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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей»
була заснована у 2006 році Християнським дитячим фондом. Місією Фонду є
забезпечення позитивних змін заради створення сприятливого середовища для
розкриття повного потенціалу кожної дитини в Україні.
Основні напрямки діяльності:
 мобілізація ресурсів громад і громадськості з метою запобігання та
подолання бідності й безпритульності, вирішення соціальних проблем
дітей та сімей;
 створення можливостей для людей посилити контроль за власним
здоров’ям і здоров’ям своїх дітей;
 підвищення виховного потенціалу української родини;
 впровадження принципів і положень Конвенції ООН про права дитини
у реальне життя.
За час свого існування ВБО Український фонд «Благополуччя дітей» стала однією
і лідерів у сфері розробки та реалізації інноваційних програм. За роки діяльності
Фонд реалізував понад 80 проектів, спрямованих на розв’язання соціальних
проблем, покращення умов життя дітей, поліпшення якості соціальних послуг
дітям та сім’ям шляхом впровадження ефективних, науково-обґрунтованих
технологій і підвищення потенціалу громадянського суспільства.
Фонд є однією з перших громадських організацій, що виступила партнером
державних структур у підготовці фахівців, які працюють з дітьми, зокрема
соціальних працівників і соціальних педагогів. Спеціалістами фонду
підготовлено більш ніж 150 публікацій, серед яких - навчальні посібники,
методичні матеріали, тренінгові модулі, розроблено та впроваджено програми
для курсів підвищення кваліфікації практиків соціальної сфери.
Енергійна і цілеспрямована робота, професіоналізм є візитною карточкою
Українського фонду «Благополуччя дітей».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА
МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД
Мета проекту: сприяти усуненню корінних причин торгівлі людьми шляхом
покращення доступу до достовірних джерел інформації щодо безпечної
міграції та зміцнення економічних можливостей в окремих регіонах України.
Термін реалізації: березень 2012 р. – лютий 2015 р.
Географія: Донецька, Івано-Франківська, Львівська області, АР Крим.
Партнери: Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ)
в Україні, Західноукраїнський ресурсний центр, Міністерство освіти і
науки України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство
регіонального розвитку України.
Проект здійснюється за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації.
В рамках даного проекту Український фонд «Благополуччя дітей» є відповідальним за освітньо-профілактичний компонент, завданням якого стало
підготувати педагогів та практиків соціальної сфери до ефективної роботи з
протидії торгівлі людьми в школах з метою формування життєвих навичок
школярів як важливої умови профілактики торгівлі людьми.
Результати проекту у 2013 році
 Близько 300 навчальних закладів з числа загальноосвітніх шкіл, шкілінтернатів та професійно-технічних навчальних закладів реалізують
програму з попередження торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека
життя. Громадянська позиція».
 Видано та розповсюджено програму для роботи з батьками «Творимо
разом світ, безпечний для дітей».
 Розпочато апробацію модуля з підвищення рівня соціально-економічної
обізнаності підлітків. Модуль базується на міжнародно визнаних
принципах, представлених в програмах соціальної та фінансової освіти
«Афлатун» і «Афлатін».
 Проведено 8 тренінгів для 96 педагогів загальноосвітніх навчальних
закладів та фахівців місцевих управлінь/відділів освіти з питань
впровадження соціально-фінансового модуля у роботу школи.
 Розроблено та підготовлено до апробації навчальний модуль з підготовки
педагогів до реалізації Програми з попередження торгівлі людьми. Проведено 5 тренінгів для 123 методистів та фахівців вищих навчальних закладів.
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 З метою впровадження методики профорієнтації для дітей старшого
шкільного віку проведено 4 семінари «Професія. Кар’єра. Успіх» для 100
методистів, практичних психологів та соціальних педагогів
«Программа нужна и важна чрезвычайно! Ситуация, сложившая в современном

мире, требует принятия решительных мер и объединенных усилий в борьбе
против торговли людьми. Проводимая по осуществлению программы работа
уже дает определенные результаты в повышении самооценки у детей,
улучшению взаимоотношений в коллективе школьников, взрослых, повышает
осведомленность, уверенность в себе, активизирует гражданскую позицию.
Внедряем программу на факультативах, уроках основ здоровья, правоведения,
истории, на воспитательных мероприятиях».
Эльвира Джеппарова, учитель истории и основ здоровья
(Кировский район АР Крим)

«В минулому році мала факультатив у 8-х класах. Діти, які пройшли повністю
програму, дуже відрізняються від однолітків: краще пізнали себе, розуміють
інших, вміють вислухати, можуть поділитись проблемою, розуміють, що вони
не самі. Зараз учні є учасниками олімпіад з педагогіки і психології».
Лілія Журавська, соціальний педагог
(с.Богородчани, Івано-Франківська обл.)

«Відкрила себе, дітей. Навчилася працювати по-новому, здобула дуже корисний
досвід. Інформацію використовую у виховній роботі».
Галина Кушляк, заступник директора з виховної роботи
(Коломийський р-н, Івано-Франківська обл.)

Конкурс плакатів, м.Калуш Івано-Франківської обл.

