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Український фонд «Благополуччя
дітей» – 20 років роботи задля
щасливого дитинства!
Дитинство та юність – зовсім не безтурботна пора.
За іграми, розвагами, бешкетуванням, бунтом криється
інтенсивне пізнання себе й світу, переживання втрат
і звершень, перші виклики та моральний вибір. Саме
зараз відбувається становлення особистості: формується людина, яка в майбутньому проживе повноцінне
гідне життя. І саме зараз ця маленька людина найбільш
вразлива і потребує підтримки.
Що ми, дорослі, можемо
й повинні дати дитині? Захист
та допомогу, щоб сформувати
внутрішній стрижень із моральних
цінностей, самоповаги, адекватної оцінки себе й світу довкола.
Сприятливе родинне середовище,
в якому народиться здатність
розпізнавати почуття та будувати
взаємини, дотримуватися правил
та виконувати обов’язки. Громаду,
яка знає потреби кожної дитини
і піклується про їх задоволення.
Наша діяльність – це фахова допомога на кожному з перерахованих
рівнів.
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У 2016 році Фонд зосередився
на вдосконаленні та поглибленні
розпочатої раніше роботи. Наша
авторська програма «Особиста
гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» успішно поширюється через інститути післядипломної освіти. Розширилася
цільова група діяльності з протидії
насильству над дітьми, зокрема
сексуальному: ми готуємо фахівців та видали методичні й інформаційні матеріали не лише для
дошкільнят, але й для підлітків.
Апробація «Програми 15», спрямованої на профілактику ризико-

ваної поведінки підлітків на рівні
родини й громади, переконливо
зафіксувала ефективність цієї
методики. Ваучерна програма
безготівкової допомоги виросла
в комплексний проект, який
також допомагає відновлювати
особистісний ресурс та інтегруватися в нові громади родинам,
які постраждали від конфлікту
на cході України.
Усього за рік нашою допомогою – благодійною, методичною,
інформаційною – скористалося
щонайменше 15 тисяч дорослих
і дітей в різних куточках України.
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Заради благополуччя дітей в Україні

Навчаємо заради розвитку
Розвиваємо потенціал
української родини
Працюємо з громадою
і для громади
Долаємо суспільні виклики
разом

Досягати результатів нам допомагають
наші постійні партнери:
Міністерство освіти і науки
України;

Center Against Abuse
«Dardedze» (Latvia);

МБО «Партнерство «Кожній
дитині»;

Міністерство соціальної
політики України;

Paramos Vaikams Centras
(Lithuania);

МБФ «Українська Фундація
громадського здоров’я»;

Міжнародна організація
з міграції;

National Center for Child Abuse
Prevention (Moldova);

ПБО «Надія і житло для дітей»;

Aﬂatoun International;

Social Activities and Practices
Institute (Bulgaria);

понад 20 обласних та місцевих
органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування;

Diakonie Katastrophenhilfe
(Deutschland)
Brot für die Welt (Deutschland)
ChildFund Deutschland;
Фундація «Даємо дітям силу»
(Польща);
Товариство «Наш дім»
(Польща);
Гуманітарний проект (Росія);
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СО «Німецько-ПольськоУкраїнського товариства
в Україні»;
ВГО «Ліга соціальних
працівників України»;

Фонд Ріната Ахметова;

16 університетів та інститутів
післядипломної освіти;

ВГО «Магнолія»;

понад 50 регіональних
та локальних громадських
організацій;

МБО «Благодійний фонд
«СОС Дитячі Містечка»;

більше 700 загальноосвітніх
навчальних закладів
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Допомога постраждалим
внаслідок збройного
конфлікту на сході України
Збройний конфлікт на cході України триває. Більше
1 млн. наших співвітчизників 1 залишили домівки
і живуть зі статусом внутрішньо переміщених осіб.
Частина з них знайшли в собі сили й ресурс влаштувати життя на нових місцях, з новою роботою,
в новому оточенні. Інші ж так і залишаються заручниками скрутних обставин: оренда дорогого житла,
випадкові підробітки, численні бюрократичні перепони для отримання соціальних чи медичних послуг,
соціальна ізоляція, а іноді навіть стигма.

