
 

 

Чотирилапий Санта 
благодійний проект підтримки кормом малозабезпечених власників тварин 

від 19 грудня до 19 січня 
 

Суть: напередодні зимових свят надавати по 2-5 кг корму та смаколики для тварин 
собак/котів малозабезпеченим власникам тварин: 

• пенсіонерам; 
• власникам, хто втратив роботу;  
• переселенцям, що евакуювалися разом з тваринами; 
• багатодітним сім'ям, де є тварини,  
• сім'ям військових, що захищає Батьківщину, тощо 

 
Місія: об'єднати суспільство ідеєю взаємодопомоги, підтримки, турботою про 
ближніх через турботу про їхніх тварин. Ідеологія світлих, радісних зимових свят – 
доброта. Зазвичай, новорічні – це родинні свята, але війна принесла багато горя і 
роз'єднала родини. Участь у цієї акції дозволяє підтримати тих, для кого домашня 
тварина поряд і залишилася єдиною частиною родини. Цією акцією можна розширити 
можливість надати допомогу людям, що знаходяться поруч, продемонструвавши 
гуманізм українського суспільства. 
Самотність та безпорадність соціально не захищених верств населення до яких 
додалися значна кількість ВПО та тих, хто втратив роботу. Для багатьох з них тварина 
є єдиним, що підтримує їх у житті. Такі люди утримують тварин в прямому сенсі за 
рахунок ресурсів, які забирають від себе. Тому підтримуючи тварин  цих людей, 
надаючи їм корм - ми підтримуємо їх, передаючи частину своєї душі та добра,  
демонструючи єдність українців. 
 
  



 

 

Етапи реалізації: 
• пілот - волонтерські організації, що є засновниками проекту, передають своїм 
координаторам корм для адресної передачі малозабезпеченим власникам тварин. 
Програма реалізації цього етапу додається; 
• масштабування проекту – залучення інших зоозахисних організацій із їх  
ресурссами для участі у проекті, регіональні партнери; 
• масштабування проекту – залучення пересічних громадян, які беруть участь у 
флешмобі: я помічник Чотирилапого Санти: 
- участь шляхом інформаційної підтримки (розповсюдження візії проекту, інформації 
про нього та його перебіг, заходи та історії) 
- я купляю та передаю корм нужденним поруч.  
- помічники у  координаційній діяльності шляхом створення спільнот, що збирають та 
пропонують інформацію про нужденних й координують передачу корму та звітність. 
Звітність, зворотній зв'язок, лотерея: пропоную створити сторінку в соцмережі, де 
викладати звіти, плани, інформацію, де учасники проекту могли б розміщувати 
історії/фото про свою участь та отримати від організаторів приз за активність 

 
Учасники проекту: організатори (Юлія Овчиннікова, Зоя Шкурко, UAenimals, Юлія 
Бережна), партнери (Кормотех, Харчові технології Закарпаття) волонтерські 
організації, помічники Чотирилапого Санти та виробники/дистриб'ютори/мережі 
зоотоварів чи кормів для тварин, що надають корм чи знижки для помічників 
Чотирилапого Санти та розміщують візії проекту.  
Треба разом скласти: 
- списки потенційних партнерів зоозахисних організацій; 
- регіональних представників координаторів; 
- списки тих, кому надаємо корм на старті проекту; 
- мережі магазинів та дистриб'юторів, де помічники Чотирилапого Санти можуть 
купляти зі знижками корм для доброї справи; 
- план графік реалізації проекту 

 


