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Дорогі друзі!
Розвиток масового дитячого футболу – це основа
для прогресу й популяризації професійного футболу
в країні. Любов до спорту починається не з академій
і спортивних шкіл, а з вуличних майданчиків, гри
зі своїми друзями у дворі. Людина, яка з дитинства
полюбила футбол, завжди буде близькою до нього:
хтось виросте професіоналом, хтось гратиме на
аматорському рівні та вестиме здоровий спосіб життя,
хтось стане відданим уболівальником. І наше завдання
сьогодні – зробити все можливе, щоб якомога більше
дітей в Україні мали змогу займатися футболом, грати
й тренуватися на якісних полях. Щоб футбол назавжди
увійшов у їхнє серце і став важливою частиною життя.
Саме тому ми 2 роки тому вирішили створити фонд
Shakhtar Social. «Шахтар» уже багато років займався
благодійністю та розвитком дитячого футболу, але
щоб ця діяльність була максимально ефективною, ми
вирішили об’єднати всі наші проєкти в одну структуру.
У Європі майже кожен великий клуб має свій фонд,
і це нормальна практика. В Україні ж благодійний фонд
має тільки ФК «Шахтар». Як і багато в чому іншому, тут
ми стали першопрохідниками. Ми могли орієнтуватися
лише на власний досвід, однак результати діяльності
фонду протягом 2 сезонів уселяють великий оптимізм
і свідчать про те, що цей крок був абсолютно
правильним та своєчасним.
«Шахтар» завжди був і залишається соціально
відповідальним клубом. Ця репутація складалася

протягом багатьох років благодійної діяльності,
й сьогодні наш бренд відомий у всьому світі.
За підсумками 2019 року дитячий футбольний
проєкт «Давай, грай!» фонду Shakhtar Social
визнано найкращим у Європі. Наш імідж дозволяє
залучати до благодійності дедалі більше партнерів
і масштабувати соціальні проєкти фонду. До нас
уже доєднались понад 10 компаній та організацій.
Спільно з ДТЕК ми продовжуємо активно розвивати
«Давай, грай!», постійно розширюючи його географію
й долучаючи до занять футболом тисячі дітей.
За підтримки ООН і УЄФА реалізуємо низку соціальних
акцій: від гендерної рівності у футболі та інклюзивних
тренувань для дітей з інвалідністю до навчання
молодих тренерів і волонтерів.
2020 року пандемія, що вплинула на весь світовий
футбол, скоригувала й діяльність Shakhtar Social. Ми
спрямували всі зусилля на боротьбу з коронавірусом:
спільно з Фондом Ріната Ахметова допомагали
спеціальним обладнанням та препаратами медичним
закладам, забезпечували лікарів необхідними
засобами захисту, а пацієнтів – тестами на COVID-19.
Я вірю, що ці зусилля не були марними і врятували
життя тисячам українців. Я вірю, що разом ми зможемо
впоратися з епідемією й подолати всі труднощі. І тоді
ми знову радітимемо життю і радітимемо футболу!
Із повагою,
генеральний директор ФК «Шахтар»
Сергій Палкін
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Доповідь директора Shakhtar Social

Сталий розвиток сьогодні – це не просто
тренд, це вимога, яку суспільство висуває
до компаній. Shakhtar Social підтримує
17 цілей сталого розвитку ООН. Свою
діяльність фонд здійснює в межах
3 цілей: забезпечення здорового способу
життя, надання якісної освіти, гарантія
гендерної рівності та розширення прав
і можливостей дівчат.
У сезоні-2019/20 Shakhtar Social
продовжив працювати над основним
стратегічним завданням – розвитком
масового дитячого спорту в Україні.
Фонд займався безпосередньо
реалізацією й масштабуванням соціальних
проєктів і програм, а також вибудував
прозору систему KPI для оцінювання
ефективності роботи.
Упродовж другого року Shakhtar Social
залучив 12,5 мільйона гривень
на реалізацію соціальних та благодійних
програм, що на 1 мільйон більше, ніж
у попередній період. Таким чином
протягом 2 років роботи бюджет проєктів
фонду становив 24 мільйони гривень.
Завдяки цим коштам Shakhtar Social за
підтримки генерального партнера – компанії
ДТЕК та інших меценатів понад 5 тисяч дітей
дістали змогу регулярно грати у футбол.
Разом із партнерами фонд продовжив
розвивати й масштабувати основний

проєкт – «Давай, грай!». У сезоні-2019/20
збільшилася кількість населених пунктів
(36 міст та селищ) і майданчиків (66).

не тільки залучення в спорт, а й соціальної
інклюзії дітей, які перебувають
у несприятливих умовах.

«Давай, грай!» продовжив реалізовувати
ідеї інклюзивності й «футболу для всіх».
320 дітей з інвалідністю та особливостями
розвитку дістали змогу відвідувати
тренування проєкту в 6 містах: Харкові,
Маріуполі, Івано-Франківську, Києві,
Львові й Полтаві (в 4 останніх інклюзивні
заняття відбулися завдяки співпраці
з Parimatch Foundation). Партнерство
з Фондом народонаселення ООН, UNFPA
Ukraine і Special Olympics дозволило
вперше в 4 містах створити групи для
дівчат з інвалідністю.