У 2016 році наш Фонд у партнерстві
з Diakonie Katastrophenhilfe відвідав 5 тис.
родин ВПО і виявив, що більше половини
опитаних живуть за межею бідності (прибуток на особу становить менше 1400 грн.
на місяць), 92% економлять на їжі, 77% вдягаються в «секонд хенді», 71% не можуть
дозволити собі необхідні ліки. Більше
30% опитаних сказали, що потребують психологічної допомоги.2

У 2016 році за фінансової підтримки
МЗС Німеччини та в партнерстві з Diakonie
Katastrophenhilfe Фонд в рамках проекту «Поліпшення умов життя внутрішньо
переміщених осіб і населення, яке зазнало
наслідків конфлікту в Україні» зосередився
на двох напрямках допомоги внутрішньо
переміщеним особам.

Ваучерна програма допомоги

8672 особи

660 грн.

5 місяців

1

Оперативна інформація Державної служби з надзвичайних ситуацій http://www.dsns.gov.ua/ua/Mizhvidomchiy-koordinaciyniy-shtab.html
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Дані Звіту за результатами опитування учасників відбору до Ваучерної програми у 2016 році.
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29 млн. грн.
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1430 родин
в Дніпрі, Кривому
Розі та районах
області

1150 родин
у Харкові
та області

183 родини
у Першотравневому
районі Донецької
області

Команда з 40 інтерв’юерів
пройшла підготовку та здійснювала опитування,
супровід і моніторинг родин-учасниць
програми.

4 гарячих лінії
4 представники
в супермаркетах
надавали учасникам постійну інформаційну
та організаційну підтримку.
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Ми поважаємо право кожної людини самостійно
приймати рішення. Тому наш безумовний ваучер,
на відміну від традиційних гуманітарних наборів, дозволив учасникам самостійно приймати рішення про

0%

покупки у відповідності до потреб родини. За даними
моніторингового звіту3, учасники програми в основному витрачали кошти на те, без чого неможливе повноцінне життя:
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60%

Продукти харчування

80%
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99,5%

Засоби гігієни

95,7%

Побутова хімія

92,2%

Канцелярське приладдя

49,7%

Посуд

47,7%

Одяг

35,4%

Дрібна побутова техніка

34,1%

Дитячі іграшки

28,0%

Постільна білизна

19,4%

Електроніка, комп’ютерна та відеотехніка

5,1%

Засоби зв’язку

4,0%

Велика побутова техніка

2,5%

Меблі

2,3%

Фонд узгоджує свою роботу з Офісом ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) і працює у складі робочих груп Продовольчого кластера та Кластера з питань
захисту.

70

Ваучерна програма дозволила нам
досягнути істотного скорочення
кількості родин-учасниць, які оцінюють свій матеріальний стан
як надзвичайно важкий!
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Іноді грошей не вистачає навіть на їжу

20

 истачає тільки на продукти харчування
В
та найнеобхідніше
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Первинне оцінювання

3

Моніторинг

 цілому достатньо для життя,
В
але не можемо робити збереження
Можемо дозволити собі відкладати гроші

Тут і далі наводяться дані Моніторингового звіту Ваучерної програми за 2016 рік.
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Групи соціально-психологічної підтримки
Дніпро, Верхньодніпровськ, Павлоград, Синельникове, Кривий Ріг, Мангуш (Донецька обл.),
Харків, Балаклея, Куп’янськ, Ізюм, Студенок, Лозова, Чугуїв

154 зустрічі, на яких 12-15 людей збираються разом
і впродовж кількох годин обговорюють одну з проблем, що істотно впливає на якість їхнього життя.
Учасникам допомагають модератори, які не лише пре-

зентують корисну інформацію та підказують, як поліпшити життя самотужки, але й стимулюють спілкування
та обмін досвідом.