Проектна діяльність
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ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
В УКРАЇНІ
Мета проекту: залучити молодь до розробки та реалізації соціальних
проектів в громадах задля підвищення обізнаності молодих людей щодо
проблеми торгівлі людьми та питань безпечної міграції.
Термін реалізації: вересень 2013 р. – квітень 2014 р.
Географія: Україна.
Партнери: Фундація MTV EXIT, Міжнародна організація з міграції,
Міністерство соціальної політики України.
Проект здійснюється за фінансової підтримки USAID.
В рамках проекту у 2013 році
 Проведено всеукраїнський конкурс міні-грантів для неурядових
молодіжних організації та організації, що працюють з молоддю. За
результатами конкурсу незалежною Радою Експертів було відібрано до
фінансування 11 проектних пропозицій.
 Проведено Молодіжний Форум для представників організаційпереможців конкурсу міні-грантів «MTV EXIT УКРАЇНА 2013» метою
якого стало підвищення спроможності лідерів молодіжних організацій
до ефективної реалізації соціальних проектів у сфері популяризації
безпечної міграції та профілактики торгівлі людьми у громадах.
Учасники Форуму мали змогу взяти участь у низці майстер-класів (арт–
технології в просвітницькій роботі», «Інноваційні методики роботи з
аудиторією», «Відео для просвітницької діяльності»), міському квесті,
відвідати прем’єрний показ документального фільму виробництва MTV
EXIT «Життя на продаж», заснованого на реальних подіях та фактах:
життєвих історіях жертв сучасного рабства. Крім того, учасники мали
змогу виступити тренерами під час проведення іншого заходу – Форуму
делегатів дитячих прав «Ми прагнемо бути почутими», що проходив під
гаслом «Залишайся в безпеці в сучасному світі!».
 Розпочато впровадження 11 міні-проектів в Чернівецькій, ІваноФранківській, Київській, Рівненській, Миколаївській, Вінницькій,
Львівській, Житомирській, Волинській областях та в АР Крим
(детальніше про діяльність в рамках міні-проектів www.facebook.com/
pages/Український-фонд-Благополуччя-дітей/176540105877586 ).
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 Розроблено та надруковано інформаційні буклети «10 кроків до
безпечного працевлаштування за кордоном» та «Ні експлуатації та
торгівлі людьми – перевір свої знання», магніт з корисними порадами
щодо безпечної міграції.
«Мы принимаем участие в проекте совместно с молодежной организацией
«Компас». Проект посвящен актуальной социальной проблеме торговли
людьми. Уже несколько десятков молодых людей, студентов и школьников
поучаствовали в обсуждении этого вопроса и получили информацию, о том
какие меры предосторожности нужно предпринимать, чтобы не попасть
в ловушку. Впереди еще много работы, но она в радость, когда это на благо
нашему созревающему обществу»
Учасник міні-проекту, м. Київ

«Я дізналася як можна активувати учасників, залучати до співпраці. А також
велике значення для мене мають технології використані на форумі. Життєві
ситуації з відео-роликів та історії спікера. Взагалі вся інформація проекту є
дуже корисною»
Учасник Форуму 16-22 листопада 2013, м. Київ

Презентація фільму виробництва MTV Exit “Життя на продаж”

Проектна діяльність
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ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У
РОЗВ’ЯЗАННІ МІСЦЕВИХ СОЦІАЛЬНИХ
ПИТАНЬ
Мета проекту: посилити роль громадськості у формуванні та впровадженні
стратегій соціальної політики на місцях, шляхом активізації та налагодження
механізмів спільного з органами місцевого самоврядування та виконавчої
влади прийняття рішень.
Термін реалізації: січень 2011 р. – червень 2013 р.
Географія: Дніпропетровська область (м. Вільногірськ, м. Жовті Води),
Черкаська область (м. Канів; Соснівській район міста Черкаси).
Партнери: Виконавчий комітет Вільногірської міської ради, Виконавчий
комітет Жовтоводської міської ради, Виконавчий комітет Канівської міської
ради, Соснівська районна рада м. Черкаси та її виконавчий комітет.
Проект здійснюється за фінансової підтримки Представництва
Європейського Союзу в Україні.
В рамках проекту у 2013 році
Проект відкрив нові можливості у громадах. Чимало нових людей залучилися
до проектної діяльності, дізналися про роботу НУО, створили свої громадські
організації. Десятки осіб отримали консультаційну підтримку з питань соціального захисту та розвитку місцевих ініціатив. У громадах надаються нові послуги
соціально незахищеним верствам населення, створено групи поширення досвіду
та групи взаємодопомоги. Проектна діяльність дозволила громадам ефективно
користуватися такими дієвими механізмами публічного обговорення нагальних
проблем, як круглі столи, «світові кафе», «реальне планування». Успішним стало
проведення конкурсів міні-проектів, яке сприяло активізації місцевих ініціатив
та залученню додаткових місцевих ресурсів для вирішення актуальних питань.
За три роки проект допоміг подолати взаємну недовіру й дистанціювання громадян, неурядових організацій та влади у громадах, налагодити рівноправне партнерство та створити можливості для громадян впливати на рішення місцевих
органів влади. Взаємодія НУО і влади призвела до ухвалення низки рішень та
місцевих нормативних актів, спрямованих на підтримку, в тому числі фінансову,
місцевих ініціатив:
 Підписанні договори про спільну діяльність з Виконавчими комітетами
Канівської, Вільногіської та Жовтоводської міскою та Соснівської районої
м. Черкаси радами;
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 На рівні Виконавчих комітетів місцевих рад (всіх проектних громад)
прийняті нормативні документи, які регламентують створення та
діяльність Координаційних рад.
 В проектних громадах створені і постійно працюють Координаційні ради.
 В проектних громадах розроблено 11 коаліційних соціальних проекти.
Проекти ухвалено Координаційною радою та рекомендовано до
включення до програми соціально-економічного розвитку громад. 8 з 11
проектів були підтримані Українським фондом «Благополуччя дітей» (за
результатами проведеного конкурсу).
 В проектних громадах успішно реалізовано 8 коаліційних соціальних
проекти. Результати проектів привнесли позитивні зміни у життя громад.
 Відібрана та підготовлена команда спеціалістів (78 осіб) для роботи по
активізації проектних громад. Серед учасників навчання: представники
органів місцевого самоврядування та виконавчої влади; керівники
відділів та служб, що відповідають за реалізацію соціальної політики в
місті; представники соціальних інституцій; представники неурядових
організацій соціального спрямування.
 Завдяки публікаціям у засобах масової інформації місцева громада знає
про впровадження та результати проекту.
 Відпрацьований механізм колегіального розгляду соціальних проектів і
ініціатив, що плануються до реалізації в громадах, та прийняття спільної
відповідальності за їх впровадження.
 Видано методичні матеріали, які дозволять проводити у громадах
додаткові навчання щодо запровадження дієвих механізмів формування
та реалізації місцевої соціальної політики, задля забезпечення потреб і
вирішення проблем членів громади.
 Відпрацьований механізм оцінки потреб громади та застосування
результатів при формуванні програми соціально-економічного розвитку
міста.
Результати проектів словами виконавців:
1. Проект «Кожній дитині потрібна родина»
Заявник: Виконавчий комітет Жовтоводської міської ради, м. Жовті Води
«Завдяки проведеній роботі 64 дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, отримали свої сім’ї»
«Понад 30% мешканців міста Жовті Води отримали інформацію про проблему
сирітства та можливих шляхах її вирішення за їх безпосередньої участі»
«Завдяки проекту 37 вихованців дитячого будинку покинули заклад та
опинились у сім’ях».

