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Сьогодні медики та волонтери взяли на себе не лише допомогу
пораненим (забезпечення медикаментами, лікування, протезування),
психологічну підтримку тих, хто повернувся із зони АТО. Вони
збирають гроші на придбання засобів особистого захисту, екіпірування,
аптечки, медобладнання...
Волонтерська сотня (Київ і вся Україна)
Під час Майдану вони вивозили поранених, чергували в столичних
лікарнях, тепер вони дбають про життя та здоров’я поранених, про
дітей загиблих. Допомагають споряджати Національну гвардію й
Самооборону, відправляють поранених на лікування за кордон.
+38 (093) 58-58-464,
+38 (050) 633-31-95.
Безпосередня допомога Військовому шпиталю з побутових питань
(Київ)
«Наша мета — оперативне інформування про нагальні потреби
шпиталю, задоволення яких необхідне для успішного лікування та
відновлення поранених і постраждалих під час проведення АТО. Ми
постійно відстережуємо актуальність інформації і швидко реагуємо,
якщо потреба вже задоволена. Допомога приймається тільки у вигляді
конкретних послуг, товарів та обладнання, яке ставиться на баланс
шпиталю».
+38 (044) 521-82-89,
+38 (044) 529-30-59.
Єдиний волонтерський центр у Чернігові
Єдиний волонтерський центр (ЄВЦ) — це ініціатива громадських
організацій та бізнес-організацій, підприємців та всіх, хто хоче
оперативно допомагати бійцям Чернігівщини, які борються за свободу і
незалежність України, їхнім рідним та вимушеним переселенцям.
ЄВЦ розміщений за адресою: вул. Гетьмана Полуботка, 70
(Управління ДСНС).
У штатному режимі база працює з 9-ї до 18-ї (за необхідності — до
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22-ї, попередьте по телефону кол-центру):.
+38 (099) 955-32-20,
+38 (096) 872-03-47.
Волонтерська група «Наш Харків» (Харківщина)
«Наш Харків» — це спільнота однодумців-патріотів України, котрі
роблять свій вклад у допомогу Українській Армії. «Доки Міноборони
обіцяє — ми допомагаємо!»
+38 (063) 127-53-68.
БФ «Нова країна» (Львівщина і вся країна)
Благодійний фонд «Нова країна» збирає засоби особистого захисту,
спеціалізується на військовій медицині, реабілітації поранених. «Ми
рятуємо ЖИТТЯ!»
+38 (050) 370-53-03, +38 (096) 487-95-87. Медична служба Штабу
Національного спротиву
(Львівщина і вся країна)
Координація у Львові медичної допомоги учасникам АТО. Допомога
пораненим, екіпіровка медичними аптечками та навчання невідкладної
меддопомоги призваних вояків.
+38 (068) 574-91-97.
БФ «Час надії» (Черкаська область і вся країна)
Метою діяльності благодійного фонду «Час надії» є задоволення
соціальних, інформаційних, побутових потреб наших бійців, які
захищають східні регіони України від зовнішніх та внутрішніх ворогів.
Також допомога надається біженцям, переселенцям зі сходу України
та Автономної Республіки Крим.
+38 (093) 552-82-32,
+38 (093) 584-83-08.
Фонд «Єдина Родина» (Харківщина і вся країна)
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