
ЯКЩО НЕ Я, ТО ХТО?





Волонтерство
як інструмент

розвитку молоді



керівник програми БУР

“Ми пробуємо не лише
мрія ти про кращу Україну, а
будуємо її своїмируками вже
сьогодні.”

ЮРКО ДІДУЛА



БУДУЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ 

це програма БО "Українська освітня платформа", яка 
створює можливості для молоді творити зміни в країні 
через волонтерство. 

БУР виник у 2014 році під час відновлення будинків у 
деокупованому Краматорську. 

https://www.ukredu.org/


БУР В ЦИФРАХ станом на 2021 рік 

12 регіональних представництв

4245 волонтерів

100 пар менторів і менті

12 регіональних представництв

75 населених пунктів

95 команд та проєктів

72 намальованих муралів



БУР табори до 24 лютого



БУР осередки до 24 лютого





ЩО РОБИМО після 24 лютого

Підтримуємо членів спільноти програми: 
волонтерів, кемп-лідерів, БУРдрузів, 
представників осередків. 

Опрацьовуємо та закриваємо запити в 
гуманітарній допомозі, продуктах 
харчування, будівельних матеріалах тощо.

На фото волонт ери осередку 
БУР Харків, квіт ень 2022



ЩО РОБИМО після 24 лютого

Зосереджуємо свою роботу на облаштуванні 
просторів тривалого перебування для внутрішньо 
переміщених осіб у західних та центральних 
регіонах України, шляхом включення молоді до 
проведення волонтерських таборів. 

Принципи, за якими ми робимо приміщення:
1. Гідні умови життя для сімей і дітей
2. Простір добросусідства
3. Створення через спільнодію українців з усіх 
регіонів. 

На фото волонт ери БУР табору в 
Дрогобичі, квіт ень 2022



БУРтабір

● будівничий табір в невеликих містах
чи селах України

● можливість мандрувати, знайомитись
та відкривати для себе країну та 
людей

● тривалість: 7-10 днів



БУРчики

● волонтерська акція ініційована 
БУРволонтерами

● можливість робити кращим
своє місто чи регіон

● можливість розвивати свої лідерські
якості

● тривалість: 1-3 дні



ПІДТРИМАТИ БУР

спільнота відповідальних українців, що 

поділяють цінності БУР і готові фінансувати 

майбутнє України.

БУР ДРУЗІ —



НАШІ КОНТАКТИ

Facebook https://www.facebook.com/BuildingUkraineTogether
Instagram https://www.instagram.com/burburbuuur/
Telegram https://t.me/burburbuuur

https://www.facebook.com/BuildingUkraineTogether
https://www.instagram.com/burburbuuur/
https://t.me/burburbuuur
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