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ІНФОРМАЦІЯ

про реалізовані проекти благодійної організації 
«Благодійний Фонд «Захист України»

Благодійна організація «Благодійний Фонд «Захист України» зареєстрована 
у вересні 2014 року.

Основою організації є учасники АГО, члени їх родин, та члени родин 
загиблих бійців. Особливістю діяльності є те, що пройшовши через біль і 
втрати на війні, громадська діяльність для нас наразі с одним із способів 
ресоцалізації.

Саме тому в своїй діяльності ми обрали основними векторами волонтерську 
допомогу, проекти з ресоцалізації та адаптації.

Ось чому ми підтримали проект «Ігри Героїв» та стали організаторами 
«Першого Весняного Балу волонтерів та учасників АТО».

Досить дієвим методом, як ми бачимо, виявився спорт. Доказ цьому -  
успішні міжнародні та міжрегіональні проекти, в яких ми були 
спІворганізаторами та в яких члени нашої організації брали участь.

У грудні 2016 року ми стали одним зі співорганізаторів змагань «ІГРИ 
ГЕРОЇВ» з кросфіту, участь у яких взяли близько 50 спортсменів, серед яких 
поранені в АТО, а також цивільні особи з інвалідністю. Захід проводився у 
Палаці спорту м. Київ у період з 20 по 24 грудня 201 6 року. Головна мета ігор 
психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація наших героїв, соціальна 
адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху 
серед молоді, мало захищених та соціально вразливих верств населення. Наразі 
до цього проекту приєдналося багато міст України та меценатів, а бійці 
знайшли себе не лише як спортсмени, а і як координатори проекту.

31 березня 2017 року у Колонній залі КМДА нами було проведено 
реабілітаційно-патріотичний захід «Перший Весняний Бал волонтерів та 
учасників АТО», який привертає увагу українського суспільства, політичної 
верхівки, міжнародної спільноти та засобів масової інформації до питання
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реабілітації та реінтеграції жінок, причетних до АТО. Жінок- 
військовослужбовців, медиків та волонтерів, які брали участь в АТО, було 
нагороджено медалями Святійшого Патріарха Київського та всієї Руси-України 
Філарета «За жертовність і любов до України».

Благодійна організація «Благодійний Фонд «Захист України» має сторінку в 
соціальних мережах : Фейсбук 
https://www.facebook.conn/groups/3903745B7972435.

На вказаному інформаційному ресурсі розмішена інформація щодо 
вказаних проектів.

Директор БФ «Захист України» А.А. Рекун

https://www.facebook.conn/groups/3903745B7972435


Біографічна довідка 

Рекун Андрій Іванович

уповноваженого представника Благодійної організації «Благодійний фонд «ЗАХИСТ 
УКРАЇНИ» на участь в установчих зборах з формування Громадської ради 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

ПІН Рекун Андрій Іванович

Працює Юрист-консультант

Громадянство Громадянин України

Число, місяць, рік народження 27.11.1968

Освіта Вища юридична та вища економічна

Досвід роботи в органах, 
громадська робота

Виконавчий директор благодійної організації 
Керівник ініціативної групи

Контактна інформація 138 (093) 602 94 68 
аІІШ йййтаі 1 .с о т

Можливий напрямок роботи у 
Громадській раді

Діяльність правоохоронних органів, бюджетуванпя та 
звітність, протидія корупції.

(ціліше)


