Про благодійний фонд “Доброта” я вперше почула ще у 2001 році, коли прийшла
молодим фахівцем з розвитку громадянського суспільства на семінар з стратегічного
планування, що одного разу проходив у Києві. На семінарі було багато теорії і
прикладів діяльності міжнародних неприбуткових організацій і єдиний приклад з
України, який навів нам тренер, була діяльність Донецького благодійного фонду
“Доброта”. Це вразило. На той час в Україні майже не існувало розвинутих благодійних
організацій, які функціонували переважно за рахунок ресурсів місцевої громади. На
той час майже всі благодійні організації співпрацювали з міжнародними донорами і
отримували гранти на свою діяльність. А це було щось інше. Фонд залучав ресурси з
громади і вкладав в розвиток громади. Для мене це означало, що люди довіряли
Фонду в той час, коли довіра громадським і благодійним організаціям чи ініціатива
ще навіть не обговорювалося гравцями сектору благодійності. Це було питання з
області фантастики. У ті часи люди не довіряли навіть сусідам, не то що благодійним
організаціям.
З того часу, працюючи в секторі благодійності, я постійно чула позитивні відгуки про
діяльність фонду “Доброта” від різних міжнародних експертів і вітчизняних
практиків сектору. Це завжди був приклад кращої практики залучення локальних
ресурсів на розвиток громади в Україні. На Фонд рівнялись.
І от, нарешті, у 2008 році, коли прийшла працювати в Український форум
благодійників (УФБ), познайомилася особисто з діяльністю Фонду “Доброта”, його
засновником і керівником, Яковом Рогаліним – фонд був членом Форуму, а Яків
Рогалін входив до складу Правління УФБ. Шість років, пліч о пліч, ми працювали над
розвитком благодійності в Україні, спільно реалізували низку проектів з розвитку
корпоративної філантропії, в яких Яків Рогалін виступав експертом.
Часи змінюються. Кардинальні зміни відбулись і в Україні, і в моєму професійному
житті: Донецьк став окупованою територією, а я вже три останні роки не працюю в
секторі благодійності. Та незважаючи ні на що, я продовжую чути про діяльність
Донецького благодійного фонду “Доброта”. Вона залишається стабільною. Фонд
тримає свій професіоналізм. Фонд не змінив свою географію, а діє саме там, де
найбільше потрібен. Це вражає! Це викликає захоплення! І діяльність Фонду хочеться
підтримувати! Так тримати!
Дар’я Непочатова
Письменниця, керівник програм Українського форуму благодійників (2008 – 2014)
27.04.2017

