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КОРОТКО ПРО НАС

Більше 15 років Всеукраїнська благодійна організація «Український

фонд «Благополуччя дітей» працює над створенням сприятливого

середовища для розкриття потенціалу кожної дитини в Україні.

Упродовж років Фонд не зраджує своєму баченню: актуальні проблеми

потрібно вирішувати системно і по-новаторськи. Тому ми

зосереджуємося на причинах виникнення проблем, адаптуємо

передовий міжнародний досвід та створюємо власні методики,

розробляємо системні підходи до профілактики та вирішення проблем.

Одні напрямки нашої діяльності продовжують давно розпочату системну

роботу, інші – є відповіддю на поточну ситуацію в Україні.

Основні стратегічні напрямки діяльності Фонду:

• 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.

Наші цільові групи – діти та молоді люди, батьки, фахівці, зокрема

соціальні педагоги, вчителі навчальних закладів, психологи, медики,

представники служб у справах дітей, представники центрів соціальних

служб для сім'ї, дітей та молоді, громадських організацій, органів

виконавчої влади, ЗМІ.

Сьогодні команда Фонду складається з 11 співробітників у київському

офісі, 6 регіональних менеджерів, Тренерської студії (20 осіб) та

представників у 18 областях України. Кількість прямих бенефіціарів

протягом 2015 року склала більше 30 тис. осіб.



- Гуманітарна допомога 

- Попередження насильства

- Протидія торгівлі людьми 

- Профілактика ризикованої поведінки

- Сприяння реформі системи опіки над дітьми

ДЕ МИ ПРАЦЮЄМО

НАШІ ПАРТНЕРИ

Міністерство освіти і науки України; 
Міністерство соціальної політики України; 
Міністерство охорони здоров’я України; 
Міжнародна організація з міграції; 

Aflatoun International;
ChildFund Deutschland (Germany);
Фундація «Нічиї діти» (Польща); 
Товариство «Наш дім» (Польща); 
Гуманітарний проект (Росія);
Center Against Abuse "Dardedze" (Latvia);
Paramos Vaikams Centras (Lithuania);
National Center for Child Abuse Prevention (Moldova);
Social Activities and Practices Institute (Bulgaria);
СО «Німецько-Польсько-Українського товариства в 
Україні»;

ВГО «Ліга соціальних працівників України»;
ВГО «Магнолія»;
МБО «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка»;
МБО «Партнерство «Кожній дитині»;
МБФ «Українська Фундація громадського здоров’я»;
ПБО «Надія і житло для дітей»;
Фонд Ріната Ахметова;
понад 20 обласних та місцевих органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування; 
понад 10 університетів та інших вищих навчальних 
закладів; 
понад 50 регіональних та локальних громадських 
організацій; 
понад 700 загальноосвітніх навчальних закладів.



ЗАПОБІГАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ 

РОБОТИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ ГРОМАД (фаза 2)

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В ІНСТИТУТАХ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ТА СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ У

КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ – КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА КАМПАНІЯ «ЗЛА ТРАДИЦІЯ»

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА НАСЕЛЕННЮ, ЯКЕ ПОСТРАЖДАЛО

ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ В ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ,

УКРАЇНА

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ТА

ГРОМАДАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

БЛАГОДІЙНА ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ В УКРАЇНІ: ДІЇ В

НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ З ЧИСЛА ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

БЛАГОДІЙНА ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ ТА СІМЕЙ, ЯКІ

ВИМУШЕНІ БУЛИ ВИЇХАТИ З КРИМУ ТА МІСЦЬ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

МЕДИКАМЕНТОЗНА ДОПОМОГА ДІТЯМ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТЛА З НАБУТТЯ САМОСТІЙНОСТІ ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ БУДИНКІВ

СІМЕЙНОГО ТИПУ «НАШ ДІМ» В МІСТІ КІРОВОГРАД

ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ / СНІДУ ТА ПІДТРИМКА  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В 

УКРАЇНІ - РОБОТА З ГРОМАДОЮ ЗА “ПРОГРАМОЮ “15”

ПІДТРИМКА ЛІДЕРІВ РЕФОРМИ ІНСТИТУЦІЙНОЇ  СИСТЕМИ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ 

НА УКРАЇНІ, В   МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТИ, ЯКІ МИ РЕАЛІЗОВУВАЛИ

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА ВИМУШЕНО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ В УКРАЇНІ



За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій України, внаслідок воєнного

конфлікту на Сході 1 млн. 27 тис. громадян України були змушені залишити домівки і

отримали статус внутрішньо переміщених осіб.

