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Рік у масках
Чи був 2020 випробуванням для Українського фонду
«Благополуччя дітей»? Безперечно, так. Спочатку здалося, що
«все пропало» – адже за понад 20 років ми так звикли до
тренінгових залів, веселих руханок, живого спілкування й
відкритих облич. Але пандемія безжально викинула нас із
гніздечка комфорту, тому довелося вчергове задуматися, хто
ми, як і для кого працюємо і наскільки готові змінюватися.
Так 2020 і став часом приборкання нових інструментів.
Тренувалися на собі, а тому почали зі стратегічного
планування. Виявилося, що онлайн зібрати колег з усієї України
значно простіше, економніше і не менш ефективно. І цей
висновок став першим неочікуваним позитивним результатом .
У Тернопільській області через карантин дітей з інтернатних
закладів терміново забрали додому – а завдяки роботі
місцевих фахівців і наших експертів більшість із них не
повернулися до цілодобового перебування і живуть з рідними.
Замість циклу навчальних тренінгів для медичних працівників
Волині щодо раннього виявлення онкологічних хвороб у дітей
ми готуємо 8 відеолекцій, які зможуть побачити всі охочі.
Так само завдяки карантину матеріали курсів з вивчення
правил безпечної поведінки та профілактики ризикованої
поведінки «Я вмію себе захистити», «Програма 15» і «Кроки по
життю» стали сучаснішими і будуть доступні онлайн для
фахівців, дітей і батьків без географічної прив’язки.
Незважаючи на фінансово важкий рік, у різдвяні свята акція «У
пошуках Янгола» і пожертви корпоративних благодійників
дозволили залучити додаткові кошти на нашу діяльність.
Отож, виклик 2020 ми прийняли. Нам вдалося не тільки успішно
реалізувати заплановане, але й навчитися швидше реагувати
на зміни, опанувати інструменти онлайн-навчання, згенерувати
ідеї для майбутніх проектів і, звичайно, ще вище оцінити одне
одного.
Отож, працюймо і бережімо близьких!

16 868

дітей і дорослих стали
бенефіціарами Фонду в 2020 році

Щеплюємо від підліткових халеп
З 2014 року освітня «Програма 15» працює і вдосконалюється в Україні. Після пілотування та
оцінки ми впевнено можемо сказати: це ефективне навчання для підлітків і їхніх батьків,
здатне убезпечити від ризикованої поведінки, ВІЛ, вживання алкоголю та психотропних
речовин. Навчання з нашими тренерами запобігає ризикам двома шляхами: допомагає
засвоїти коректну інформацію та моделі поведінки, а також будує довірливі взаємини між
дітьми й дорослими.

О

У 2020 році в межах програми:
12 фахівців у Одесі пройшли навчання і приєдналися до тренерської
команди "Програми 15"
46 супервізійних зустрічей провели ми для професійної підтримки тренерів і
тренерок
21 освітянин і освітянка пройшли шестиденну підготовку до проведення
факультативу "Кроки по життю"
Більше 200 дітей у 8 школах України навчаються за факультативним
курсом "Кроки по життю"
757 дівчат, хлопців, мам і тат завершили навчання за "Програмою 15"
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Вчимо
дітей захищатися
10 000+ хлопців і дівчат у Дніпропетровській,
Донецькій, Запорізькій та Харківській областях
опанували правила безпечної поведінки
За даними Ради Європи, в Україні кожна п’ята
дитина страждає від сексуального насильства в
реальному житті чи віртуальному світі.

152 педагоги оволоділи методикою проведення
інтерактивних занять з підлітками щодо
захисту від сексуального насильства

На наше професійне переконання, дитина змалечку
повинна знати й використовувати правила
безпечної поведінки, це захистить її від зазіхань на
тіло та психіку.

200 батьків долучилися до заходів

У розробленому Фондом циклі інтерактивних
занять для дітей від 3 до 18 років ми НЕ говоримо з
дітьми про «сексуальне насильство» чи
«сексуальну експлуатацію». У фокусі нашої уваги БЕЗПЕКА.

400 освітян перейняли досвід колег
2000 педагогів отримали ігрові набори для
інтерактивної роботи з підлітками

12 346 УНІКАЛЬНИХ ЧИТАЧІВ ЗА РІК
Віртуальний ресурсний центр «Дитинство без насильства» з 2010
року акумулює коректні та сучасні знання про попередження усіх
форм насильства над дітьми.
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МАЙСТЕР "Я" - НА ЗАХИСТІ ДІТЕЙ ВІД
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Ми розробили та апробували інформаційно-методичні матеріали для проведення занять з учнями
початкової школи на тему безпечної міграції та попередження торгівлі людьми. Це стало логічним
продовженням програми “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”
78 педагогічних працівників взяли участь у навчанні з метою
підготовки до просвітницько-виховної діяльності
25 закладів загальної середньої освіти долучилися до
апробації методичних матеріалів

2851 дитина з початкових класів брала участь в апробаційних
інтерактивних заняттях

У партнерств з

18 педагогічних працівників
пілотних закладів освіти
пройшли підготовку й
уміють використовувати
навчальні настільні ігри
"Рожеві окуляри" та
"Галопом по Європах" у
роботі з дітьми 5-6 класів .

ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ: ДОВГИЙ ШЛЯХ ДОДОМУ
У 2020 році фахівці Фонду продовжили роботу в Тернопільській області, спрямовану на зміну
системи опіки над дітьми на сімейно орієнтовану і розвиток послуг для сімей з дітьми за місцем
проживання.
Розроблено План трансформації Тернопільського обласного комунального дитячого
будинку для дітей шкільного віку, який був затверджений Рішенням Тернопільської
обласної ради 25 вересня 2020 року. Планується, що дитячий будинок буде
трансформовано у «Центр соціальної підтримки для сімей та дітей», до складу якого
входитимуть Малий груповий будиночок, Служба підтримки сім’ї і Служба підтримки
сімейних форм виховання.

У Збаразькій санаторній школіінтернаті кількість дітей на
цілодобовому перебуванні
скоротилася на 88%. Тобто, із 172
дітей 151 перейшли на денне
перебування в цьому закладі або
навчаються за місцем проживання.
Простими словами, відтепер діти
живуть вдома.

Проведені серії консультацій з відповідальними особами та зацікавленими сторонами
щодо впровадження та розвитку соціальних послуг в громадах, зокрема, у
Збаразькому районі.
Проведено тренінг для директорів всіх інституційних закладів області з користування
Інформаційно-аналітичною системою «Заклади інституційного догляду і виховання
дітей Тернопільської області».

У 2021 році Збаразька школаінтернат буде трансформована в
ліцей.

Досвід реформування системи інституційного догляду та виховання дітей
Тернопільської області презентовано представникам всіх областей України.
У партнерств з
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ПІДТРИМКА ДІТЕЙ З ОНКОЛОГІЧНИМИ
ЗАХВОРЮВАННЯМИ НА ВОЛИНІ
1 013 503 грн витрачено на ліки
для 21 дитини, яка проходить
лікування в онкогематологічному
відділенні КП "Волинське обласне
територіальне медичне
об'єднання захисту материнства і
дитинства" Волинської облради.
6 діток змогли побороти хворобу.
17 - ще проходять курси
лікування, а ми бажаємо їм сил і
наснаги перемогти!
У партнерств з

Власниця бренду «Солодка справа» Катерина Справцева
передала 8 271 грн для підтримки діток, які лікуються в
онкогематологічному відділенні. Завдяки цим коштам
придбані 18 голок для біопсії та аспірації кісткового мозку.

Ми дякуємо приватним благодійникам!

Команда UVOTEAM
придбала крісла-мішки,
іграшки, книжки, товари
для творчості та
допомогла облаштувати
ігрову кімнату в
нейрохірургічному
відділенні.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2020 РІК
ЗАГАЛЬНА СУМА ПРОФІНАНСОВАНИХ ВИДАТКІВ УСЬОГО 8 035 662 ГРН.
СУМА ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ НЕПРИБУТКОВОЇ УСТАНОВИ

752 952 ГРН.

ВИТРАТИ НА ВИКОНАННЯ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7 282 710 ГРН.

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ У ВІДСТОКАХ
НА СТАТУТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

90,62 %

НА УТРИМАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

9,38 %

КОШТИ, ЗАРАХОВАНІ НА РАХУНКИ ПРОЄКТІВ ВІД ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ПРОТЯГОМ РОКУ (ГРН.)

НАДАННЯ ПІДТРИМКИ ДІТЯМ З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ В
ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ЗА ПІДТРИМКИ CHILDFUND DEUTSCHLAND E.V.)

1 688 535

НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ДИТЯЧОМУ ВІДДІЛЕННЮ ВОЛИНСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ В ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID 2019
(ЗА ПІДТРИМКИ CHILDFUND DEUTSCHLAND E.V.)

55 420

ДОЛАЄМО ВИКЛИКИ COVID-19: ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОГРАМИ У ДІДЖИТАЛ
ФОРМАТІ (ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ІСАР ЄДНАННЯ ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ)

100 560

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДІТЕЙ (ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ ПРЕДСТАВНИЦТВОМ
МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З МІГРАЦІЇ (МОМ) В УКРАЇНІ ЗА ПІДТРИМКИ
МІНІСТЕРСТВА МІЖНАРОДНИХ СПРАВ КАНАДИ)

568 545

РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ СТОСОВНО ЗБІЛЬШЕННЯ
ОБСЯГІВ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДОГЛЯДУ НА СІМЕЙНІЙ ОСНОВІ (РЕФОРМУВАННЯ
ЗАКЛАДІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ
ОБЛ.) (ЗА ПІДТРИМКИ СВІТОВОГО БАНКУ)

1 264 186

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)

4 374 703

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ? - Я МОЖУ СЕБЕ ЗАХИСТИТИ (ЗА
ПІДТРИМКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ
НІМЕЧЧИНА В ДОНЕЦЬКУ/ОФІС ДНІПРО)

ДОБРОВІЛЬНІ ПОЖЕРТВИ

816 053
367 293

ПАСИВНІ ДОХОДИ

11 046

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

1 360 310

115 чарівних листів і
11 365 грн. внесків - ось
результат роботи наших
Янголів у 2020 році.
Зустрінемося взимку!