ЗМІНЮЮЧИ ЖИТТЯ
Долаємо стрес

Керуємо бюджетом

Учимося бути
здоровими

Виховуємо дітей
без покарання

43 зустрічі

37 зустрічей

37 зустрічей

37 зустрічей

1928 учасників

Ті, хто відвідав наші зустрічі, так відповіли на запитання
«Що вам дала участь у групових дискусіях?»
0%

20%

40%

60%

Отримали корисну інформацію

55%

Дізналися про нові способи вирішення
нагальних проблем

54%

Отримали важливі навички, щоб відповідати
на виклики та вирішувати проблеми

50%

Знайшли відповіді на важливі питання

47%

Познайомилися з цікавими людьми

41%

Отримали можливість поспілкуватися
та висловити почуття

Отримали можливість поділитися власним
досвідом

Близько 85% учасників сказали, що зустрічі
дозволили їм покращити психологічний стан.
82% зазначили, що будуть використовувати нові
знання та навички для досягнення цілей та вирішення проблем.
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100%
86%

Ознайомилися з досвідом вирішення
проблем, який мають інші люди

Відпочили від буденності

80%

32%

29%

24%

Плани Фонду на 2017 рік стали частиною
Плану гуманітарного реагування ООН
для України.
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Профілактика ВІЛ та підтримка
психосоціального здоров’я в Україні –
робота в громадах за «Програмою 15»

Черкаська
область

Волинська
область

6 груп

5 груп

196
дівчат

151
хлопець

144
жінки

73
чоловіка

«Програма 15» – це результат трирічної адаптації та апробації в українських умовах міжнародної програми
«Кроки по камінню» (Еліс Уелборн (Alice
Welbourn), 1995). Українська версія програми – це значний ресурс виховання,
який допомагає налагодити сімейні
відносини, покращити комунікацію
в родині та забезпечує первинну профілактику соціально небезпечних явищ
і хвороб.

З одного боку, «Програма 15» має яскраво виражену профілактичну спрямованість. Її мета –
знизити ризик потрапляння в небезпечні для здоров’я та життя ситуації (інфікування ВІЛ чи ІПСШ
(інфекції, що передаються статевим шляхом),
алкоголізм, наркоманія, ситуації насильства).
З іншого боку, на відміну від більшості профілактичних методик «Програма 15» охоплює широкий спектр особистісно значущих психологічних
тем і позитивно впливає на родинні стосунки,
зокрема між батьками та дітьми.

564 учасника
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Ефективність «Програми 15» оцінюється на кількох рівнях, зокрема на рівні результатів участі
(зміни в уявленнях, настановах та взаємовідносинах учасників; нові знання та навички) і на рівні
впливу на подальше життя (стійкий вплив участі
в програмі на погляди, поведінку та взаємовідносини учасників). Зафіксовані стійкі позитивні
результати дають нам усі підстави говорити про
необхідність поширення досвіду «Програми
15» у інших громадах.

Важливою особливістю методики є гендерно-віковий підхід. Цикл занять за однаковими темами проходить одночасно в чотирьох окремих групах: хлопці, дівчата, їхні
матері та батьки.

Учасники «Програми 15» так відповідають на запитання
«Які зміни відбулися у вашому житті за останній рік?»
Діти:

Батьки:

«визначився (визначилась) із майбутньою
професією або роботою»;

«покращились мої взаємини з оточуючими»;

«покращились взаємини з оточуючими»;

«став(ла) більшою мірою враховувати
думки оточуючих при прийнятті важливих
рішень»;

«став(ла) менше сваритися з батьками»;
«частіше став(ла) уникати ситуацій, ризикованих щодо ІПСШ, ВІЛ, вживання наркотиків, насильства»;
«став(ла) більшою мірою дотримуватись
традицій»;
«почав(ла) брати активну участь у громадських ініціативах або волонтерській діяльності».
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«став(ла) менше сваритися із дитиною»;
«перестав(ла) слідувати деяким традиціям, які несли в собі ризики чи негативні
наслідки»;
«кинув (ла) курити»;
«став(ла) частіше ризикувати, коли
це необхідно для досягнення мети».
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Навіть через рік після навчання більше половини
його учасників-дітей демонструють в цілому
коректні погляди щодо проблем, на попередження яких були спрямовані заняття. При цьому
їхні результати суттєво випереджають показники на початку навчання (базове опитування)