Без домівки, без роботи, без найнеобхідніших речей, несподівано вирвані зі звичного способу

життя – саме в такій ситуації опинилися наші співвітчизники. На допомогу їм прийшли люди

та організації з різних куточків України та світу. Український фонд «Благополуччя дітей»

зосередився на кількох способах невідкладної допомоги: розповсюдження наборів першої

необхідності серед тих, хто мешкає в прифронтовій зоні, ваучерна допомога родинам

внутрішньо переміщених осіб і соціально-психологічна та медична підтримка переселених

дітей.

Ми сформували і розповсюдили більше 50 000 гуманітарних наборів на 

загальну суму понад  19 000 000 грн. 

продуктових наборів

гігієнічних наборів

комплектів зимового одягу 

6 658

8 610

2 382

комплектів 

постільної білизни

карематів2 000 

200

Допомогу отримали більше 25 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб

та постраждалих внаслідок конфлікту в різних регіонах України.

12 330 

12 130

зимових ковдр4 360 

продуктових наборів

гігієнічних наборів

ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ТА 

ГРОМАДАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ



Ми надали фінансову допомогу на придбання товарів першої необхідності

для внутрішньо переміщених сімей на суму понад 16 000 000 гривень.

Ми обладнали гуртожитки для 200 внутрішньо переміщених осіб у м. Кривий Ріг.

53 655 грн.    РЕМОНТНІ РОБОТИ

241 000 грн. МЕБЛІ

182 335 грн. ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ

31 339 грн.    ГОСПОДАРЧІ ТОВАРИ

44 723 грн.    ТОВАРИ ДЛЯ КУХНІ

202 652 грн.   ТЕКСТИЛЬ

289 629 грн.   ХАРЧУВАННЯ ТА ЛІКИ

Ми надали соціально-психологічну підтримку 469 дітям вимушених

переселенців.

• заняття з арт-терапії;

• консультації з психологом;

• заходи, спрямовані на адаптацію до нового соціального середовища та

знаття емоційного стресу.

ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ТА 

ГРОМАДАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

2 687 осіб

2 720 осіб



За даними дослідження проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в

Україні» 55 % українських дівчаток і 45% хлопчиків зазнають насильства: фізичного,

психологічного, економічного чи сексуального. Половина з них так і не звертається

по допомогу.

Роботу з попередження насильства Український фонд «Благополуччя дітей»

зосереджує на родині – адже саме з неї починається світ дитини. Тут формуються

найважливіші життєві навички, в родині дитина в першу чергу шукатиме захисту і,

на жаль, саме тут отримує численні травми, які проносить крізь усе життя і

передає своїм дітям «за естафетою».

Фізичні покарання – це зла традиція!

68% батьків вважають фізичне насильство прийнятним методом виховання!

Наша глобальна мета – сформувати нетерпиме ставлення суспільства до

фізичних покарань. І, в першу чергу, навчити батьків виховувати та

контролювати поведінку дітей ненасильницькими методами.

Кампанія «Зла традиція» - польський досвід попередження фізичного

насильства.

135 УЧАСНИКІВ

НАВЧАННЯ 

СПЕЦІАЛІСТІВ

РОБОТА З 

БАТЬКАМИ

500 УЧАСНИКІВ 480 УЧАСНИКІВ

ІНФОРМАЦІЙНІ 

ЗАХОДИ

ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТІВ

ІНФОРМАЦІЙНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР «ДИТИНСТВО БЕЗ НАСИЛЬСТВА», 

який розміщений на сайті Фонду, за рік нарахував близько 10 000 унікальних 

відвідувачів. 

http://childfund.org.ua/irc

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ В СІМ’Ї



До кампанії «Зла традиція» долучилися  26 організацій. 

В рамках кампанії було надруковано та розповсюджено:

1300 інформаційних постерів   

3000 брошур «Стрес: порадник для батьків»

7000 інформаційних листівок

Міністерство соціальної політики України включило програму «Без

ляпасу» до практичної частини корекційної програми для батьків,

позбавлених батьківських прав. Програма використовується фахівцями

соціальної роботи з листопада 2014 року.

Програма  «Без ляпасу. 