Проектна діяльність
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2. Проект «НАРД»
Заявник: Комунальний заклад освіти спеціальна загальноосвітня школа для
дітей з вадами розумового розвитку, м. Жовті Води
«Завдяки нашій роботі місцева громада вирішила питання щодо навчання,
активного розвитку та змістовного дозвілля дітей з особливими потребами»
«Завдяки нашій роботі у 19 дітей і підлітків з особливими потребами з’явилася
можливість спілкуватись, а не замкнутися в собі»

3. Проект «Створення необхідних умов для організації змістовного дозвілля
підлітків та молоді мікрорайону»
Заявник: Вільногірська міська дитяча громадська організація (ВМДГО) «Допоможемо дітям», м. Вільногірськ
«Завдяки нашій роботі мешканці м. Вільногірськ навчилися вирішувати
проблеми, що стосуються їх життя, власними силами»
«Завдяки нашій роботі в школах м. Вільногірськ дітям стало цікаво проводити
своє дозвілля: в 5 гуртках нового Центру культури і дозвілля понад 150 дітей
знайшли заняття до душі»

4. Проект «Новий стандарт освіти для дітей пільгових категорій»
Заявник: Вільногірське міське громадське об’єднання інвалідів «Едельвейс», м.
Вільногірськ
«Завдяки нашій роботі 6 дітей-інвалідів та 5 учнів пільгових категорій
отримали можливість відвідувати школу не виходячи з дому»
«Завдяки нашій роботі 20 педагогів мають знання та практичні навички
застосування дистанційної форми навчання»

5. Проект «Створення Центру денного перебування та розвитку «Народження
особистості»
Заявник: Черкаська міська дитяча громадська організація «Грані», м. Черкаси
«Завдячуючи нашому проекту ми допомогли 240 дітям розкрити себе у
творчості, спорті, навчанні»
«Завдячуючи нашому проекту 50 батьків стали краще розуміти своїх
дітей»

6. Проект «Повіримо у своє майбутнє»
Заявник: ГО «Спілка батьків дітей-інвалідів - оновлена», м. Черкаси
«Завдячуючи нашій роботі 40 батьків навчились розуміти своїх дітейінвалідів та побачили як реалізовувати у житті свій потенціал і
потенціал своїх дітей»
«Завдячуючи нашій роботі батьки зрозуміли важливість спілкування між собою
та взаємопідтримки»
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7. Проект «Навчальна програма для батьків «Білі плями сімейного виховання»
Заявник: Канівський культурно-спортивний клуб «Дивосвіт», м. Канів
«Завдяки нашій роботі молоді батьки усвідомили радість батьківства та
змінили своє ставлення до себе, до дітей, до рідних»
«Завдяки нашому проекту 120 батьків, які мають дітей до 6 років, навчилися
доглядати, виховувати та активно спілкуватися зі своїми дітьми»

8. Проект «Інтерактивні заняття профілактичного спрямування для підлітків
м. Канева та Канівського району»
Заявник: Канівська міськрайонна благодійна організація «Чисте серце», м.
Канів
«Завдяки нашій роботі 640 підлітків Канівського району зрозуміли велику
шкоду від алкоголю, наркотиків і тютюну та усвідомили вартість людського
життя»
«Завдяки нашій роботі 640 підлітків Канівського району замислилися над
важливістю здорового способу життя. Близько половини з них обговорили це в
колі сім’ї»