Зусилля фонду і важливість проєктів
Shakhtar Social відзначено європейською
нагородою – More than Football Award,
котру фонд отримав 2019 року в Барселоні.
«Давай, грай!» визнаний найкращим
з-поміж соціальних проєктів
50 футбольних клубів Європи,
випередивши у фіналі конкурсу
«Ювентус», «Челсі» та «Рейнджерс».

Футбол для дівчат був доступний як
у любительському проєкті «Давай, грай!»,
так і на професійному рівні – у команді
ФК «Шахтар», яка працювала в Харкові
вже другий сезон.
У сезоні-2019/20 продовжив роботу
надто важливий проєкт «Футбол на лінії
розмежування», що реалізується
за підтримки UEFA Foundation for Children.
Завдяки йому діти, які проживають
близько до зони воєнних дій (у 8 населених
пунктах), змогли грати у футбол під
керівництвом кваліфікованих тренерів
і отримали весь необхідний для цього
інвентар. Саме так вирішується завдання

У березні 2020 року всі тренування і масові
заходи Shakhtar Social зупинено через
епідемію коронавірусу. «Давай, грай!»,
що вже є згуртованим ком’юніті, перейшов
в онлайновий режим. Фонд проводив
освітньо-розважальні активності для
дітей, знайомив із цінностями проєкту
у форматі челенджів, долучав до занять
спортом удома. Проте жоден конкурс
в інтернеті не замінить тренувань
на свіжому повітрі, тож першочерговим
завданням фонду стало убезпечення дітей
задля якнайшвидшого їх повернення
на тренувальні поля.

Інна Хмизова,
директор Shakhtar Social
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Про фонд

Shakhtar Social – це некомерційний фонд, заснований
ФК «Шахтар» 2018 року задля реалізації соціальних
і благодійних проєктів клубу, а також розвитку масового
дитячого футболу в Україні.
Його завдання – популяризувати здоровий спосіб життя,
формувати правильні цінності й створювати рівні можливості
для всіх, хто любить футбол і займається ним.
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Цілі
Shakhtar Social працює в межах 3 цілей у сфері сталого розвитку ООН*:

здорового способу життя та сприяння
>> забезпечення
благополуччю для всіх у будь-якому віці;
всеохопної та справедливої якісної освіти
>> забезпечення
й заохочення можливості навчання протягом усього життя
для всіх;

гендерної рівності й розширення прав
>> забезпечення
та можливостей усіх жінок і дівчат.

*Цілі у сфері сталого розвитку (ЦСР), офіційно відомі як «Перетворення нашого світу»:
порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року», – набір цілей для
майбутнього міжнародного співробітництва. Їх планується досягати від 2015 до 2030 року.
Підсумковий документ містить 17 глобальних цілей і 169 відповідних завдань.
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Основні напрями діяльності
Shakhtar Social реалізує проєкти в 5 напрямах: здоров’я, освіта, гендерна рівність,
соціальне залучення та благодійність.

Проєкти за напрямами діяльності

Здоров’я

Освіта

Гендерна рівність

Соціальне залучення

Благодійність

>> «Давай, грай!»

>> Навчання тренерів
>> «Диджитал-фізкультура»

>> Співпраця з Фондом
ООН та Special Olympics

>> Darijo 33

>> Shakhtar Talent Day

>> Команда дівчат
ФК «Шахтар»

>> «Перемагай для здоров’я!»

>> Дитяча книга про футбол

>> Дитячий фестиваль футболу
до 75-річчя Віктора Прокопенка

>> Челендж цінностей

>> Співпраця
з Parimatch Foundation

>> 2 000 футболок – дітям

>> Пляжний футбольний
фестиваль
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Джерела фінансування
Бюджет проєктів Shakhtar Social у сезоні-2019/20
становив 12,5 млн грн, що на 1 млн грн більше,
ніж попереднього.

Спонсори і партнери
66% (8,3 млн грн)

ФК «Шахтар»
22% (2,7 млн грн)

12,5

Гранти
12% (1,5 млн грн)

млн грн
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Структура фінансування
Shakhtar Social
Змінилася структура фінансування порівняно з попереднім
сезоном. Зменшилося фінансування проєктів клубом: 22%
в загальному бюджеті проти 47% минулого сезону. Збільшилася
частка спонсорів та партнерів у бюджеті фонду і становила 66%
усього обсягу. Фінансування проєктів фонду спонсорами зросло
на третину, що свідчить про зацікавленість партнерів, значущість
соціальних програм Shakhtar Social для спільноти й високу їх
ефективність.