та показники серед дітей, які не навчалися
за «Програмою 15» (контрольна група). Також
більше половини опитаних, які проходили навчання, продемонстрували коректні знання
з питань ВІЛ.
%
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Впровадження програми
з попередження торгівлі людьми
в інститутах післядипломної
педагогічної освіти
Проблема торгівлі людьми для України, як і раніше,
актуальна, і боротьбі з нею приділяється недостатньо уваги та ресурсів. З’являються нові виклики
та загрози: тепер іще однією ціллю для работорговців стали внутрішньо переміщені особи.
За даними Міжнародної організації з міграції, більшість постраждалих від торгівлі людьми протягом
останніх трьох років в Україні складають молоді
люди віком до 35 років, у тому числі неповнолітні.
Український фонд «Благополуччя
дітей» зосереджує свою увагу на ранній
профілактиці торгівлі людьми. Ми популяризуємо впровадження у загальноосвітніх навчальних закладах програми
виховних заходів «Особиста гідність.
Безпека життя. Громадянська позиція» для учнів 7–11 класів. Програма –
це потужний інструмент сприяння
самореалізації та самовдосконаленню
особистості, вона дає дітям можливість розвинути навички відповідальної та безпечної поведінки, допомагає
їм сформувати громадянську позицію.

1304 школи
30 інтернатів
86 ПТНЗ
16 ІППО
використовують програму
та її матеріали у своїй роботі

У 2016 році:

98 освітян взяли
участь в презентаційних
та навчальних заходах
проекту

638 педагогічних
працівників
пройшли навчання

1700 спеціалістів
ознайомлені
з програмою «Особиста
гідність. Безпека життя.
Громадянська позиція»
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Попередження сексуального
насильства та сексуальної експлуатації
дітей у країнах Центральної та Східної
Європи – комплексний підхід
За даними минулорічних досліджень Фундації
«Даємо дітям силу» (Польща) та «Національного
центру попередження насильства над дітьми»
(Молдова), пережиті в дитинстві сексуальні зловживання негативно впливають на фізичний, емоційний і соціальний розвиток дитини. Наслідки
можуть спостерігатися в різних сферах життя
і в дорослому віці.
Український фонд «Благополуччя дітей» допомагає
дітям здобути навички безпечної поведінки, щоб
попередити можливі зловживання.

Просвітницька робота з формування
навичок безпечної поведінки
У 2016 році ми продовжили системну просвітницьку роботу з формування навичок безпечної
поведінки особистості. Перший методичний
матеріал цієї серії побачив світ у 2015 під назвою «Навчіть дитину захищатися» і розрахований на просвітницьку роботу із дітьми 3–6 років
та їх батьками.
Новий методичний посібник складається
зі сценаріїв інтерактивних ігор для дітей віком
10–13 років «Вчимо дитину захищатися» та сценаріїв інтерактивних занять для дітей віком
14–18 років «Я вмію себе захистити».

Віртуальний ресурсний центр
«Дитинство без насильства»
щороку нараховує близько
10000 унікальних відвідувань
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Інформаційна соціальна кампанія
«Одне фото – тисяча слів»
Головна мета кампанії, розробленої для підлітків 10–18 років, – підвищити обізнаність про секстинг
та пов’язані з ним ризики, а також

сформувати навички безпечної
поведінки у віртуальному та реальному житті.

У 2016 році:

423 фахівця
соціальної сфери взяли
участь в інформаційних
та навчальних заходах
проекту

1995 дітей
4–10 років вивчили

Відео «Історія Юльки»
та «Історія Матеуша»

правила безпечної
поведінки під час
інтерактивних занять
за програмою «Навчіть
дитину захищатися»

Постер «Одне фото – тисяча слів»

розповсюджено

1000 примірників

Мультфільм «Розкажи дорослому, якому довіряєш»

інформаційнометодичних матеріалів
з питань попередження
сексуального
насильства над дітьми

19 організацій
долучилися до кампанії

614 дітей
10–18 років взяли

Сторінка кампанії в Facebook

РІЧНИЙ ЗВІТ 2016

участь в апробації
матеріалів занять
«Вчимо дитину
захищатися» та «Я вмію
себе захистити»
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Медикаментозна допомога дітям
з онкологічними захворюваннями
В Україні щогодини від раку помирає 10 людей. Кожного року
реєструється 800–1000 випадків злоякісних пухлин у дітей.
Тридцять років тому в країні виживало менше 10% дітей, хворих
на рак, сьогодні – більше половини. Такий результат дає надію,
однак у світі кількість одужань сягає 66–79%1. Важливою перепоною для українських дітей є надзвичайно висока вартість
лікування, тому боротьба ведеться за кожне окреме життя.