Як з повагою та любов’ю визначати дитині кордони»

БЛОК 1. «Ні» ляпасу. Намагаючись відповісти питання «Чому «ні»

ляпасу?», батьки зможуть проаналізувати мотиви, якими вони керуються,

коли застосовують такий виховний метод, а також подивитися на це з

перспективи дитини.

БЛОК 2. Почуття. Батьки вивчають сферу почуттів, під впливом яких вони

застосовують ляпаси як виховний метод. Шукають способи розпізнавати

свої почуття, почуття інших, та справлятися з ними у складних ситуаціях.

БЛОК 3. Замість ляпасу. Батьки шукають, вчиться і відпрацьовують

способи поведінки з дитиною, які заохочують її до співпраці, та навчаються

розуміти наслідки своєї поведінки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ В СІМ’Ї



За оціночними даними Ради Європи, кожна п’ята дитина бодай раз у житті

стикається з сексуальним насильством. У 8 випадках із 10 злочин коїть знайома

людина. 90 % жертв не розповідають про те, що зазнали насильства!

Фонд “Благополуччя дітей» не побоявся заговорити на цю тему і став

національним представником кампанії Ради Європи «Один із п’яти», спрямованої на

припинення сексуального насильства над дітьми.

Говорити про сексуальне насильство ніколи не рано, вважаємо ми, і підтримуємо

системний підхід до профілактичної та виховної роботи з дошкільнятами і

молодшими школярами.

Інформаційна кампанія для дітей та батьків «Один за п'яти» стала

частиною Державної програми «Національний план дій з реалізації

Конвенції про права дитини до 2016 року»

В рамках кампанії було адаптовано та розповсюджено матеріали для

дітей та батьків, а саме:

МУЛЬТФІЛЬМ «КІКО ТА РУКА»

МУЛЬТФІЛЬМ «БАЛАЧКИ З СОБАКОЮ»

2 000 ПРИМІРНИКІВ КНИГИ «КІКО ТА РУКА»

2 000 ЛИСТІВОК ТА БРОШУР

4 000 ПЛАКАТІВ «НАВЧІТЬ СВОЮ ДИТИНУ ПРАВИЛА «ТУТ МЕНЕ НЕ ТОРКАЙСЯ»

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ В СІМ’Ї



Авторська навчальна програма «Навчіть дитину захищатися»

Програма схвалена Міністерством освіти та науки України

Програма розроблена для просвітницької роботи з дітьми 4-6 років, в якій

запропоновано сценарії інтерактивних бесід, покликаних навчити дитину

п'ятьох правил безпечної поведінки:

1.  Добре зробиш, коли розкажеш про секрети, які Тебе турбують!

2.  Тут мене не торкайся! 

3.  Твоє тіло належить тільки Тобі!

4.  «НІ» означає «НІ»!

5.  «Ні - біжи - розкажи!»

1 2

3

4

5

Програма направлена на роботу з батьками та дітьми дошкільного віку

щодо їх навчання правилам безпечної поведінки. Найважливіша в

посібнику інформація стосується того, які ситуації та сигнали у поведінці

дитини повинні викликати тривогу дорослої людини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА НАД ДІТЬМИ В СІМ’Ї

5 навчальних заходів 

для спеціалістів

116 спеціалістів 

пройшли навчання

267 дошкільнят взяли 

участь у апробації



Торгівля людьми – надзвичайно актуальна соціальна проблема України. З 1991 року

від торгівлі людьми постраждало понад 160 тис. наших співвітчизників. Одну з

найбільших груп ризику складають діти 13–18 років. Нестримне бажання

економічної незалежності та самодостатності, незрілі моральні позиції та

недостатність життєвих навичок, відсутність довірливих взаємин із батьками та

близькими роблять їх легкою мішенню для работорговців

Як зробити дитину невразливою? Наша відповідь – не просто

проінформувати про ризики, а підвищити самооцінку, активізувати

особистий потенціал, сформувати цінності, навчити приймати зважені

рішення та керувати емоціями!

Програма «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Програма фактично є першою спробою представити систему виховної

роботи саме у сфері профілактики торгівлі людьми шляхом формування в

учнівської молоді внутрішнього ціннісного стрижня та необхідних життєвих

навичок і пропагує новітні засоби технологічного забезпечення виховного

процесу.

