
2017 рік: ми зробили безпосередній внесок 
у життя 20 тисяч дітей та дорослих

https://childfund.org.ua
https://www.facebook.com/CWBF.Ukraine

Наша місія – забезпечити 
позитивні зміни заради створення 
сприятливого середовища для 
розкриття повного потенціалу 
кожної дитини в Україні.

Розвиваємо потенціал родини
Фонд усіляко підтримує батьків та опікунів: 
вчить ростити дітей в атмосфері любові, розу-
міння та безпеки, виховувати без насильства, 
допомагає родинам виправляти помилки 
та разом протистояти соціальним загрозам.

Працюємо з громадою 
і для громади
Наш Фонд допомагає представникам громад 
згуртуватися довкола питань дитячого благо-
получчя, визначити потреби, знайти відповіді 
й поетапно втілити соціальні зміни.

Долаємо суспільні 
виклики разом
Ми займаємо проактивну позицію: бачимо 
проблему – шукаємо способи її  вирішити. 
Ми вивчаємо, адаптуємо та втілюємо міжна-
родні практики, які дозволяють покращити 
життя дітей та родин у скруті.

Навчаємо для розвитку
Наші зусилля спрямовані на те, щоб дати 
вчителям, вихователям та іншим фахівцям 
інструменти формування у дитини навичок, 
необхідних для щасливого й безпечного життя.



У 2017 році нашими 
послугами скористалися

тренера та модера-
тора, які пройшли 
тематичну підготовку

122

фахівця, які отримали 
комплексну підготовку 
та інформаційно-ме-
тодичну підтримку

143

спеціалістів освіт-
ньої та соціальної 
сфер, підготовлені 
до використання 
наших методик

1476

дітей і батьків, які 
здобули навички 
й знання щодо без-
пеки та благополуччя

4257

дітей з онкологічними 
хворобами, які отримали 
допомогу на лікування

23

внутрішньо переміще-
них осіб, які скористалися 
ваучерами для забезпе-
чення нагальних потреб

5928

ВПО, які здобули нові 
професійні навички

141

унікальних відвідувачів 
звернулися за інформацією 
на сторінку ІРЦ «Дитин-
ство без насильства»

7181

захід ми провели для 
різних цільових груп

531

примірників тематичних 
публікацій розповсюджено

23 тис.
БІЛЬШЕ

 98 трене-
рів у 8 грома-

дах підготов-
лені до роботи 

за програмою

 6 нових команд 
створені на базі парт-

нерських організацій

 293 хлопчика, дівчинки, мами й тата 
стали учасниками програми

 46 спеціалістів пройшли навчання

 8 обласних інститутів післядипломної 
педагогічної освіти долучилися до під-
готовки педагогічних працівників

 637 педагогів підготовлені 
використовувати про-
граму «Особиста 
гідність. Безпека 
життя. Гро-
мадянська 
позиція» 
в навчаль-
них 
закладах

 97 фахівців пройшли навчання для форму-
вання навичок безпечної поведінки у дітей

 839 освітян ознайомлені з методикою

 10 шкіл розпочали апробацію 
Кодексу безпечного освіт-

нього середовища

 960 дітей вивчили 
правила безпеч-

ної поведінки

 24 моде-
ратора 
підготовлені 
до прове-
дення тематичної 
роботи в групах

 близько 3000 дорос-
лих і дітей з числа ВПЛ стали 
учасниками группових дискусій 
на теми запобігання стресу, здорового спо-
собу життя, ефективної комунікації, ведення 
бюджету, виховання без покарання, ефек-
тивного працевлаштування, безпеки тощо

«Програма 15» – 
профілактика 

ВІЛ та підтримка 
психосоціального 

здоров’я

Програма підтримки 
ВПЛ – опанування 

навичок для 
благополучного 

життя

ТЕМАТИЧНІ 
НАПРЯМКИ 

РОБОТИ

Попередження 
сексуального 

насильства 
та експлуатації 

дітей

Запобігання 
торгівлі 
людьми



За даними моніторингу, 
з  2010 року щонай-
менше 142 тисячі дітей 
віком від 12 до 18 років 
узяли участь у  заходах 
програми «Особиста 
гідність. Безпека життя. 
Громадянська позиція» 
в різних куточках України