«Центр денного перебування дітей «Народження особистості», м. Черкаси
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛА З НАБУТТЯ
САМОСТІЙНОСТІ ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ БУДИНКІВ
СІМЕЙНОГО ТИПУ «НАШ ДІМ» В МІСТІ
КІРОВОГРАД ЗАДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЇХ ДО
ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ
Мета проекту: адаптувати та опрацювати польський досвід щодо створення
персональних мереж підтримки молодих людей, які залишають заклади опіки.
Термін реалізації: травень 2013 р. – травень 2014 р.
Географія: м. Кіровоград.
Партнери: Товариство «Наш дім», Польща; сімейно-орієнтований будинок
нового типу «Наш дім», Кіровоград.
Проект здійснюється за фінансової підтримки ChildFund Deutschland e.V.,
Німеччина.
Передумови проекту:
У зв’язку з зі специфікою виховного процесу більшості інтернатних закладів в
Україні (застосування концепції колективного виховання; відсутність роботи з
біологічними сім’ями дітей; тривале перебування в ізольованому середовищі) у
більшості дітей відсутні практичні навички самостійного життя (навички планування; управління фінансами, часом тощо). Інша проблема полягає у невмінні
цих дітей будувати відносини на основі партнерства і відчувати/встановлювати
межі.
Зазвичай, після досягнення повноліття, діти залишають установи з чималою
кількістю грошей, певними соціальними гарантіями, а іноді і житлом. В той же
час, відсутність знань та навичок ефективного управління «початковим капіталом», призводить до марнування наданих можливостей. Досвід показує, що молодим людям, котрі вступають до самостійного життя без професійної, добре
виваженої і конкретної підтримки важко налагодити безпечне плановане життя.
Ідея проекту:
Задля реалізації проекту були заплановані наступні дії:
1. Створення житла з набуття самостійності (ЖНС - спеціально придбані та
облаштовані квартири в яких за контрактами живуть випускники державних закладів опіки та працюють за програмою набуття самостійності);
2. Впровадження моделі роботи з дітьми на базі житла з набуття самостійності.
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В основі моделі лежить робота куратора, який супроводжує дитину протягом
1-3 років після випуску з інтернатного закладу на базі ЖНС. Діти перебувають в
ЖНС на основі контракту, який регулює їх обов’язки і відповідальності. Подібна
модель розрахована на дітей, які не мають власного житла (від 3 до 5 осіб в одній
квартирі).
Куратор розробляє спільно з дитиною план набуття самостійності, який ґрунтується на індивідуальних потребах дитини. Функції куратора включають в себе
постійний моніторинг ситуації (відвідування квартири), допомога в процесі
прийняття рішень та опрацювання навичок, необхідних для дорослого життя
згідно плану.
На початкових етапах перебування дитини такі візити відбуваються в середньому 3-4 рази на тиждень. Поступово кількість візитів куратора скорочується до
2-3 разів на місяць.
Крім запланованих зустрічей-візитів, куратор, в разі необхідності, допомагає
дітям у вирішенні їхніх нагальних проблем. Важливо відзначити, що куратор
допомагає дітям визначитися в професійному виборі (ґрунтуючись на сильних
сторонах і перевагах дитини) і знайти місце роботи.
Результати проекту у 2013 році:
В рамках реалізації проекту, в 2013 році була облаштована трикімнатна квартира, в яку заселилися четверо випускниць «Нашого дому». Критеріями відбору
саме цих дітей послужили характеристики та рекомендації вихователів, бажання самих дітей вчитися і працювати, а також безпосереднє їх бажання проживати в цій квартирі, сплачуючи при цьому всі комунальні платежі і виконуючи всі
умови контракту проживання.
На даний момент вони проживають у цій квартирі вже близько року, і вже зараз
з абсолютною очевидністю можна стверджувати успішність і значимість проекту, так як за цей час вони не тільки не втратили вміння і навички, набуті в сімейно-орієнтованому будинку нового типу «Наш дім», а й додали до них нові, такі,
наприклад, як вміння розподіляти власний бюджет, економно використовувати
комунальні ресурси, тощо.
Координація та контроль їх життєдіяльності з боку куратора з кожним місяцем
стає все меншою. Діти стають більш самостійними і впевненими у своїх силах.
У лютому дві дівчинки закінчили навчання в ліцеї і зараз працюють. Ще дві продовжують навчання у вищих навчальних закладах.
Історія успіху:
Одна з тих, хто вже закінчив навчання - Віка Мазур, отримала червоний диплом.
Ліцей, в якому навчалися Віка і її подруга Маша, вручив вихователям будиночка
грамоту подяки за виховання таких дітей. Зараз обидві дівчинки готуються до
вступу у вищі навчальні заклади. Але поки є час вони працюють, Маша, за професією, як перукар і майстер манікюру, а Віка як фотограф.
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Віка, яка закінчила ліцей з відзнакою, поступила у свій час в будиночок з діагнозом затримки психічного розвитку. За перший рік перебування в будиночку,
діагноз був знятий, школу вона закінчила з досить високим середнім балом і
масою нагород . І тепер з відзнакою закінчила ліцей і готується до вступу в
університет. Три роки тому вона захопилася фотографією. Спонсори з США
допомогли їй придбати все необхідне обладнання, для того щоб почати свій
маленький бізнес. За останній рік її студія стала однією з найвідоміших і популярних в Кіровограді. У листопаді минулого року одна з фоторобот була номінована у конкурсі серед молодих фотографів «Толерантність», і в підсумку ця
робота була визнана членами журі найкращою роботою конкурсу та взяла
гран-прі.
Як зазначає сама Віка: всі ці успіхи стали можливі саме завдяки проекту. Так
як раніше, і Віка та інші дівчинки, які проживають зараз в квартирі відчували серйозну напругу і тривогу з приводу свого подальшого проживання після
виходу з дитячого будинку. Ця напруга блокувало всі їх прагнення до саморозвитку.
Вирішення цієї проблеми дало можливість дітям заспокоїться і відчути себе впевненіше. Вони навчилися економити воду, газ, електрику; грамотно розподіляти грошові ресурси; вирішувати побутові та комунальні проблеми; формувати
власну самостійність у питаннях побуту, навчання, роботи. І саме за цей рік проекту всі наші випускниці зрозуміли, що хороше навчання і робота - це запорука
незалежною і забезпеченого життя.