Інше
0,2 млн грн (2%)
Гранти
1,5 млн грн (12%)
Гранти
0,8 млн грн (7%)

Спонсори
і партнери
5,1 млн грн (44%)

Спонсори
і партнери
8,3 млн грн (66%)

ФК «Шахтар»
5,4 млн грн (47%)

ФК «Шахтар»
2,7 млн грн (22%)
Сезон-2018/19

11,5
млн грн

Сезон-2019/20

12,5
млн грн
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Команда фонду
Інна Хмизова

Дамір Юсупов

Директор

Провідний спеціаліст
із соціальних проєктів

Анастасія Кузьменко

Анастасія Салтавець

Асистент директора

Провідний спеціаліст
із соціальних проєктів

Ірина Панченко

Олександр Овчаренко

бухгалтер

Провідний спеціаліст
із соціальних проєктів

Ірина Дмитрієва

Нікіта Філіпов

Провідний спеціаліст
з бюджетування і контролінгу

Провідний спеціаліст
із соціальних проєктів

Марина Головня

Євген Ахунов

Провідний спеціаліст
з кадрової роботи

Провідний спеціаліст
із соціальних проєктів
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Про звіт
Звіт охоплює діяльність Shakhtar Social у сезоні-2019/20
(від 1 липня 2019 року до 30 червня 2020 року).
Структуру видання побудовано таким чином, щоб
відобразити всі значущі проєкти в хронологічному
порядку.
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«Давай, грай!»

Про проєкт
«Давай, грай!» – основний проєкт Shakhtar Social. ФК «Шахтар» почав
його реалізацію 2013 року в Донецьку.
«Давай, грай!» – наймасовіший соціальний проєкт з розвитку дитячого
аматорського футболу в Україні. У сезоні-2019/20 його географія
розширилася до 36 населених пунктів країни. До ініціативи доєдналися
Станиця Луганська, Запоріжжя, Дем’янів, Покровськ, Ладижин,
Демешківці, Кам’янка-Бузька, Білицьке, Задністрянське, Бовшів,
Мирноград, Енергодар і Полтава.
На якісних майданчиках з усім необхідним інвентарем і під керівництвом
тренерів у сезоні-2019/20 навчалися футболу понад 4 700 хлопчиків
і дівчат від 7 до 12 років. Генеральний партнер – компанія ДТЕК.
У листопаді «Давай, грай!» визнано найкращим соціальним проєктом
2019 року у Європі, а в грудні він отримав нагороду ООН у категорії
«Суспільство».
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«Давай, грай!»

«Наймасовіший проєкт дитячого аматорського футболу в Україні
«Давай, грай!» розширив географію до 36 населених пунктів.
Цього сезону він визнаний найкращим соціальним проєктом
року у Європі та отримав нагороду ООН у категорії «Суспільство».
Однак важливіше за будь-які нагороди – кількість дітей,
що мають змогу займатися футболом, їхні непідробні емоції
та радість. Інвестуючи в дітей сьогодні, ми інвестуємо в здоров’я
країни і створюємо наше майбутнє»
Сергій Палкін,
генеральний директор ФК «Шахтар»
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Основні завдання «Давай, грай!»:

Формування звички
займатися спортом

Виховання
загальнолюдських
цінностей

Мета «Давай, грай!» – розвиток через спорт, і зокрема футбол.
Тренувальний процес побудовано таким чином, щоб діти не тільки
зміцнювали здоров’я, а й удосконалювали якості, важливі як
на футбольному полі, так і в житті. Це цінності проєкту «Давай,
грай!»: повага, командний дух, знання, упевненість, відповідальність,
ініціативність, креативність.
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Цінності «Давай, грай!»

2

4

командний дух

1

повага

6

ініціативність

упевненість

3

знання

5

відповідальність

7

креативність
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«Давай, грай!»

Основні показники «Давай, грай!»
У сезоні-2019/20 у проєкті «Давай, грай!»
тренувалися 4 787 дітей у 36 містах країни.

36

МІСТА
Авдіївка
Білицьке
Білозерське
Бовшів
Бурштин
Волноваха
Демешківці
Дем’янів
Добропілля
Добротвір
Донецьк
Енергодар

Задністрянське
Запоріжжя
Зеленодольськ
Івано-Франківськ
Кам’янка-Бузька
Київ
Краматорськ
Красногорівка
Курахове
Ладижин
Львів
Макіївка

Маріуполь
Мар’їнка
Мирноград
Покровськ
Полтава
Попасна
Сєвєродонецьк
Станиця Луганська
Торецьк
Харків
Червоноград
Щастя

ДІТИ

4 787

ТРЕНЕРИ

47

МАЙДАНЧИКИ

66
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«Давай, грай!»

Карта міст «Давай, грай!»

Київ

Червоноград
Львів

Добротвір
Кам’янка-Бузька

Дем’янів

Бурштин
Бовшів
Задністрянське

Демешківці
Івано-Франківськ

Харків
Ладижин

Полтава

Сєвєродонецьк

Краматорськ
Попасна
Білозерське
Добропілля
Білицьке
Мирноград
Торецьк
Покровськ
Макіївка
Авдіївка
Донецьк
Красногорівка
Зеленодольськ
Курахове
Мар’їнка
Запоріжжя
Маріуполь
Волноваха

Щастя
Станиця
Луганська

Енергодар
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«Давай, грай!»

