
Асоціація Українців у
Республіці Ірландія



Хто ми?

Асоціація Українців у Республіці Ірландія (АУРІ) є зареєстрованою в 
Ірландії благодійною організацією.

Зареєстрована у 2008 році як товариство з обмеженою
відповідальністю.

VAT exception no: CHY18402, RCN no: 20070489

Тільки АУРІ
є офіційно зареєстрованою благодійною організацією в Ірландії,

яка представляє голос і потреби української громади
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Наша благодійна мета

● Популяризація

o освіти, мистецтва, культури, спадщини та науки;

o розвитку громади, включаючи відродження села чи міста.

● Просування

o громадянської відповідальності та волонтерської роботи;

o релігійної та расової гармонії, а також гармонійних стосунків між
громадами.

● Інтеграція тих, хто знаходиться в скрутному становищі, і сприяння
їх повній участі в суспільному житті.
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Наша благодійна мета (продовження)

● Допомога в гуманітарних активностях, включаючи закупівлю і
розподіл медичної та гуманітарної допомоги в Ірландії та за 
кордоном.

● Забезпечення надійного прихистку для цивільних сімей, які
постраждали від надзвичайних ситуацій.

● Інші цілі, які є корисними для нашої громади.
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Наша головна мета

Основною метою АУРІ є підтримка освітніх, культурних, 

гуманітарних та медичних потреб українців, які 

проживають в Республіці Ірландія та за кордоном, а також 

об’єднання українців та сприяння їх інтеграції в ірландське 

суспільство.
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Наші цілі

Включають:

• Сприяння та підтримку етнічної ідентичності та культури українців, 
які проживають в Ірландії.

• Надання підтримки українцям та іншим людям, які цікавляться
Україною та її спадщиною; заохочення участі в соціальних і 
культурних заходах. 

• Допомогу та підтримку українських мігрантів в інтеграції в 
багатонаціональну спільноту Ірландії.
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Наші цілі (продовження)

• Заснування та утримання Українського культурного центру та Української школи для 
збереження та розвитку української мови, культури та освіти.

• Взаємодія з іншими етичними (національними) асоціаціями/товариствами в Ірландії та 
за кордоном. 

• Представництво української громади в громадських, культурних, політичних та 
медійних установах.

• Створення Ukrainian Irish Business Hub в Ірландії.

• Збір, закупівля та розподіл гуманітарної та медичної допомоги для потребуючих
українців та інших громад.

• Допомога місцевим органам влади у пошуку та наданні безпечного прихистку для 
потребуючих.
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Наша мета

Як українська організація в Ірландії ми

● даємо сильну платформу для роботи з урядом;

● допомагаємо біженцям;

● забезпечуємо центральну точку контакту з багатьох питань щодо

охорони здоров’я, навчання, працевлаштування тощо.

МИ – ЄДИНИЙ ГОЛОС УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ В ІРЛАНДІЇ
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Наші підходи:

● Залучення до діяльності професіоналів, напр. догляд за дітьми, 

освіта, будівництво тощо.

● Популяризація української справи як в Україні, так і для біженців

в Ірландії.

● Контакт з посольством та його посадовими особами в Дубліні та 

всій Ірландії для сприяння налагодженню відносин.

● Планування майбутнього для біженців, українського села тощо.

● Залучення підтримки та пожертвувань від великих компаній та 

спонсорів.
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Наші виклики

Внаслідок стрімкого зростання української громади в Ірландії та високого
попиту на наші послуги

● Розробка генерального плану для організації, включаючи комунікацію/медіа, PR та
фандрайзинг.

● Отримання юридичної підтримки, надання технічної підтримки волонтерам.

● Фінансування роботи висококваліфікованих менеджерів проєктів та адміністративного
персоналу.

● Розвиток українсько-ірландських відносин.

● Створення українсько-ірландського бізнес-хабу.

● Розвиток українсько-ірландських відносин шляхом проведення серії заходів для
об’єднання людей.
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Ми орієнтуємося на:

Короткостроково:

● Нагальна потреба – інформаційне забезпечення, проживання та
робота.

● Адаптація новоприбулих: інформування, консультування, юридичний
супровід, житло на короткий термін.

● Доступ до освіти та шкіл.

● Допомога при травмах – надання біженцям підтримки фізичного та
психічного здоров’я.

● Спільнота - збереження почуття спільності та ідентичності під час
травматичного досвіду.
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Ми орієнтуємося на:

Середньо- та довгостроково:

● Інтеграція - знання мови, соціальне забезпечення, освіта, доступ до
навчання та працевлаштування, визнання кваліфікації, допомога в
працевлаштуванні.

● Житло – допомога у будівництві нових будинків для людей, які бажають
залишитися в Ірландії.

● Допомога українцям у відкритті власного бізнесу, що перетворить їх із
субсидіантів на платників податків та створить додаткові робочі місця.

● Допомога в самоорганізації українців на базі місцевих осередків АУРІ.
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Результат

Природне сприяння та інтеграція тимчасово переміщених

українців у мультикультурне ірландське суспільство як

продуктивних та економічно цінних членів суспільства.

