
 

 

PwC 

Donations: PwC donated USD 5.3 million for humanitarian aid to Ukraine. 

Support: "PwC US continues to identify actions it can take to help: 

The US firm is making a USD 125,000 donation to the Ukraine Crisis Fund through CARE to provide frontline 

humanitarian aid and support. 

The PwC Charitable Foundation will award USD 300,000 in grants to Save the Children and Project Hope, 

both of which have a long history of working in Ukraine in collaboration with local organizations. 

Between the firm and the Foundation, PwC has donated USD 425,000 to date to provide frontline 

humanitarian aid and support. 

The People Who Care Fund, a PwC Charitable Foundation program, will be providing resources for PwC LLP 

employees and their immediate families who are experiencing emergency financial hardships as a result of 

the attack on Ukraine. 

PwC is providing its people with vetted charitable organizations that they can contribute to or they can start 

their own crowdfunder for an organization that will make an on-the-ground impact. The US firm will match 

all employee donations up to USD 1,000 per donor to any of the listed organizations and crowdfunder 

accounts that are supporting Ukrainian relief efforts. 

PwC will also provide 40 hours of utilized time for skills-based volunteering through Skills for Society. The 

company has an internal forum for its people to come together, share resources and find ways to get 

involved." 

 

Пожертви: PwC пожертвували 5.3 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні. 

Підтримка: «Компанія PwC в США продовжує визначати дії, які можна вжити, щоб допомогти 

Україні: 

Американська фірма робить пожертви в розмірі 125 000 доларів США Кризовому фонду України через 

фонд CARE для надання гуманітарної допомоги та підтримки на передовій. 

Благодійний фонд PwC надасть гранти в розмірі 300 000 доларів США на програми Save the Children 

та Project Hope, обидва з яких мають тривалу історію роботи в Україні у співпраці з місцевими 

організаціями. 

Поміж фірмою та Фондом, на сьогоднішній день PwC пожертвувала 425 000 доларів США для надання 

гуманітарної допомоги та підтримки. 

Фонд People Who Care, програма благодійного фонду PwC, надаватиме ресурси для працівників PwC 

LLP та їхніх найближчих сімей, які зазнають надзвичайних фінансових труднощів у результаті нападу 

на Україну. 



 
PwC надає своїм працівникам інформацію про перевірені благодійні організації, яким вони можуть 

зробити свій внесок, або вони можуть створити власний краудфандер для організації, яка матиме 

вплив на місцях. Американська компанія подвоїть всі пожертви співробітників у розмірі до 1000 

доларів США на кожного донора з перерахованих організацій і рахунків краудфандерів, які 

підтримують зусилля України у наданні допомоги. 

PwC також надасть 40 годин використаного часу на волонтерську діяльності через Skills for Society. 

У компанії є внутрішній форум, на якому її люди можуть об’єднатися, поділитися ресурсами та знайти 

способи долучитися». 

 