Футбол на лінії розмежування
2018 року Shakhtar Social отримав грант
UEFA Foundation for Children на реалізацію
«Давай, грай!» у містах на лінії розмежування.

Луганська область
Щастя

Донецька область
Торецьк

Станиця
Луганська

Непідконтрольна
територія

Авдіївка
Донецьк
Красногорівка
Курахове
Непідконтрольна
Мар'їнка
територія
Волноваха
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«Давай, грай!»

У сезоні-2019/20 майданчики проєкту продовжували роботу
у 8 населених пунктах (Мар’їнка, Красногорівка, Авдіївка, Курахове,
Волноваха, Торецьк, Щастя, Станиця Луганська). Грати у футбол стали
понад 500 дітей.
У містах на лінії розмежування «Давай, грай!» часто єдина можливість
для хлопчиків і дівчаток займатися спортом. Проєкт виконує не тільки
спортивно-освітню, а й соціально-інклюзивну функцію, повертаючи
дітей до нормального життя за допомогою футболу.
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«Давай, грай!»

Інклюзія
Shakhtar Social створює необхідні умови для залучення дітей
з особливими потребами до занять спортом. У сезоні-2019/20 укладено
нові партнерські угоди, географія інклюзивних майданчиків «Давай,
грай!» розширилась, і ще більше дітей можуть грати у футбол.
На майданчиках «Давай, грай!» у 6 містах (Маріуполь, Івано-Франківськ,
Київ, Полтава, Харків і Львів) займалися 290 дітей з ментальними
та фізичними порушеннями (ДЦП, синдром Дауна, аутизм). Тренування
сприяють кращій соціалізації дітей з особливостями розвитку і формують
навички роботи в команді.

Річний звіт | 2019/20

22

«Давай, грай!»

Shakhtar Social і Parimatch Foundation об’єднали
зусилля в межах своїх проєктів «Давай, грай!»
і «Так, я можу!». Тепер у Києві, Львові, Харкові
та Полтаві працюють по 2 групи на 15 осіб,
де тренуються хлопці й дівчата з ментальними
і фізичними порушеннями.
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«Давай, грай!»

Гендерна рівність
«Давай, грай!» продовжив популяризацію футболу серед дівчат. У сезоні-2019/20
на полях проєкту разом із хлопцями тренувалися понад 200 дівчаток.
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«Давай, грай!»

Найкращий соціальний проєкт
У листопаді в Барселоні відбулася 13-та конференція European
Football for Development Network (EFDN).
У ході конкурсу More than Football Award 2019, у якому взяли
участь близько 40 клубів континенту, було визначено найкращий
соціальний проєкт року у Європі. До шортлистка претендентів
увійшли «Челсі», «Ювентус», «Рейнджерс» і «Шахтар», а переміг
проєкт Shakhtar Social «Давай, грай!».
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«Давай, грай!»

Нагорода ООН
У грудні «Давай, грай!» отримав нагороду ООН у категорії «Суспільство».
Проєкт став лауреатом міжнародного конкурсу партнерських ініціатив
між різними групами стейкхолдерів для досягнення стійкого розвитку
Partnership for Sustainability Award 2019. Усього в 4 категоріях було
представлено понад 80 кейсів з 4 країн.
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«Давай, грай!»

«Ми прагнемо розширювати проєкт «Давай, грай!» довгі
роки, щоб кількість учасників вимірювалася сотнями
тисяч, і зробимо все задля цього. ДТЕК – найкраща
компанія в енергетиці, «Шахтар» – найкраща команда
в Україні і топкоманда у Європі. Упевнений, ця співпраця
приведе нас до нових результатів»
Максим Тімченко,
генеральний директор ДТЕК
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«Давай, грай!»

Активності в період карантину
У період карантину в Україні у 2020 році тренування «Давай, грай!» було
зупинено. Але проєкт – це ком’юніті, і активності перемістилися в онлайн.
Shakhtar Social організував челендж для юних любителів футболу. Раз
на тиждень діти дізнавалися про одну із 7 цінностей «Давай, грай!» та як
підписники сторінок проєкту в соцмережах за допомогою малюнків або
коротких відео ілюстрували власне розуміння кожної з них. Переможців, які
отримували в подарунок футболки, рюкзаки та книги, визначали футболісти
«Шахтаря».
Також Shakhtar Social провів онлайн-конкурс Quarantine Fashion. Дітям
було запропоновано вигадати й створити оригінальну маску із символікою
«Шахтаря». Її можна було намалювати, пошити чи змайструвати
з підручних засобів. Найбільш креативні автори дістали нову книгу «Футбол».
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Пляжний футбольний
фестиваль в Одесі