Програма виховних заходів з підлітками щодо попередження торгівлі

людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

була схвалена Міністерством освіти і науки України для використання

у загальноосвітніх навчальних закладах.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ



За програмою 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 

ПІДГОТОВАНО 694 ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКА

ПІДГОТОВАНО 173 МЕТОДИСТА ТА 

КЕРІВНИКІВ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

ОЗНАЙОМЛЕНО З ПРОГРАМОЮ 2 500 
СПЕЦІАЛІСТІВ

Програма була адаптована для використання в професійно-технічних

навчальних закладах (ПТНЗ), інтернатах та інститутах педагогічної

післядипломної освіти (ІППО).

Використовують програму та матеріали у своїй роботі: 

740 ШКІЛ 29 ІНТЕРНАТІВ 83 ПТНЗ 9  ІППО

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ



До програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська

позиція» нами були розроблені методично-інформаційні матеріали з

питань профілактики торгівлі людьми.

Настільні ігри: 

«Галопом по Европах!»

«Рожеві окуляри»

Комікси «Твоє життя – твій вибір!»,

що висвітлюють важливі аспекти

потрапляння людей, в тому числі дітей

та молоді, в тенета торгівлі людьми.

Посібник «Творимо майбутнє відповідально

й ощадливо» - програма соціально-фінансової

освіти й виховання для учнів загальноосвітніх

навчальних закладів.

Програма «Творимо разом світ,

безпечний для дитини» для здійснення

просвітницької роботи з батьками.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ



Інформаційно-просвітницькі кампанії

Кампанії пройшли в 11 областях України. В заходах інформаційних кампаній

безпосередньо взяли участь 29 458 осіб.

Через засоби масової інформації  було поінформовано більше 250 000 осіб.

3 225 
КИЇВСЬКА 

ОБЛ.

2 000
ВОЛИНСЬКА 

ОБЛ.

1 000
АР КРИМ

7 568
ВІННИЦЬКА 

ОБЛ.

6 462
ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКА

ОБЛ.

409
ЖИТОМИРСЬКА

ОБЛ.

1 200
МИКОЛАЇВСЬКА

ОБЛ.

1 200
ДОНЕЦЬКА

ОБЛ.

2 915
РІВНЕНСЬКА

ОБЛ.

2 025
ЧЕРНІВЕЦЬКА

ОБЛ.

1 344
ЛЬВІВСЬКА

ОБЛ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

• спектаклі форум-театрів;

• покази фільму «Життя на продаж»;

• тематичні квести;

• робота із засобами масової інформації

• тематичний автопробіг;

• зустрічі «живої бібліотеки»;

• тематичні конкурси;

• навчальні заходи для молоді.



Захворювання, що передаються статевим шляхом, вживання алкоголю та

наркотиків, насильство – усі ці явища, всупереч стереотипам, загрожують

дітям навіть із благополучних родин. Український фонд «Благополуччя дітей» за

основу профілактики взяв ефективну сучасну технологію роботи з підлітками

та їхніми батьками, яка себе прекрасно зарекомендувала в міжнародному досвіді.

«Програма «15» передбачає формування навичок комунікації, вивчення

шкідливих явищ, особистісного зростання у паралельних групах:

хлопчики, дівчата, мами і тата. Адже так часто дітям і батькам складно

говорити на «незручні» теми одне з одним!

Програма базується на наукових підходах і принципах, які довели свою

ефективність у формуванні позитивних життєвих навичок.

Посібник з впровадження Програми «15» складається з трьох розділів:

ПРОФІЛАКТИКА РИЗИКОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ

22 

тренери
16 

важливих тем

12 

шкіл
720 

учасників

1. «Стратегія»: містить в собі опис цілей і завдань Програми, її

методологічних основ, рекомендації з організації та проведення

зустрічей;

2. «Тактика»: являє собою безпосередньо навчальний курс –

план і докладний опис проведення всіх зустрічей Програми,

вправ і дискусій, методичні коментарі;

3. «Скарбничка»: до якого увійшли корисні додатки –

додаткова теоретична і практична інформація до кожної

зустрічі, додаткові вправи і організаційні документи.



Український фонд «Благополуччя дітей» з перших років існування робить свій

внесок у реформу системи опіки над дітьми, позбавленими батьківського

піклування. Ми працюємо задля відмови від безособової та травматичної

інтернатної форми на користь вихованню у біологічній чи прийомній родині або у

будинках із формами виховання, наближеними до сімейних.

