. На таборах виступили: «Фіолет», 
Віктор Винник «Мері», Віталій Гордієнко «Загін Кіноманів», «Медовий 
полин», гурт «хейтспіч», C. J. PLUS, WARНЯКАННЯ, Tember Blanche.
 
Зовнішня реклама в 2 містах: Кропивницький, Івано-Франківськ.
Також був оновлений дизайн сайту та змінений домен: 

2 821 377 
10 595 805 
19 729 

охоплених акаунтів у соцмережах

переглядів рекламних оголошень

кліків на посилання

«Дуже подобається те, що ви робите, зараз я за кордоном, 
але ви надихаєте повернутися та волонтерити.»

КОМУНІКАЦІЇ  

www.bur.org.ua

коментар від підписниці в Інстаграм



БУР-ДРУЗІ  

Програма «БУР-друзі»  — спільнота відповідальних громадян, 
які вірять в ідею БУРу, поділяють цінності організац�, готові вклю-
чатися в діяльність БУРу і підтримують проєкт щомісячними гро-
шовими внесками.

 

«Зрозумів що в такі часи потрібно ділитися тим, 
що маєш, заради спільного добробуту, і щоб наша 
країна та люди ставали кращими.» Василь Дуб'юк

БУР-друг

206 БУР-друзів та подруг 
середній внесок 245 грн  

всього зібрано 454 759 грн
проведено 1 зустріч 
спільноти БУР-друзів 
та подруг