Пляжний футбольний фестиваль в Одесі

28 липня в Одесі відбувся дитячий пляжний
фестиваль футболу «Давай, грай!», організований
Shakhtar Social за підтримки компанії ДТЕК.
На пляжі 14-ї станції Великого Фонтану розгорнувся
футбольний майданчик, де всі охочі протягом
дня могли пограти, спробувати власні сили
в різноманітних конкурсах та отримати сувеніри
на згадку. Протягом дня відбулося близько
70 коротких матчів. Усього у фестивалі «Давай,
грай!» узяли участь майже 200 дітей.
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Пляжний футбольний фестиваль в Одесі

«В Одесі ще немає майданчика «Давай, грай!»,
і в такий незвичний спосіб ми познайомили
дітей з нашим проєктом. У цьому заході
не було ані переможених, ані переможців.
Для нас важливо, щоб усі діти дістали
задоволення і грали у футбол у майбутньому»
Інна Хмизова,
директор Shakhtar Social
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Darijo 33

Darijo 33

У серпні екскапітан і асистент головного тренера
«Шахтаря» Дарійо Срна нагородив переможців проєкту
Darijo 33, який тривав понад 3 місяці й охопив практично
всю Україну.
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Darijo 33

Дитячі аматорські, шкільні та дворові команди надсилали
заявки з історією свого створення. Дарійо обрав 33 найкращі
та вручив їм по 15 комплектів форми (футболка, шорти,
гетри) і 10 футбольних м’ячів. З командою «Ластівки» (діти
з психоневрологічними особливостями з харківського
спеціального навчально-виховного комплексу № 8) Срна
зустрівся особисто біля кромки поля ОСК «Металіст» перед
одним із матчів чемпіонату України. Форму і м’ячі від Дарійо
Срни всього отримали 495 дітей із 17 областей України.
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Darijo 33

«Я знаю, як це важливо – мати гарні умови для
гри. Зручна футбольна форма, професійні м’ячі
потрібні вже в ранньому віці. Радію, що проєкт
сподобався дітям. Сподіваюся, футбол спрямує
їх на потрібний шлях у житті, допоможе бути
здоровими й щасливими!»
Дарійо Срна,
директор з футболу ФК «Шахтар»
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Shakhtar Talent Day

Shakhtar Talent Day

У сезоні-2019/20 Shakhtar Social продовжив проєкт Shakhtar Talent Day.
Одноденні турніри, що є також першим переглядом в Академію
ФК «Шахтар» завдяки присутності тренерів-селекціонерів, пройшли
у Івано-Франківську та Харкові.
Сумарно у 2 заходах узяли участь 178 дітей. Переможці за набраними
балами отримували в подарунок форму «гірників», усі футболістипочатківці – пам’ятні сувеніри.
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Shakhtar Talent Day

«Деяких хлопців з непоганими здібностями, що
за балами не потрапили до групи лідерів, ми взяли
на замітку і по змозі намагатимемось запрошувати
на перегляд. Усі по-своєму талановиті. І те, що діти
з глибинок також дістають шанс себе показати, –
безсумнівний плюс таких заходів»
Максим Можаєв,
тренер-селекціонер Академії ФК «Шахтар»
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Навчання тренерів

У жовтні Shakhtar Social провів триденне навчання тренерів
проєкту «Давай, грай!» на майданчику Академії ДТЕК.
Захід організовано спільно з Фондом ООН у галузі
народонаселення (UNFPA Ukraine) за підтримки ДТЕК
і UK AID. У ньому взяли участь 50 тренерів Shakhtar Social
із 30 населених пунктів України.
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Навчання тренерів

Курс включив виступ директора Академії «Шахтаря»
Хорхе Раффо, тренінг з методології «Давай, грай!»,
а також нову програму UNFPA «Тренуємо хлопчиків бути
чоловіками», де ключовими темами стали інструменти
превенції насильства й агресії поміж гравців, принципи
толерантного і шанобливого ставлення до протилежної
статі, партнерів по команді та інших соціальних груп.
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Навчання тренерів

«Враження від курсу найприємніші! Матеріал поданий
на практичних прикладах і дійсно корисний у роботі
з підлітками. Тренінг інтерактивний: у групах випробували
нові методики й отримали від колег цінний зворотний
зв’язок. Важливо, що можемо повчитися в професіоналів
світового рівня, як у цьому випадку Хорхе Раффо. Необхідно
формувати у юних гравців свідоме ставлення
до футболу, лідерські якості, правильне сприйняття перемог
і стійкість до поразок. Тепер наші діти займаються в іще
більш комфортному середовищі, не бояться припускатися
помилок, завдяки чому розвиваються і досягають
поставлених цілей!»
Олександр Фомічов,
тренер «Давай, грай!» у Івано-Франківську
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Дитячий фестиваль футболу до 75-річчя Віктора Прокопенка

У жовтні в Одесі відбувся дитячий фестиваль
футболу до 75-річчя ексгравця, тренера
і спортивного директора ФК «Шахтар» Віктора
Прокопенка, який пішов з життя 2007 року. Турнір
проводили на полі ЗОШ № 100, у ньому взяли участь
64 дитини.