Допомога в реформуванні системи опіки в Миколаївській області

Житло з набуття самостійності

Із повноліттям діти, позбавлені батьківської опіки, залишають

інтернатні заклади з чималою кількістю грошей, певними соціальними

гарантіями, а іноді навіть житлом. Однак часто їм не вистачає досвіду та

життєвих навичок, аби раціонально розпорядитися цими ресурсами і

успішно побудувати своє життя.

У Кіровограді за сприяння Фонду 4 дітей отримали змогу самостійно

жити у облаштованій квартирі і під наглядом кураторів реалізувати

індивідуальну програму набуття самостійності. Діти демонструють

позитивні зміни: вчаться розподіляти бюджет, економити ресурси,

керувати часом. Позбавлені підтримки рідних, вони все ж відчувають

впевненість у власних силах. Вони навіть почали допомагати іншим

дітям, які зростають без батьків.

ПІДГОТОВЛЕНО 20 НАЦІОНАЛЬНИХ ТРЕНЕРІВ ЗА МЕТОДИКОЮ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПЛАНІВ ДОПОМОГИ

РОЗРОБЛЕНО СТАНДАРТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДИНКІВ ДЛЯ

ДІТЕЙ

ПІДВИЩЕНО КВАЛІФІКАЦІЮ 15 СПЕЦІАЛІСТІВ У РАМКАХ

НАВЧАННЯ ТА ОЗНАЙОМЧИХ ВІЗИТІВ

ДОСЛІДЖЕНО 25 ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ ТА ІНТЕРНАТІВ ОБЛАСТІ

ТА ЗАПРОПОНОВАНО СТРАТЕГІЇ ЛОКАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

СПРИЯННЯ РЕФОРМІ СИСТЕМИ ОПІКИ НАД ДІТЬМИ



Дитяча онкологія є однією з найгостріших проблем сучасного світу.

В Україні щорічно такий діагноз отримують більше ніж тисячу дітей. Згідно даним

офіційної статистики, кожна друга дитина хвора на рак в Україні помирає.

Найбільш поширеними онкологічними захворюваннями серед українських дітей є

лейкемія та рак головного мозку. Вони посідають друге місце серед причин

смертності у дітей віком від 5-ти до 14-ти років.

У більшості родин, які стикнулися з гостро не вистачає коштів на придбання

дорогих медикаментів, адже держава покриває лише близько половини витрат на

порятунок дітей від раку, а суми, необхідні для лікування у більшості випадків,

непосильні для батьків.

«Це була найстрашніша біда про яку я не могла навіть

подумати. Вона з'явилась, як грім серед ясного неба. Я щаслива,

що ми зараз вдома і люди в білих халатах залишились тільки в

пам`яті. Я дуже дякую благодійному фонду «Благополуччя

дітей». Саме завдяки їхній підтримці наша дитинка щаслива».

Хлопчик став дуже старанним і уже почав ретельно готуватись

до початкової школи. Дмитрик вже не той, якого ми бачили в

лікарні. Він потроху дорослішає і досягає нових вершин.

Сподіваємося про його успіхи незабаром і ми почуємо!

Валецький Дмитро

«Мені в лікарні дуже подобалась моя лікарка. Вона ніби фея із

казки. Я дуже любила, коли вона до нас приходила. Вона

допомагала підніматись з ліжка, коли поруч не було мами. Також

кожного разу приносила якийсь подарунок від зайчика. Я хочу

бути такою, як вона» - із захопленням розповідає Настя.

Незабаром дівчинка піде до школи і цього чекає найбільше.

Дитина з радістю хизується своєю новою шкільною формою і

розповідає про зачіску, яку мама зробить їй на перший дзвінок.

Островик Анастасія

За звітній період цільову благодійну підтримку було надано 25 дітям, які

проходять курс лікування у дитячому онкологічному центрі № 3

Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.

ДОПОМОГА ДІТЯМ ІЗ ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ



На утримання організації 13,66

На статутну діяльність 86,34

Сума одержаної безповоротної фінансової допомоги 9 091 011,00

Вартість майна 530 503,00

Пасивні доходи 37 431,00

ДОХОДИ НЕПРИБУТКОВОЇ УСТАНОВИ (ГРН)

Всього 9 658 945,00

Сума витрат на утримання неприбуткової організації 1 050 623,00

Витрати на виконання статутної діяльності 6 638 453,00

Всього 7 689 076,00

Медикаментозна допомога дітям з онкологічними захворюванням (за підтримки ChildFund

Deutschland e.V.)