2016 рік

Назар Денисюк

Марія Ромащук

1

10 дітей

375 тис. грн.

У партнерстві з БФ «СТОПРАК» Український фонд «Благополуччя дітей»
третій рік поспіль надає цільову благодійну допомогу дітям, які проходять
курс лікування у дитячому онкологічному центрі №3 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні. Фінансову підтримку забезпечує ChildFund
Deutschland e.V., Німеччина.

Трирічний Назар із Ківерцівського
району – маленький пізнайко. Він
не надто любить гратися звичайними
іграшками. Натомість особливий інтерес
у нього викликають книжки, розмальовки
та розвиваючі забавки. Тож мама жартує,
що у неї підростає справжній ерудит.
Утім, вирізняє Назара з-поміж його
однолітків не лише бажання щодня
пізнавати нове. Адже у свої три рочки
він уже справжній мужній чоловік, який
переніс аж одинадцять курсів хіміотерапії, аби дати відсіч смертельній недузі –
злоякісній пухлині нирки.
У лютому минув рік, відколи Назарчик
долає ворога у власному тілі. Мама,
миючи сина, випадково виявила у нього
ґулю на спині й одразу звернулася
до лікарів. А ті підтвердили найгірше –

у дитини рак. Тож хлопчика швидко
прооперували, видалили нирку.
Організм уже доволі виснажений,
тому зараз хлопчик пасивний, невеселий. До того ж він сумує за своїм п’ятирічним братиком, який не може дочекатися Назара в рідному селі.
Хлопчик закінчив отримувати одинадцятий блок хіміотерапії, але додому
лікарі його ще не відпускають через
погане самопочуття. А найгірше,
що і цей курс – не останній, попереду
ще три.
Незважаючи на те що організм кожну
наступну хіміотерапію витримує все
гірше, Назарчик неймовірно радіє кожній новій збірці казок чи розмальовці
і сподівається, що скоро і в його житті
буде нова, кольорова сторінка.

Зустріч і розмова з усміхненою
і щасливою 13-річною Марійкою змусить посміхнутися навіть найпохмурішу людину. Зараз дівчина неймовірно радісна, адже вже майже здолала
страшну недугу – лімфогранулематоз,
відомий як лімфома Ходжкіна.
Наразі дівчинка проходить останній
із чотирьох курсів опромінення. Жахливими спогадами виринають із пам’яті
шість курсів хіміотерапії. Марійка спо-

дівається, що все це вже у минулому
і більше їй ніколи не доведеться навіть
вимовляти такі слова, як хіміотерапія
та опромінення.
«У мене все добре. Надіюся, що це вже
фінішна пряма. Зараз ні на що вже
не скаржуся, це вже майже повноцінний спосіб життя. Дієта ще є, звісно,
але це вже не страшно», – розповіла
Марійка.

За даними МОЗ України: http://moz.gov.ua/ua/portal/pre_20150216_e.html
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Соціальна адаптація та реабілітація
дітей і молоді з особливими потребами
з числа вимушених переселенців
У середньому 2% від загальної кількості населення віком
до 18 років становлять діти з інвалідністю, і цифра ця має тенденцію до зростання. Вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення, хвороби нервової системи, розлади
психіки та поведінки формують особливі потреби таких дітей
та їхніх родин. Іще вразливішими стали ті родини, яким довелося залишити домівки внаслідок конфлікту на сході України.

У 2015–2016 роках Український фонд «Благополуччя дітей»
у партнерстві з Благодійною організацією «Благодійний фонд
«Станція «Харків» та за фінансування ChildFund Deutschland
e.V., Німеччина, підтримав 121 родину ВПО, які проживають
у Харківській області та в яких є діти з особливими потребами.