Річний звіт | 2019/20

44

Дитячий фестиваль футболу до 75-річчя Віктора Прокопенка

Фестиваль включав розминкову (футбольні тренажери, конкурс
«Забий гол Пятову», квадрати і жонглювання м’ячем) та ігрову
частини. На 4 локаціях було визначено найкращі команди.
Усі учасники Prokopenko Football Fest отримали від фонду
Shakhtar Social пам’ятні медалі й сумки для спортивного взуття,
а 16 переможців також дістали ексклюзивні брендовані футболки
фестивалю. Дітей нагородили внучка Віктора Прокопенка Вікторія
та ексфутболіст «Шахтаря» Ігор Леонов.
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Дитячий фестиваль футболу до 75-річчя Віктора Прокопенка

«Мені б хотілося, щоб усі згадували дідуся саме
так – із позитивом, радістю, усмішками.
Я у своєму житті не зустрічала більш позитивної
та світлої людини»
Вікторія Прокопенко,
онучка Віктора Прокопенка
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Співпраця з Фондом ООН і Special Olympics

У листопаді ФК «Шахтар», Фонд ООН у галузі народонаселення
(UNFPA) і «Спеціальна Олімпіада України» оголосили про старт
спільного футбольного проєкту для дівчат з інтелектуальною
інвалідністю. Його було презентовано у Новопечерській школі
в Києві, де на постійній основі стали тренуватися 20 дівчат
з інвалідністю та особливостями розвитку.
Перше заняття відвідав ексгравець «Шахтаря», асистент тренера
молодіжного складу Геннадій Зубов. Він допоміг організувати кілька
вправ, поспілкувався і сфотографувався з дітьми, вручив їм подарунки
від Shakhtar Social.
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Співпраця з Фондом ООН і Special Olympics

Спільний проєкт реалізовано в 4 містах України: Києві, Маріуполі,
Харкові та Івано-Франківську. У футбол грають уже 80 дівчат,
і з ними займаються тренери «Давай, грай!» за адаптованою
методикою, спеціально розробленою для Disability Football.
У лютому перед одним із календарних матчів капітан «Шахтаря»
Андрій Пятов і нападник «гірників» Даниїл Сікан побували
в харківській ЗОШ № 124. Футболісти потренувалися з юними
учасницями, роздали автографи й зробили спільне фото.

Річний звіт | 2019/20

49

Співпраця з Фондом ООН і Special Olympics

«Скорочення гендерної нерівності в спорті – дуже важлива
справа. Разом із U-Report ми проводили опитування серед
молоді: близько 30% дівчат уважають футбол виключно
чоловічим видом спорту, але при цьому 45% дівчат любили
ганяти м’яч у дитинстві. Не має бути такого гендерного поділу.
У новому проєкті ми пішли далі і прагнемо підтримати дівчат
з інтелектуальною інвалідністю, дати їм змогу займатися
футболом, соціалізуватися й розвиватися»
Хайме Надаль,
представник Фонду ООН
у галузі народонаселення в Україні
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Співпраця з Фондом ООН і Special Olympics

«Щодня завдяки спорту особливі діти відкривають у собі
нові таланти і можливості, перевершують власні показники,
знищують бар’єри й упередження. Жіночий футбол стрімко
набирає обертів у світі. Дедалі більше дівчат обирають саме
цей вид спорту, і невипадково українська жіноча збірна
з футболу виборола золоті медалі на Всесвітніх літніх іграх
в Абу-Дабі. Тому ми даємо життя унікальному проєкту.
Участь дівчат у ньому є безкоштовною. Ми віримо, що люди
з вадами інтелектуального розвитку можуть досягти успіху
і зроблять це, якщо дати їм такий шанс»
Андрій Підварко,
виконавчий директор
«Спеціальної Олімпіади України»
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«Перемагай для здоров’я!»

Програма «Перемагай для здоров’я!» (Scoring for Health),
заснована European Football for Development Network (EFDN)
і UEFA Foundation for Children, стартувала в лютому 2019 року.
«Шахтар» поряд із такими європейськими футбольними
клубами, як «Челсі», «Феєноорд», «Брюгге», «Легія»,
«Брентфорд», «Хапоель» (Тель-Авів), став її учасником.
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«Перемагай для здоров’я!»

У листопаді в межах проєкту в Маріуполі на полі
критого спорткомплексу «Іллічівець» відбувся
Фестиваль футболу. 200 хлопчиків і дівчат
із 10 загальноосвітніх шкіл міста змагалися
на 5 локаціях у човниковому бігу, веденні м’яча
між фішками, стрибках на координаційних сходах,
утриманні м’яча на час на коліні й набиванні. Усі діти
отримали в подарунок пам’ятні футболки фестивалю
і сувеніри від Shakhtar Social.
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Команда дівчат ФК «Шахтар»

Команда дівчат ФК «Шахтар»