Квартира з набуття самостійності, м. Кіровоград
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ПІДТРИМКА ЛІДЕРІВ РЕФОРМИ
ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ
НА УКРАЇНІ, В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Мета проекту: підтримати реформи системи опіки, піклування та допомоги дітям
та їх сім’ям в Україні через проведення навчання відповідальних за реалізацію
реформи осіб, а також розробка стратегії та стандартів функціонування
інноваційних форм у вибраній Миколаївській області.
Термін реалізації: квітень 2013 р. – листопад 2014 р.
Географія: Миколаївська область, Київ, Україна.
Партнери: Миколаївська ОДА; Товариство Наш Дім, Польща.
Проект фінансується у рамках програми міжнародного співробітництва з
Міністерства закордонних Справ Республіки Польща.
Завдання проекту:
1. Проведення тренінгів для спеціалістів, які опрацьовуватимуть
готовність системи опіки до змін та з’ясують нагальні потреби для
впровадження цих змін.
2. Проведення аналізу сильних сторін та ресурсів у опікунсько-виховних
закладах Миколаївської області.
3. Розробка стратегії локальної реформи інституційної системи опіки в
Миколаївській області.
4. Розробка Стандартів функціонування закладів державної опіки над
дітьми.
5. Підготовка національної команди тренерів з питань запровадження
системи індивідуального планування роботи з дитиною та сім’єю.
Результати проекту у 2013 році
1. Створено міжвідомчу робочу групу на центральному рівні
Створено команду спеціалістів зі складу представників Міністерства соціальної
політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, які займаються тематикою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Завдання робочої групи:
 лобіювання змін в системі опіки України;
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 прискорення процесу впровадження реформ на національному та
місцевому рівнях;
 узгодження існуючих норм та законодавчих актів з конкретними
потребами закладів опіки нового типу;
 поширення результатів проекту серед інших місцевих органів влади для
реалізації інноваційних рішень.
2. Проведено ознайомчу 3-денну зустріч для 30 представників області, які беруть участь у формуванні та впроваджені політики опіки над дітьми
Означена зустріч мала на меті:
 презентувати проект;
 ознайомити з цілями та етапами змін в опікунсько-виховних
інституційних закладах;
 ознайомити з основами «Методики індивідуальних планів допомоги
дитині та її сім’ї;
 ознайомити з польськими стандартами функціонування будинків для
дітей.
За результатами зустрічі із числа учасників було сформовано групу експертів (15
осіб), які будуть задіяні у пропагуванні змін та просуванні реформи у Миколаївській області.
3. Проведено навчання для групи експертів у Миколаївській області
Підготовлено групу експертів (15 осіб), які будуть задіяні у пропагуванні змін та
просуванні реформи у Миколаївській області.
Навчальна програма тривала 128 годин, та включала до себе наступні теми: ознайомлення з проектом, основами реформи та деінституціоналізації, основи організації та методології роботи в Будинках для Дітей, концепція сильних сторін і
потреб, прихильність – вплив депривації на розвиток та поведінку дітей, ефективна діалогова комунікація під час публічних виступів, процеси групової роботи та методи подолання опору, управління змінами, планування та створення
стратегії змін.
4. Проведено перший цикл навчання (2 чотириденних тренінги) для національної команди тренерів з питань запровадження методики індивідуальних планів робити з дитиною та її сім’єю
Силами команди тренерів в подальшому будуть підготовленні вихователі для
роботи за індивідуальними планами у будинках для дітей.
5. Підготовлено проект стандартів функціонування інноваційних інституційних закладів для дітей на Україні
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ДИТИНСТВО БЕЗ НАСИЛЬСТВА –
ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У
СХІДНІЙ ЄВРОПІ
Мета проекту: покращити професійну компетентність спеціалістів, які
працюють з дітьми-жертвами насильства, а також формувати громадське
ставлення до проблеми насильства над дітьми.
Термін реалізації: 2010 – 2013 рр.
Географія: Болгарія, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Україна.
Партнери: Nobody’s Children Foundation (Польща), Центр соціальної
активності та практики (Болгарія), Центр підтримки дітей (Литва), Центр
Dardedze (Латвія), Національний центр протидії насильству над дітьми
(Молдова), Міністерство соціальної політики України.
Проект здійснюється за фінансової підтримки OAK Foundation (Швейцарія).
Результати проекту у 2013 році
2013 рік проекту був присвячений кампанії з попередження психологічного (емоційного) насильства над дітьми. Фахівці вважають, що даний вид насильства є одним з найпоширеніших видів насильства над дітьми, окремо
виділяючи словесні образи щодо дітей як постійне джерело психологічних
травм. Тому Український фонд «Благополуччя дітей» за сприяння Міністерства соціальної політики України протягом березня – вересня 2013 р.
провів кампанію «Слова ранять на все життя» (http://www.childfund.org.ua/
campaigns/view/1746/).
В рамках проекту:
 проведений тренінг та семінар-супервізію за участю експерта польської
організації Fundacja Dzieci Niczyje для представників організаційпартнерів, що долучилися до проведення кампанії;
 за підтримки партнерських організацій організовано та проведено 6
локальних семінарів у Києві, Черкасах, Сімферополі та Вінниці для
близько 130 фахівців, які працюють з батьками з питань попередження
насильства над дітьми;
 надруковано та розповсюджено плакати та листівки кампанії, що
були розроблені рекламною агенцією Publicis, брошуру для батьків
«Зростаємо разом»;
 адаптовано радіо ролик кампанії, розроблений рекламною агенцією
Publicis;
Проектна діяльність
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 забезпечена робота віртуального ресурсного центру «Дитинство без
насильства» (www.childfund.org.ua/irc);
 на сайті Фонду оновлений інформаційний розділ «Для батьків» http://
www.childfund.org.ua/for-parents, присвячений наступним темам:
«Вагітність та підготовка до пологів», «Ранній розвиток дитини»,
«Усвідомлене батьківство», «Забезпечення прав дитини»;
 проведене дослідження щодо ставлення громадськості до проблеми
жорстокого поводження з дітьми.
Історія успіху
«На тренінгу одна із учасниць озвучила, що вона принижує та кричить на
свого вже дорослого сина за те, що він має зайву вагу. На завершенні зустрічі
вона зі сльозами повідомила, що прямо сьогодні вибачиться перед сином та
почне спілкуватися з ним тільки з любов’ю та розумінням. Багато батьків
жалкували, що не стали учасниками подібної зустрічі раніше – багатьох
помилок вдалося б уникнути»
«В час загостреної економічної кризи, коли батьки зайняті пошуком роботи,
заробітку для утримання своїх дітей, особливо актуальними стають практичні
поради батькам щодо налагодження комунікації із дітьми, поважаючи їх думку,
не принижуючи їх почуття власної гідності,, не ображаючи та не принижуючи.
Кампанія наразі пройшла у потрібний час та може бути подовжена»
Анна Прокопчук, соціальний педагог
Черкаський обласний осередок «Ліги соціальних працівників України»

Представники організацій-партнерів, що долучилися до кампанії «Слова ранять на все життя»
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО НАСИЛЬСТВА
НАД ДІТЬМИ В УКРАЇНІ
Мета проекту: поширення польського досвіду у сфері захисту прав дітей, а саме
права на захист від емоційного насильства.
Термін реалізації: січень – вересень 2013 р.
Географія: Україна.
Партнери: Nobody’s Children Foundation (Польща), Міністерство соціальної
політики України.
Проект здійснюється за фінансової підтримки Програми ПольськоАмериканського Фонду Свободи «Перетворення у Регіоні» – RITA, яку реалізує
Фонд «Освіта для демократії».
Результати проекту у 2013 році
Одним з найпоширеніших видів насильства над дітьми фахівці вважають
психологічне (емоційне) насильство, окремо виділяючи словесні образи
по відношенню до дітей як постійне джерело психологічних травм. Як часто батьки знижують самооцінку дитини простими словами: «дурна», «телепень», «нездара»… Поступово такі слова роз’їдають душу дитини, вона
починає про себе думати: «Я поганий», «Я нерозумна», «Я нікому не можу
подобатись».
З метою попередження психологічного (емоційного) насильства над дітьми
та популяризації відповідального батьківства і ненасильницьких методів
виховання Український фонд «Благополуччя дітей» (www.childfund.org.ua)
за сприяння Міністерства соціальної політики України протягом березня –
вересня 2013 р. провів кампанію «Слова ранять на все життя» (http://www.
childfund.org.ua/campaigns/view/1746/).
В рамках кампанії:
 проведені тренінги для фахівців, які працюють з батьками, з питань
попередження насильства над дітьми;
 проведено міжнародний семінар-супервізію за участю експерта польської
організації Fundacja Dzieci Niczyje;
 надруковано та розповсюджено плакати та листівки кампанії, що були
розроблені рекламною агенцією Publicis, брошуру для батьків «Зростаємо
разом»;
 транслювався радіо ролик кампанії, розроблений рекламною агенцією
Publicis.
Проектна діяльність