356 108,00

Надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам та громадам, які 

постраждали від конфлікту в Україні ( за підтримки Міністерства закордонних справ 

Німеччини, Diakonie Katastrophenhilfe)

4 889 145,00

Зла традиція ( за підтримки Програми Польсько-Американського Фонду Свободи

"Перетворення у Регіоні" - RITA, яку реалізує Фонд Освіта для демократії)

102 225,00

Запобігання торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад ( за 

підтримки Швейцарської Конфедерації)

894 557,00

Підтримка лідерів реформи інституційної сисеми опіки над дітьми в Україні, в Миколаївській

області ( за підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Польща )

588 870,00

Попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах 

Центральної та Східної Європи - комплексний підхід ( за підтримки OAK Foundation)

225 795,00

Благодійна та соціально-спихологічна підтримка дітей та сімей, які вимушені були виїхати з 

Криму та місць ведення бойових дій (за підтримки ChildFund Deutschland e.V.)

640 480,00

Профілактика  ВІЛ / СНІДУ та підтримка соціально-психологічного здоров'я  в Україні - робота 

з громадою за "Програмою 15" ( за підтримки Protestant Agency for Diakonia and Development 

for Bread for the World – Protestant Development Service )

1 091 690,00

ЗАГАЛЬНА СУМА ПРОФІНАНСОВАНИХ ВИДАТКІВ (ГРН)

КОШТИ, ЩО ЗАРАХОВАНІ НА РАХУНКИ ПРОЕКТІВ ВІД ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ГРН)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2014 РІК

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ (%)



На утримання організації 5,83

На статутну діяльність 94,17

ДОХОДИ НЕПРИБУТКОВОЇ УСТАНОВИ (ГРН)

Сума витрат на утримання неприбуткової організації 2 534 297,00

Витрати на виконання статутної діяльності 40 906 840,00

Всього 43 441 137,00

Медикаментозна допомога дітям з онкологічними захворюванням (за підтримки ChildFund

Deutschland e.V.)
594 885,00

Надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам та громадам, які постраждали 

від конфлікту в Україні ( за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Diakonie

Katastrophenhilfe)

23 821 928,00

Благодійна допомога населенню, яке постраждало в наслідок конфлікту в Донецькій та 

Луганській областях, Україна ( за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Diakonie

Katastrophenhilfe)

10 424 293,00

Благодійна та соціально-психологічна підтримка дітей в Україні: дії в надзвичайній ситуації (за 

підтримки ChildFund Deutschland e.V.)
569 820,00

Запобігання торгівлі людьми шляхом розвитку соціальної роботи та мобілізації громад (за 

підтримки Швейцарської Конфедерації)
1 541 390,00

Попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної 

та Східної Європи - комплексний підхід ( за підтримки OAK Foundation)
329 590,00

Благодійна та соціально-психологічна підтримка дітей та сімей, які вимушені були виїхати з 

Криму та місць ведення бойових дій (за підтримки ChildFund Deutschland e.V.)
201 875,00

Гуманітарна допомога внутрішньопереміщенним особам в Україні ( за підтримки Diaconia ECCB -

Center for Relief and Development)
14 877,00

Профілактика  ВІЛ / СНІДУ та підтримка соціально-психологічного здоров'я  в Україні - робота з 

громадою за "Програмою 15" ( за підтримки Protestant Agency for Diakonia and Development for

Bread for the World – Protestant Development Service )

1 422 100 ,00

Впровадження програми з попередження торгівлі дюдьми в інститутах післядипломної

педагогічної освіти ( за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади)
299 876,00

Соціальна адаптація та реабілітація дітей та молоді з особливими потребами з числа вимушених 

переселенців (за підтримки ChildFund Deutschland e.V.)
621 840,00

ЗАГАЛЬНА СУМА ПРОФІНАНСОВАНИХ ВИДАТКІВ (ГРН)

КОШТИ, ЩО ЗАРАХОВАНІ НА РАХУНКИ ПРОЕКТІВ ВІД ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ (ГРН)

Сума одержаної безповоротної фінансової допомоги 41 707 785,00

Пасивні доходи 77 378,00

Всього 41 785 163,00

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2015 РІК

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ (%)



staff@ccf.kiev.ua

+38 (044) 537-20-16

+38 (044) 537-20-16

www.childfund.org.ua