Від грудня 2018 року в Харкові постійно тренується команда дівчат
ФК «Шахтар». У ній займаються 20 юних спортсменок віком від 7 до 9 років.
Вони регулярно беруть участь у міських турнірах нарівні з хлопчиками
і періодично обіграють їх. А лідер колективу Мілана Ковтун 2020 року
в 9 матчах забила у ворота суперників 23 голи.
У лютому клуб випустив відеоролик про команду під назвою «Shakhtar girls
team. Якщо хлопці можуть забивати голи, то чому дівчата – ні?». Футбол
уважається нежіночим видом спорту, а дівчатка часто стикаються
з упередженнями оточуючих і навіть сім’ї, коли хочуть грати у футбол.
Shakhtar Social допомагає подолати стереотипи, тому що футбол – спорт
для всіх.
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Команда дівчат ФК «Шахтар»

«Дівчата стали більш дисциплінованими
і навчилися слухати. Ми додали у фізичних
якостях і працюємо над тим, щоб усі технічні
елементи виконувалися на швидкості. Прямуємо
далі! Наше завдання – не ухилятися від м’яча
в складній ситуації, а продовжувати вчитися
його приймати й зупиняти»
Ірина Подкуйко,
тренер команди дівчат ФК «Шахтар»
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Команда дівчат ФК «Шахтар»

«Наш тренувальний процес формується
на основі ігрових і тактичних вправ для
підготовки до турнірів. Діти добре сприймають
інформацію і намагаються виконувати все,
що їм пропонується. З кожним заняттям помітний
прогрес, а головне – ми бачимо, що дівчатам
це цікаво»
Ірина Джуренко,
тренер команди дівчат ФК «Шахтар»
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Новорічна традиція

Новорічна традиція

Традиційно перед зимовими святами «Шахтар» запросив дітей на одне
із заключних тренувань року.
Цього разу 60 учасників проєкту «Давай, грай!» у Києві з особливостями
розвитку віком від 7 до 15 років приїхали подивитися, як «гірники»
готувалися до матчу Ліги чемпіонів з італійською «Аталантою». Після
закінчення заняття футболісти вручили юним уболівальникам подарунки.
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Новорічна традиція

«Шахтар» завжди проводить такі заходи напередодні
Нового року. Гадаю, діткам дуже сподобалося, нам теж
приємно поспілкуватися з ними. Це завжди позитивні
емоції і тепла енергетика»
Тарас Степаненко,
півзахисник ФК «Шахтар»
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Новорічна традиція

«Будь-яке заняття з дитиною, що її дисциплінує,
призводить до гарних результатів. На останньому
тренуванні Маша поводилася значно краще. Для
нас це – успіх і прогрес. Нам важлива не так сама
гра, як комунікація та робота в команді»
Мама учасниці «Давай, грай!»
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2 000 футболок – дітям

2 000 футболок – дітям

У 19-й раз поспіль у грудні до Дня святого Миколая було
організовано найбільшу в Україні новорічну благодійну акцію
«Рінат Ахметов – дітям!». Традиційно до неї долучився
й ФК «Шахтар».
2 000 дітей проєкту «Давай, грай!» із 23 населених пунктів
України отримали в подарунок ігрові футболки «гірників».

Річний звіт | 2019/20

64

Благодійність гравців

Благодійність гравців

Особиста благодійність гравців для учасників проєкту «Давай,
грай!» стала традицією. Протягом сезону-2019/20 кілька
соціальних ініціатив реалізували футболісти «Шахтаря».

Річний звіт | 2019/20

66

Благодійність гравців

Андрій Пятов подарував усім голкіперам «Давай, грай!» 43 комплекти
воротарських рукавичок Nike у брендованих коробках з автографами,
Давид Хочолава презентував фірмові стоноги дітям з команд U9 і U12
маріупольської ЗОШ № 30, Віктор Коваленко – 60 пар щитків учасникам
проєкту із Зеленодольська. А 7-річний Мирон Чеховський переміг у конкурсі,
організованому Миколою Матвієнком. Хлопчик записав найкраще відео
на підтримку улюбленої команди, отримав з рук захисника ігрову футболку
з автографом і літав разом із «Шахтарем» до Лісабона на матч з «Бенфікою».
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Благодійність гравців

«Перші рукавички, які мені подарували, були з дірками,
але для мене – величезна радість. Добре, що зараз
маю змогу дарувати дітям нові. Бажаю їм досягти
в спорті того, чого вони хочуть. Ми робимо все, щоб діти
розвивалися і були щасливими. Кожен обере свій шлях,
а ми допоможемо. Грайте у футбол, любіть футбол!
Давай, грай!»
Андрій Пятов,
воротар ФК «Шахтар»
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«Диджитал-фізкультура»

«Диджитал-фізкультура»

У квітні ФК «Шахтар» і Фонд Ріната Ахметова спільно
з Міністерством цифрової трансформації України презентували
освітній серіал «Диджитал-фізкультура для школярів за участю
зірок спорту».
Проєкт включив 12 відеоуроків з футболістами «Шахтаря»
Андрієм Пятовим і Сергієм Кривцовим. Гравці мотивували
школярів займатися фізкультурою в домашніх умовах під
час карантину, демонструючи в деталях виконання основних
необхідних вправ. Діти, вимушено ізольовані від своїх колективів,
змогли підтримати форму, долучитися до здорового способу
життя, спробувати нові цікаві вправи і дізнатися лайфхаки
багаторазових чемпіонів України. Відеоуроки публікувались
на YouTube-каналах Фонду Ріната Ахметова та ФК «Шахтар».
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«Диджитал-фізкультура»