Завдання, яке стоїть перед нами, - величезне, але 
здійсненне завдяки підтримці ірландського народу.
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Наші досягнення

• Проєкт Medical Help Ukraine - кампанія GoFundMe зі збору коштів 
на медичне обладнання та постачання для українців

• «Паляниця» - діючі українські хаби по всій Ірландії 

• Зібрано понад 1 000 000 євро пожертв

• Закуплено генератори, медичне обладнання та постачання, 
евакуаційний транспорт та швидкі для України

• Проведено ряд культурних та фандрайзингових заходів по всій 
Ірландії (концерти, продаж тортів, спортивні дні тощо)
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https://www.gofundme.com/f/ireland-medical-help-ukraine


Фінансові надходження

24 лютого – 16 червня 2022 року
ірландці допомогли українцям на суму 

1 342 082 євро
• Донори перерахували на банківські рахунки 316 930 євро (без 

урахування кампанії GoFundMe).
• АУРІ отримала еквівалент 266 000 євро в якості пожертвувань 

товарів і послуг.
• 759 152 євро отримано на платформі GoFundMe в рамках кампанії 

Medical Help Ukraine.
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€173,624

€266,000

€143,140

€759,316

Donors transferred directly for Medical
Help Ukraine

Equivalent in donation of goods and
services received

General donation

Go Fund Me Donations - Medical Help
Ukraine Campaign

Фінанси: отримані донати
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Загальна сума донатів €1,342,082

У період з 24.02.2022 до 16.06.2022



Загальні витрати: €1,111,378
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У період з 24.02.2022 до 16.06.2022

Administrative costs, 
€13,879

Ambulances for 
Ukraine, €238,455

Armored Evaculation 
Vehicles for Ukraine, 

€69,897

Corporate Governance 
costs, €1,293

Delivery and transportation 
costs to Ukraine, €89,789

Emergency food and 
supplies for Ukraine, €6,016

Generator for the hospital 
in Ukraine, €10,000

Evacuation vehicles for 
Ukraine, €15,891

GoFundMe campaign 
maintenance costs -

Medical Help Ukraine 
Campaign, €23,552

Medical equipment for 
hospitals in Ukraine, 

€285,868

Medical supply Ukraine, 
€230,961

Palyanytsya ukrainian hubs 
project in Ireland, €118,733

Social, cultural and sport 
events in Ireland, €3,603

Support with funeral costs, 
€2,500

Ukrainian school in 
Ireland, €938



Загальні донати та гуманітарна допомога
(за винятком збору коштів на медичне обслуговування та 
медичних витрат, включаючи еквівалентні витрати на 
пожертвування товарів і послуг)
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У період з 24.02.2022 до 16.06.2022

Загальні донати

€272,305
Витрачено на 

сьогоднішній день

€ 147,682

Emergency food and 
supplies for Ukraine, 

€6,016

Evacuation vehicles 
for Ukraine, €15,891

Palyanytsya Ukrainian 
Hubs project in 

Ireland, €118,733

Social, cultural and 
sport events in 
Ireland, €3,603

Support with funeral 
costs, €2,500

Ukrainian school in 
ireland, €938



Administrative and support 
costs, €13,879

Corporate Governance 
costs, €1,293

Emergency food and 
supplies for Ukraine, 

€6,016

Palyanytsya ukrainian hubs 
project in Ireland, €2,233

Social, cultural and sport 
events in Ireland, €3,603

Support with funeral costs, 
€2,500

Ukrainian school in Ireland, 
€938

АУРІ (без збору коштів і витрат)
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Загальні донати

€143,305
Витрачено

на сьогоднішній день

€30,464

У період з 24.02.2022 до 16.06.2022



Адміністративні та управлінські витрати
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Administrative and 
support costs, 

€13,879

Corporate 
Governance costs, 

€1,293

1.3%
загальних видаткових витрат

У період з 24.02.2022 до 16.06.2022



€173,624

€759,152
Donors transferred directly

Go Fund Me Donations

Medical Help Ukraine: загальна сума донатів
проєкту
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Загальні донати €909,389

У період з 24.02.2022 до 16.06.2022



Medical Help Ukraine: 
загальні витрати проєкту
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У період з 24.02.2022 до 16.06.2022

Загальні донати

€932,777
Витрачено 

на сьогоднішній день

€912,471

Ambulances for 
Ukraine, €238455

Armored Evaculation 
Vehicles for Ukraine, 

€69,897

Delivery and 
transportation costs to 

Ukraine, €77,289

Generator for the 
hospital in Ukraine, 

€10,000

Medical equipment for 
hospitals in Ukraine, 

€285,868

Medical supply Ukraine, 
€230,961



GoFundMe - Medical Help Ukraine Campaign
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У період з 24.02.2022 до 16.06.2022

Загальні донати

€ 759,152
Витрачено на 

сьогоднішній день

€ 729,598

Ambulances for 
Ukraine, €208,455

Armored Evaculation 
Vehicle  and 4x4 for 

Ukraine, €69,897

Delivery and 
transportation costs to 

Ukraine, €13,000Evacuation vehicle for 
Ukraine, €5,891

Medical equipment for 
hospitals in Ukraine, 

€170,345

Medical supply 
Ukraine, €230,961

Support medical 
campaign costs, €7,495

The GoFundMe 
campaign maintenance 

costs, €23,552



Essential items, €20,000
Fixture and fittings, 

€2,000

Food supplies, €4,000

Gift cards, €10,000

ITC technology, €20,000

Medical equipment, 
€137,000

Rent, €60,000

Soccer tickets, €500

Travel, €12,500

Вартість пожертвувань товарів/послуг
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У період з 24.02.2022 до 16.06.2022

Загальні донати

€ 266,000



Підтримайте нас, будь ласка!
• Донати використовуються для

забезпечення освітніх, культурних,
гуманітарних та медичних потреб
українців, які проживають в
Республіці Ірландія та за кордоном, а
також для об’єднання українців та
сприяння їх інтеграції в ірландське
суспільство.

• Ви можете зробити одноразову
пожертву або налаштувати
щомісячний план платежів.

Дякуємо за Вашу щедрість!
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