19

Кампанія одночасно проходила у Болгарії, Латвії, Литві, Молдові та Україні.
А вперше вона була проведена у Польщі організацією Fundacja Dzieci Niczyje
http://fdn.pl/o-kampanii-0.
Історія успіху
До проведення кампанії долучились державні та громадські організації: Благодійний фонд «Харьківський центр допомоги вагітним», Відділ освіти виконкому Малинської міської ради (Житомирська обл.), Волинська обласна
громадська організація «Центр правової допомоги», Громадська організація
«Луганська обласна група медіації», Департамент освіти Вінницької міської
ради, Добронадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Олександрійської районної ради Кіровоградської області, Зеленодольський центр позашкільної роботи (Дніпропетровська обл.), Житомирська обласна Асоціація фахівців соціальної сфери,
Комсомольська міська громадська організація «Центр розвитку дитини і сім‘ї
«РОДІС» (Полтавська обл.), Кримський благодійний фонд «Центр соціального захисту та допомоги», Обласна комунальна установа «Луганський обласний
Центр роботи з жінками», Пирятинська районна громадська організація «Жіночі ініціативи» (Полтавська обл.), Свалявський районний центр соціальних
служб для сім‘ї, дітей та молоді (Закарпатська обл.), Сімферопольський міський центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, Сумський державний
університет, Управління освіти Калуської міської ради (Івано-Франківська
обл.), Управління освіти Коломийської міської ради (Івано-Франківська обл.),
Черкаський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Черкаський обласний осередок «Ліги соціальних працівників України».
«Наша організація мала досвід проведення семінарів за програмами з
профілактики та подолання агресії і насильства у школі. За результатами
проведеної роботи можна сказати, що багато шкіл нашої області зацікавилися
даною програмою і готові продовжувати роботу в цьому напрямку. У співпраці
з інститутом післядипломної педагогічної освіти та відділами освіти вдалося
залучити більшу кількість шкіл, ніж було заплановано, а також залучити
представників віддалених від обласного центру сільських районів»
Галина Тищенко, Голова Ради Директорів
ГО Луганська обласна група медіації

«Про ефективність соціальної інформаційної кампанії «Слова ранять на все
життя» свідчать отримані результати анкетування, яке проводилося після
кожної зустрічі з батьками. На запитання:
– «Чи допомогло Вам заняття отримати відповіді на важливі запитання?»
97% респондентів дали позитивну відповідь (63% - звичайно, так; 34% скоріше,так);
– «Чи отримали Ви корисні поради щодо способів виходу з різних ситуацій у
повсякденному житті?» відповіді більшою мірою були також позитивними –
96% (51% - звичайно, так; 45% - скоріше, так);
– «Чи дало Вам заняття корисні настанови, які допоможуть змінити стосунки
з дитиною?» - 54% батьків відповіли «звичайно, так», 39% - «скоріше, так»;
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– «Чи хотіли б Ви брати участь в інших тематичних заняттях?» усі, 100%
учасників зустрічей, дали відповідь «так».
Серце дитини чутливе і до добра, і до зла, щоб утвердити добро, треба докласти
багато зусиль, зуміти запалити в маленькій душі незгасний вогник краси людського
життя. Освітяни та батьківська громадськість міста Калуша впевнена, що у
співпраці з Українським фондом «Благополуччя дітей» буде сформоване середовище
небайдуже до дітей, де кожен уболіватиме за долю ближнього»
Іванна Гриців, методист
Управління освіти Калуської міської ради

«Дана кампанія актуальна як для нашого міста, так і для інших населених
пунктів. На одній із навчальних зустрічей з батьками при обговоренні питання
емоційного насильства одна з учасниць зазначила, що не те що крик, а і фізичні
покарання у вихованні дітей необхідні з метою профілактики, щоб діти були
слухняні. Під час завершення навчальної зустрічі учасниця замислилась над
своїм переконанням»
Андрій Миколенко, фахівець із соціальної роботи
Черкаського міського центру соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді

«Ставши дорослою, я забула про свої дитячі негативні почуття. Виявилось, що
іноді я подовжуся зі своєю дитиною так, як батьки поводилися раніше зі мною.
Буду змінюватися на краще»
учасниця занять, м. Сімферополь

Вулична акція ГО Центру розвитку дитини та сім’ї «РОДІС» (м. Комсомольск, Полтавська обл.)