На  діаграмі відображе-
ний відсоток підлітків, які 
володіють коректними 
знаннями щодо ВІЛ, 
до та після участі в захо-
дах «Програми 15».
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«Дякую тренерам програми «Особиста гідність. Безпека життя. Грома-
дянська позиція» за оригінальну подачу, за конструктивні пропозиції 
щодо проведення курсу, за акценти на розуміння особливостей вправ 
та впровадження програми. Особлива подяка за вироблення формули 
успіху впровадження програми, в якій я бачу велику користь для україн-
ського суспільства!»

Людмила Адамчук, м. Вінниця

«Закупівля «Кансидазу» неймовірно важлива для закладу, оскільки 
50–60% онкохворих дітей, яким не вдалося побороти недугу, помирають 
саме від інфекційних та грибкових ускладнень».

Сергій Миронюк, очільник Онкогематологічного центру 
Волинської обласної державної лікарні

Завдяки курсу «Шлях хендмейдера: як перетворити хобі на бізнес» тепер 
я працюю згідно з тайм-менеджментом, читаю корисну бізнес-літера-
туру (окреме «дякую» за книгу про кольори), маю більш-менш зрозумілий 
план дій щодо власного виробництва. Моя родина ставиться з повагою 
до мого навчання. Разом ми знайшли нові канали збуту, прописали плани 
майстер-класів, знайшли побічні продукти для продажу. Дуже дякую 
за систематизацію власних думок і натхнення для нових великих справ!»

Випускниця он-лайн навчання в рамках Програми підтримки ВПО

«Завдяки участі в «Програмі 15» я став більше замислюватися над дум-
ками і почуттями своєї дитини і більше їй довіряти».

«Дякую за отриманий досвід! Ми з учнями чекали на вихід посібника. Мої 
очікування повністю справдилися, і я отримала відповіді на всі свої запи-
тання. Інформація є ДУЖЕ корисною і на практичному досвіді з дитиною 
дошкільного віку ПРАЦЮЄ!!!»

Учасниця тренінгів з попередження сексуального насильства над дітьми



Підтримка дітей в дитячому онкологічному центрі №3 Волинської обласної 
дитя чої клінічної лікарні (за підтримки ChildFund Deutschland e.V.)

 1 583 965 

Благодійна допомога ВПО та найбільш вразливим родинам, які постраждали 
внаслідок конфлікту в Україні (у партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe за під-
тримки Міністерства закордонних справ Німеччини)

 29 831 262 

«Програма 15»: крок до дорослого життя (за підтримки Глобального дитячого 
фонду LR)

 383 222 

Попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації дітей 
у країнах Центральної та Східної Європи – комплексний підхід (у партнерстві  
з Фундацією "Даємо дітям силу" за підтримки OAK Foundation)

 658 124 

Впровадження програми з попередження торгівлі дюдьми в інститутах піс-
лядипломної педагогічної освіти. Фаза 2 (у партнерстві з МОМ за підтримки 
Міністерства міжнародних справ Канади)

228 970

   

Впровадження програми з попередження торгівлі дюдьми в інститутах піс-
лядипломної педагогічної освіти. Фаза 3 (у партнерстві з МОМ за підтримки 
Міністерства міжнародних справ Канади)

480 158

   

Профілактика ВІЛ / СНІДУ та підтримка соціально-психологічного здо-
ров’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 )

3 140 211

Добровільні пожертви  30 000 

Пасивні доходи 18 050

Основні засоби 1 129 672

Витрати на виконання
статутної діяльності  34 803 452

Сума витрат на утри-
мання неприбуткової
установи 

 2 107 527

УСЬОГО грн. 36 910 979

На статутну діяль-
ність

 94,3 

На утримання орга-
нізаціі

 5,7 

УСЬОГО %  100 

Загальна сума 
профінансованих 
видатків (грн.)

Кошти, що зараховані на рахунки проектів  
від донорских організацій протягом року (грн.)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2017 рік

Структура видатків