Наші герої не люблять зайвої уваги й уникають фотокамер, і ми поважаємо їхнє право на приватність. Ми не будемо вигадувати імен та назв
населених пунктів, а просто розповімо декілька правдивих історій
і побажаємо діткам та їхнім батькам сил і надії!

Одна з родин, яким ми допомогли,
виїхала з зони АТО ще влітку 2014 року
і повертатися, на жаль, немає куди.
Сім’я виховує двох хлопчиків із синдромом Дауна. Через брак коштів змушені
орендувати житло в селі. Роботи тут
немає, а з лютого 2016 року припинили
надходити соціальні виплати та адресна
допомога. Не вистачає коштів навіть
на їжу. При дітях мама посміхається,
а коли вони не бачать, в її очах стоять
сльози.

Участь у проекті для родини стала
казковим подарунком. Хлопчикам дуже сподобалося приїздити
на заняття, і взагалі вони дуже позитивні – завжди посміхаються. Дітям
придбали спеціальний стіл для розв и в а ю ч и х з а н я т ь т а л і ж ко , а д же
вони спали на старенькому матраці
на підлозі. Родина невимовно вдячна
за допомогу!

Двох рідних братів спіткала однакова
доля: самотужки ростити дітей з інвалідністю. У старшого маленький хлопчик із нетяжкою формою ДЦП. Мати
їх покинула, злякавшись труднощів
виховання хворої дитини. Батько опікується сином сам. Лікарі дають непогані
прогнози, але треба постійно і наполегливо займатися. Попереду операція, потім процес реабілітації. Завдяки
проекту в родині з’явилася шведська
стінка, на якій тато кожен день займа-

ється з сином, регулюючи навантаження на м’язи за порадами лікарів.
Дружина молодшого брата померла,
і він залишився сам на сам з великою
бідою – у сина лейкемія. Хлопчик майже
півроку знаходиться в лікарні під наглядом лікарів. Хіміотерапія призначена,
однак грошей на неї у батька не було.
У рамках проекту необхідні ліки були
придбані, і тепер ми сподіваємося,
що хлопчик зможе повернутися додому
після курсу процедур.
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790 тис. грн. :
Медикаменти +
Обладнання +
Тренажери
• 204 заняття
з хенд-мейду
та малювання
• 80 занять
з розвиваючих
ігор
• тричі на тиждень
тренування
в обладнаній
кімнаті
• відвідування
театрів, музеїв,
зоопарку тощо
• психологічна
та юридична
підтримка
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2016 рік
Загальна сума профінансованих видатків (грн.)
Сума витрат на утримання неприбуткової установи

2 458 502

Витрати на виконання статутної діяльності

39 711 348

ВСЬОГО грн.

42 169 850

Структура видатків
На статутну діяльність

94,17

На утримання організаціі

5,83

ВЬОГО в %

100

Кошти, що зараховані на рахунки проектів
від донорських організацій протягом року (грн.)
Підтримка дітей в дитячому онкологічному центрі №3 Волинської обласної дитячої клінічної лікарні (за підтримки ChildFund
Deutschland e.V.)

409 680

Поліпшення умов життя внутрішньо переміщених осіб і населення, яке зазнало наслідків конфлікту в Україні (за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, Diakonie
Katastrophenhilfe)

36 771 586

Соціальна адаптація та реабілітація дітей та молоді з особливими потребами з числа вимушених переселенців (за підтримки
ChildFund Deutschland e.V.)

600 000

Попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей у країнах Центральної та Східної Європи – комплексний підхід (за підтримки OAK Foundation)

677 587

Впровадження програми з попередження торгівлі дюдьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти (за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади)

209 578

Впровадження програми з попередження торгівлі дюдьми в інститутах післядипломної педагогічної освіти. Фаза 2 (за підтримки
Міністерства міжнародних справ Канади)

253 729

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)

3 371 816

Добровільні пожертви
Пасивні доходи
Основні засоби
16

200 100
57 345
1 035 813
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