Проектна діяльність
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МЕДИКАМЕНТОЗНА ДОПОМОГА ДІТЯМ З
ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Мета проекту: надати цільову благодійну допомогу дітям, які проходять курс
лікування у відділенні дитячої онкогематології Кримської республіканської
дитячої клінічної лікарні.
Термін реалізації: 2011 р. – 2015 р.
Географія: АР Крим, м. Сімферополь.
Партнери: Відділення дитячої онкогематології Кримської республіканської
дитячої клінічної лікарні, Кримський Республіканський Благодійний Фонд
«Світ Криму», Кримський благодійний фонд «Центр соціального захисту та
допомоги».
Проект здійснюється за фінансової підтримки ChildFund Deutschland e.V.,
Німеччина.
Обгрунтування проекту:
Проблема раку – одна з найважливіших проблем охорони здоров’я в Україні.
Злоякісні новоутворення діагностують майже в кожного 50-го українця (для
порівняння: у світі злоякісні новоутворення виявляють у кожного 270-го). За
показниками смертності від злоякісних новоутворень дітей до 14 років наша
держава посідає п’яте місце. У Криму щороку захворює близько 47 – 60 дітей – і
це лише за офіційними даними.
Відділення дитячої онкогематології Республіканської дитячої клінічної лікарні
імені Титова – єдине відділення з боротьби з дитячими онкологічними захворюваннями в Криму. У відділенні онкогематології лікуються діти віком від півроку
до 16-ти із важкими захворюваннями (лейкоз, різні види злоякісних пухлин і
лімфом).
Кримське онкогематологічне відділення – одне з кращих в Україні – працює, постійно контактуючи із багатьма зарубіжними клініками дитячої онкології. Побутові умови, у яких перебувають маленькі пацієнти (окремі бокси із санвузлом,
телевізором та супутниковим телебаченням), дають змогу лікувати їх відповідно
до світових стандартів, без побоювання отримати інфекції. У відділенні працюють п’ять лікуючих лікарів, які пройшли навчання та стажування в провідних
клініках України та Німеччини. Завідуючий відділенням – Валентин Павлович
Усаченко працює на цій посаді з дня заснування дитячої лікарні (1987).
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Дитяче онкогематологічне відділення є науковим Центром студії з лікування
лімфом у дітей. Усі форми лікування, крім трансплантації кісткового мозку, відбуваються тут. Завідувач відділенням В. Усаченко в 1993 р. навчався в німецькій
клініці знаменитого професора Цінтля, двічі проходив навчання упродовж 2008,
2009 рр. у Дитячій онкологічній клініці під керівництвом німецького професора Г. Шеллонга. Побувавши в дитячому онкогематологічному відділенні 1995 р.,
американський професор Пінкель зазначив, що отримані кримськими лікарями результати, незважаючи на скрутне економічне становище в Україні, можна
порівняти з результатами найкращих онкологічних європейських клінік.
Однак у відділенні існує гостра проблема нестачі коштів на придбання дорогих
медикаментів. Дітям надається медична допомога відповідно до нинішнього
фінансування. Лікування на 60 % забезпечено за рахунок державного бюджету.
Однак бюджетні кошти передбачають закупівлю сучасних дорогих препаратів у
дуже обмежених кількостях, недостатніх для лікування всіх дітей.
Курс лікування дитини коштує близько 10 – 15 тисяч доларів США залежно від
його віку й важкості захворювання. Навіть ураховуючи часткову оплату лікування з боку держави, мало хто з батьків може знайти такі кошти.
Надаючи кошти на придбання дорогих медичних препаратів, проект підтримує
професіоналізм лікарів і дарує шанс на життя дітям та надію їхнім батькам.
Завдяки проекту впродовж 2013 р. було надано допомогу 6 дітям на суму 23 800 €.
Історії успіху:
Асанова Аліє
У її одинокої матері була мрія - народити дитину, аби було про кого піклуватися,
кому віддавати свою любов. В 40 років вона стала щасливою матір’ю. Її не зломило те, що у дитини був виявлений синдром Дауна. Вона багато років віддала
роботі в будинку дитини і знала, що такі діти дуже чуйні і гостро потребують на
любов і турботу. Вона впоралася зі звісткою про порок серця, - дівчинка успішно
пройшла оперативне лікування вади. Але доля приготувала ще складніші випробування. Малятку було трохи більше року, коли пролунав страшний діагноз: рак
крові. Одна з найважчих і найнебезпечніших форм - мієлобластний лейкоз. Як
важко було жінці повірити в те, що дитину можна врятувати, як важко довіритися лікарям, знаючи, що лікування захворювання може обірвати життя її доньки. Перші місяці боротьби зі страшним діагнозом були повні випробувань. Не
раз Аліє була за крок від трагічної межі - глибока аплазія дозволила небезпечної
інфекції поширитися в організмі дитини. Майже місяць вона була в реанімації,
але в її маленькому тілі виявилося достатньо сил для перемоги. Мати не могла
приховати сльози радості, не могла виразити словами свою вдячність за щастя
знову бути з донькою вдома. Лікування Аліє було б неможливо, без дорогих препаратів. Бували дні, коли ліки на тисячі гривень йшли за лічені години. І в такі
моменти тільки допомога Фонду допомогла нам виграти в боротьбі за життя нашої маленької пацієнтки.
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Бондаренко Ілля
Що таке велика родина? Двоє, троє дітей? У 6-ти річного Іллюші п’ятеро братів
і сестер. Він не наймолодший, тому не звик скаржитися, а звик допомагати мамі
у всьому разом зі старшими. Коли у великій родині захворів один, за ним і всі
інші зашморгали носами. Тільки от коли брати і сестри пішли на поправку, Іллюші ставало все гірше і гірше. Незабаром мати забила тривогу, і його з невеликого приморського містечка привезли до Сімферополя. Дихати Іллі було вже
зовсім важко, він не міг лягати - пухлина росла з мигдаликів, поширювалася в
носові ходи і перекривала майже весь просвіт. Відразу після біопсії довелося починати екстрену хіміотерапію - дитина не могла дихати без апарату ШВЛ. Референс-гістолог підтвердив наші побоювання - лімфома Беркітта - одна з найбільш агресивно і швидко зростаючих пухлин. Необхідно було якомога швидше
починати блоки хіміотерапії. Завдяки допомозі Фонду Іллюша впорався з усіма
ускладненнями, які супроводжували лікування. Найнебезпечнішим був важкий мукозит, протигрибкові препарати були необхідні до кінця терапії. Завдяки
допомозі Фонду, ми змогли дотримати всі терміни лікування і чітко слідувати
програмі. Уже після другого блоку Іллюша був в ремісії. Зараз він знову разом зі
своєю великою дружною родиною.
Степанова Ніколь
Дівчинка з величезними яскраво-блакитними очима і незвичайним ім’ям Ніколь,
якій ледь виповнився 1 рочок, виявилася у відділенні онкогематології влітку
2013 року, в липні. Напередодні її 2 тижні лихоманило до 40 С. Дівчина відмовлялася від їжі, втрачала у вазі, не грала, слабшала, а призначене за місцем проживання лікування не мало ефекту. Розгубленість батьків, тривога, нерозуміння... Відділення онкогематології, страх, незгода... Підозри підтвердилися: діагноз
- гострий лімфобластний лейкоз, і до того ж висока група ризику. Дівчинка почала отримувати інтенсивну хіміотерапію. Це довге, важке і складне лікування,
яке проводилося не тільки за рахунок державного бюджету, але, в значній мірі,
і завдяки допомозі німецького фонду. Ця допомога була представлена необхідними антибактеріальними препаратами (сульперазон, аугментин, ванкоміцин),
дорогими протигрибковими засобами (віфенд), антикоагулянтами (клексаном)
і багатьма іншими препаратами, своєчасно отриманими, що і захистло дитину
від багатьох ускладнень. І без того ускладнень «вистачало»: фебрильна нейтропенія, синьогнійна інфекція, інвазивний мікоз з ураженням легень, інфікування
венозного порту, високий ризик тромбозів і кровотеч та інші. Ніколь долала ці
перешкоди і на 33 день - один з найбільш визначних - увійшла в ремісію! Набрала у вазі, виросла, почала кокетувати, виспівувати пісні, із задоволенням їсти
каші й супи, вітати лікарів на обході і загравати з ними перш ніж відпустити до
інших діток. Але ця маленька людина ще має йти непростим шляхом. Дівчинка
продовжує лікування і свою боротьбу з хворобою. І допомога небайдужих їй
дуже важлива як і раніше.
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Овчинніков Женя
Женя - незвичайний хлопчик. Після народження у нього виявили рідкісну
аномалію - відсутність райдужки обох очей. Женю спостерігали офтальмологи. Йому не було й двох років, коли було поставлено смертельно небезпечний
діагноз - гострий лімфобластний лейкоз. Лікування не давалося йому легко. У
нього було важке ураження слизових, він насилу міг засвоювати їжу. Двічі напади судом підводили його до небезпечної межі. Перед завершальним етапом
інтенсивного лікування його організм був вже значно виснажений, не дивлячись на редуковані дози хіміопрепаратів, він насилу їх переносив. Майже постійно доводилося підтримувати його внутрішньовенними замінниками білків,
вуглеводів. Однак, ремісію вдалося зберегти і Женя почав підтримуючу терапію.
Але навіть на цьому етапі ми продовжуємо спостерігати дитини в стаціонарі.
В один з моментів він зовсім перестав їсти, його привезли з украй низьким гемоглобіном, та втратою близько 30% маси тіла. При обстеженні з’ясувалося, що
у хлопчика стеноз (непрохідність) стравоходу. Уже кілька тижнів за допомогою
бужування відновлюється прохідність стравоходу для їжі. Євген почав знову
одужувати, набирати вагу. Ми змогли продовжити терапію лейкозу.
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ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА ПЕРВИННА АДАПТАЦІЯ
ПРОГРАМИ «MUUVIT» В УКРАЇНІ
Мета проекту: ініціювати інституалізацію в Україні фінської освітньої
програми щодо популяризації здоров’я «Muuvit».
Термін реалізації: серпень 2012 – січень 2013.
Географія: Україна.
Партнери: Muuvit Health and Learning Oy Ltd.
Проект здійснюється за фінансової підтримки Швейцарської
Конфедерації.
Ідея проекту:
Програма Muuvit — це гра, котра за допомогою віртуальної подорожі спонукає школярів до більшої фізичної активності та досягнення поставлених
цілей разом з однокласниками. Водночас дана програма є міжнародною платформою для популяризації здоров’я та надихає дітей вести здоровий образ
життя. Сенс гри «Muuvit» полягає в тому, щоб клас здійснив віртуальну подорож містами Європи. Для того, щоб здійснити подорож, кожна дитина має
бути фізично активною та рухатись якомога більше протягом дня. За кожні
10 хвилин руху дитина отримує 1 бал, який відмічається у спеціальній картці. Бали всіх дітей класу підсумовуються та переводяться у віртуальні кілометри. Таким чином, чим більше кожна дитина класу рухається, тим швидше
вони здійснюють подорож.
Програма Muuvit була розроблена в Фінляндії та впроваджується в цій країні
вже більш 12 років. У Фінляндії програма охопила понад 380 000 дітей віком
від 6 до 12 років. Програму також було впроваджено у Англії, США, Саудівській Аравії, Польщі, Германії та Швейцарії.
Впровадження проекту:
В межах проекту:
 запущено україномовну версію сайту програми Muuvit (http://www.
muuvit.com/uk);
 перекладено та видано пакет інформаційних матеріалів програми;
 розроблено концепцію впровадження програми в Україні;
 пілотування програми підтримано Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту України;
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 проведено пілотування програми Muuvit із залученням 200 класів із 13
різних областей України (5000 дітей віком від 6 до 12 років).
Програма отримала позитивну оцінку і дітей-учасників інтерактивних подорожей, і вчителів та батьків, котрі відзначили не лише оздоровче значення, а й
великий пізнавальний та розвивальний потенціал гри.
Мувіт навчив мене більше рухатися, гуляти. Я стала частіше допомогати
мамі по дому, особливо коли вона готує щось смачне з тих рецептів з якими ми
ознайомилися під час вивчення певних країн. Я також граюся зі своєю молодшою
сестрою, і їй це подобається і мені «хрестик» до картки.
(учасниця)

