
Ми зробили безпосередній внесок 
у життя 25 тис. дітей і дорослих

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

Наша місія – 
сприяти створенню 
середовища, в якому 
кожна дитина в Україні 
розкриє свій повний 
потенціал.

Завдяки нашим однодумцям 
Різдвяний Янгол написав 
121 чарівного листа і зібрав 
8,5 тис. грн. на підтримку 
діяльності Фонду.
Канцелярія розпочинає 
роботу щороку в листопаді: 
angel.ccf.kiev.ua

спеціалістів освітньої 
та соціальної сфер підготов-
лені використовувати про-
філактичні програми Фонду

1076

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

5487

дітей і батьків здобули 
навички й знання для 
безпеки та благополуччя

6277

унікальних відвідувачів вірту-
ального ресурсного центру 
«Дитинство без насильства»

6851

внутрішньо переміще-
них осіб опанували нові 
професійні навички

248

переглядів оригінальних 
просвітницьких відео-
матеріалів Фонду

5 000+

дітей з онкологічними 
хворобами отримали 
допомогу на лікування

16

примірників тематич-
них публікацій

20 000+

2018



 ∞ близько 480 
дітей та 350 

батьків у 8 гро-
мадах пройшли 

навчання за комплек-
сною програмою профі-

лактики ризикованих явищ;

 ∞ розроблений і пілотується у 2 гро-
мадах факультативний шкільний 
курс за тематикою Програми 15;

 ∞ моніторинг впливу фіксує, що завдяки 
навчанню більшість учасників сформували 
і зберігають коректне уявлення щодо ВІЛ, 
вживання алкоголю та ПАР, контрацеп-
ції, насильства та безпечної поведінки.

 ∞ 1052 педагогічних працівника 
підготовлені до використання 
програми з попередження 
торгівлі людьми у загальноос-
вітніх навчальних закладах;

 ∞ 1739 освітян взяли участь 
у навчальних та презентаці-
йних заходах проекту.

 ∞ розроблений відеокурс для батьків 
«Навчіть дитину захищатися», присвяче-
ний правилам безпечної поведінки задля 
захисту дітей від сексуальних зловживань;

 ∞ створена відеолекція для фахівців щодо про-
блеми сексуального насильства над дітьми;

 ∞ 25 освітян та фахівців соціальної сфери 
взяли участь у міжнародному воркшопі 

щодо роботи з дітьми, які постраж-
дали від сексуального насиль-

ства, та їхніми сім’ями;

 ∞  11 загальноосвітніх 
шкіл приєдналися 

до розробки та 
впровадження 

Кодексу 
безпечного 

освітнього 
середо-

вища.

 ∞ 2292 
дорослих 
і 3155 дітей 
з числа ВПО 
стали учасни-
ками груп соці-
ально-психологічної 
підтримки (теми стресу, 
здорового способу життя, ефек-
тивної комунікації, ведення бюджету, 
виховання без покарання, ухвалення 
рішень, тайм-менеджменту, ефектив-
ного працевлаштування, безпеки);

 ∞ 24 модератора підготовлені до про-
ведення тематичної роботи в групах 
відновлення особистісного ресурсу;

 ∞ 248 ВПО здобули нові професійні навички.

«Програма 15» – 
профілактика 

ВІЛ та підтримка 
психосоціального 

здоров’я
З 2014 року

2407 хлопця, дівчини, 
мами й тата

98 тренерів

Програма  
підтримки ВПО – 

опанування навичок 
для благополучного 

життя 
З 2015 року 

11,5 тис. дорослих і дітей

ТЕМАТИЧНІ 
НАПРЯМКИ 

РОБОТИ

Попередження 
сексуального 

насильства  
та експлуатації дітей 

З 2014 року

3836 дітей

636 фахівців 

Запобігання торгівлі 
людьми
З 2010 року

150 тис. дітей

10 тис. педагогічних 
працівників

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Загальна сума профінансованих видатків (грн.)

Сума витрат на утримання неприбуткової уста-
нови

2 763 653 

Витрати на виконання статутної діяльності 36 161 043

УСЬОГО грн. 38 924 696

Структура видатків

На статутну діяльність 92,90 

На утримання організаціі 7,10 

УСЬОГО 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

495 200

Благодійна допомога ВПО та найбільш вразливим 
родинам, які постраждали внаслідок конфлікту 
в Україні

31 839 548

   

Навчання дітей захисту від сексуального насиль-
ства

300 604

Попередження сексуального насильства та сек-
суальної експлуатації дітей у країнах Центральної 
та Східної Європи – комплексний підхід

833 943 

  

Впровадження програми з попередження торгівлі 
людьми в інститутах післядипломної педагогічної 
освіти. Фаза 3

80 503

 

Профілактика ВІЛ / СНІДу та підтримка соціаль-
но-психологічного здоров’я в Україні – робота 
з громадою за «Програмою 15»

4 226 878

Добровільні пожертви 132 943

Пасивні доходи 15 617

2018