«Ми вважаємо, що діти повинні займатися спортом,
навіть залишаючись удома. Наші футболісти показали,
як це зробити. Гравці «Шахтаря» завжди брали участь
у соціальних проєктах, і цього разу також із радістю
відгукнулися. Тим паче Андрій Пятов і Сергій Кривцов –
багатодітні батьки, тому вони не з чуток знають
про важливість тренувань для дітей»
Інна Хмизова,
директор Shakhtar Social
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Дитяча книга про футбол

Дитяча книга про футбол

У сезоні-2019/20 у продаж надійшов ексклюзивний тираж
популярної книги «Футбол» французького автора Орелі
Сарразена, адаптований для вболівальників «Шахтаря».
З ілюстрованого видання маленькі читачі дізналися
про всі аспекти футболу – від вибору амуніції й тренувань
до правил гри. Тираж книги є благодійним, і всі виручені
кошти перераховуються на розвиток дитячого футболу
та проєкту «Давай, грай!».
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Timeline заходів і проєктів

Timeline заходів і проєктів

2019

26 липня

28 липня

15 серпня

18 серпня

22 серпня

27 серпня

31 серпня

22 вересня

25 вересня

Україна

Одеса

Запоріжжя

Дем’янів

Покровськ

Івано-Франківськ

Бурштин

Харків

Андрій Пятов подарував
воротарські рукавички
учасникам проєкту
«Давай, грай!»

Пляжний фестиваль
футболу

Майстер-клас Віктора
Коваленка на відкритті
майданчиків «Давай, грай!»

Майстер-клас Валерія
Бондаря на відкритті
майданчика «Давай, грай!»

Відкриття майданчика
«Давай, грай!»

Фінал проєкту
Darijo 33

Shakhtar Talent Day

Майстер-клас Андрія
Тотовицького на відкритті
майданчика
«Давай, грай!»

Shakhtar Talent Day
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Timeline заходів і проєктів

28 вересня

Жовтень

4–6 жовтня

5 жовтня

24 жовтня

26 жовтня

29 жовтня

2 листопада

3 листопада

Красногорівка,
Курахове, Мар’їнка,
Щастя, Авдіївка,
Станиця Луганська,
Волноваха, Торецьк

Маріуполь

Київ

Київ

Маріуполь

Одеса

Мирноград

Львів

Давид Хочолава подарував
бутси учасникам проєкту
«Давай, грай!»

Навчання тренерів

Майстер-клас Сергія
Болбата і Миколи
Матвієнка на відкритті
майданчика «Давай, грай!»
для дітей з інвалідністю

Фестиваль відкриття
проєкту «Перемагай
для здоров’я!»

Дитячий фестиваль
футболу до 75-річчя
Віктора Прокопенка

Відкриття майданчика
«Давай, грай!»

Відкриття майданчика
«Давай, грай!» для дітей
з інвалідністю

Київ, Харків,
Івано-Франківськ,
Маріуполь

Місцеві турніри проєкту
«Футбол на лінії
розмежування»

Старт тренувань команд
дівчат з інвалідністю
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Timeline заходів і проєктів

10 листопада

16 листопада

19 листопада

27 листопада

Грудень

8 грудня

19 грудня

20 грудня

Харків

Київ

Барселона

Енергодар

Зеленодольськ

Київ

2 000 футболок – дітям

Відкриття майданчиків
«Давай, грай!»

Спільне тренування
футболістів «Шахтаря»
U19 і учасників
«Давай, грай!»

«Давай, грай!» отримав
нагороду More than Football
Award

Відкриття майданчика
«Давай, грай!»

Віктор Коваленко
подарував щитки
учасникам проєкту
«Давай, грай!»

Подарунки дітям
від футболістів
на останньому
тренуванні року

Shakhtar Social отримав
нагороду ООН
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Timeline заходів і проєктів

2020

17 лютого

23 лютого

1 березня

3 березня

8–23 квітня

14 квітня

17–21 квітня

14 травня – 2 липня

17 червня

Київ

ХаркІв

Полтава

Лісабон

Україна

Конкурс малюнка

Візит Жуніора Мораеса
на майданчик «Давай, грай!»

Андрій Пятов і Даниїл
Сікан відвідали тренування
команди дівчат
з інвалідністю

Візит Вітора Северіно,
Антоніу Феррейри і Вітао
на відкриття майданчика
«Давай, грай!» для дітей
з інвалідністю

Микола Матвієнко
подарував поїздку
до Лісабона учаснику
проєкту «Давай, грай!»

«Диджитал-фізкультура»

Вихід дитячої книги
про футбол

Конкурс «Цінності
«Давай, грай!»

Фонд Shakhtar Social
виграв грант UEFA
Foundation
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Наші партнери
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shakhtar.com