В нашому класі щоденний підрахунок результатів став ритуалом, тому
що діти підраховуючи досягнення кожного і команди в цілому виражають
неймовірні радісні емоції. Багато учнів зазначали, що почали менше часу
проводити за комп’ютером та телевізором.
(учитель)

Дітям подобається відвідувати бонусні країни, тому що до них важче
дістатися. Вивчення цих країн приносить не лише цікаву інформацію але й
багато позитивних емоцій. Батьки кажуть що їх діти стали справжніми
мандрівниками.
(учитель)

Проектна діяльність
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2013
Доходи неприбутковоі установи (грн.)
Сума одержаної безповоротноі фінансовоі
допомоги добровільних пожертв

3 256 337

Вартість майна

-

Пасивні доходи

16 028
ВСЬОГО, грн.:

3 272 365

Загальна сума профінансованих видатків (грн.)
Сума витрат на утримання неприбутковоі
установи

182 692

Витрати на виконання статутноі діяльності

3 025 871

ВСЬОГО, грн.:

3 208 563

Структура видатків
На статутну діяльність

94,31 %

На утримання організаціі

5,69 %
ВСЬОГО в %:

100

Надходження на реалізацію проектів (грн.)
Підтримка лідерів реформи інституційноі системи опіки над дітьми на Україні в Миколаівський
області.

224 117,00

Медикаментозна допомога дітям з
онкозахворюванням

274 250,00

Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку
соціальної роботи та мобілізації громад
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1 585 486,00

Надходження на реалізацію проектів (грн.)
Дитинство без насильства – покращення системи
захисту дітей у Східній Європі

232 900,00

Попередження емоційного насилля нал дітьми в
Украіні

82 860,00

Залучення молоді до запобігання торгівлі людьми
в Украіні

816 250,00

Надходження на реалізацію іншої статутної
діяльності

40 474,00

ВСЬОГО, грн.:

3 256 337

Фінансовий звіт
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ПАРТНЕРСТВО ТА СПІВПРАЦЯ
з міжнародними та вітчизняними організаціями, які працюють в інтересах
кожної дитини та займаються розвитком соціальної сфери:
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Швейцарська Конфедерація;
Представництво Європейського Союзу ;
Дитячий фонд (Німеччина);
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні;
Міжнародна федерація соціальних працівників (IFSW);
Міжнародна організація прийомного виховання (IFCO);
Міжнародна організація з міграції;
Міністерство соціальної політики України;
Міністерство освіти і науки України;
Міністерство охорони здоров’я України;
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;
Українська асоціація соціальних педагогів та спеціалістів із соціальної
роботи;
Інститут проблем виховання АПН України;
Фундація «Нічиї діти» (Польща);
Товариство «Наш дім» (Польща);
MTV Exit
Muuvit
понад 20 обласних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування;
понад 10 університетів та інших вищих навчальних закладів;
понад 30 засобів масової інформації;
понад 50 регіональних та локальних громадських організацій;
понад 300 загальноосвітніх навчальних закладів.
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