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УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД
"БЛАГОПОЛУЧЧЯ
ДІТЕЙ"
Ми мр ємо, щоб кожна дитина в Україн
почувалася щасливою в безпец та
розвивалася за п дтримки в дпов дальних
родини, громади, сусп льства.
Тому наша м с я - збагачувати фах вц в
родини нов тн ми знаннями та
практиками, щоб разом п дготувати д тей
до самост йного життя й убезпечити їх в д
безправ’я, насильства та ризикованої
повед нки.

6402
дітей і дорослих стали прямими
бенефіціарами Фонду протягом 2019 року

У 2019 роц в фокус нашої д яльност були:
проф лактика ризикованої повед нки
п дл тк в;
запоб гання сексуальному насильству
над д тьми;
первинна проф лактика торг вл
людьми;
п дтримка реформи де нституал зац ї;
допомога д тям з онколог чними
захворюваннями.

"ПРОГРАМА 15" –
ЩЕПЛЕННЯ ВІД ПІДЛІТКОВИХ ХАЛЕП
Навчальний цикл для вс єї родини, де д ти та батьки в супровод досв дчених тренер в
обговорюють важлив особист сн теми. Тут вони д знаються про ризики для здоров'я,
безпечну та в дпов дальну сексуальну повед нку, шляхи передач ВІЛ та нших нфекц й,
як передаються статевим шляхом, та засоби проф лактики.

8

тренерських команд у 7 областях України
п дготовлен впроваджувати « Програму 15».

област включили « Програму 15» до своїх

3 рег ональних м сцевих соц альних програм .
апробували факультативний курс
2 школи
для 10–12 клас в .
п дл тк в та член в їхн х родин , у тому числ
2400 с м ’ ї СЖО , охоплен програмою .
Оц нка впливу програми проводилася
протягом 4 рок в заф ксувала: в
переважної б льшост учасник в
навчання дозволило сформувати
зберегти правильне уявлення про
соц ально небезпечн хвороби,
в дпов дальне ставлення до здоров’я
та благополуччя, ум ння будувати
взаємини та захищати свої права.
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НАВЧІТЬ
ДИТИНУ
ЗАХИЩАТИСЯ!
Попередити ус ма можливими
методами – ось наш основний п дх д у
боротьб з сексуальним насильством
над д тьми.
І оск льки доросл не можуть завжди
бути поруч, дитин варто з трьох рок в
пояснювати, де проходять «червон
л н ї».
Цих правил безпеки не вивчають в
курс «Основ здоров’я», але ми
працюємо над тим, аби якомога
б льше осв тян батьк в д зналися, як
навчити д тей захищатися.

147

осв тян опанували методики впровадження програм
проф лактики сексуального насильства над д тьми
“ Навч ть дитину захищатися ” та “ Формування
навичок безпечної повед нки д тей ”.

1644

батьк в д зналися про те , як убезпечити своїх д тей
в д сексуального насильства .

2037

д тей вивчили правила безпечної повед нки , як
допомагають уникнути сексуальних зловживань .
У партнерств з

12,8%

28 387
УНІКАЛЬНИХ ВІДВІДУВАЧІВ СКОРИСТАЛИСЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ВІРТУАЛЬНОГО
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ «ДИТИНСТВО БЕЗ НАСИЛЬСТВА».

жителів України охоплені інформаційною
кампанією “Уважні батьки” проти
зваблювання дітей у мережі.
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МАЙСТЕРНЯ МАЙСТРА "Я"
ВІДКРИВАЄТЬСЯ!

У партнерств з

Іще минулого року ми заф ксували, що авторська програма “Особиста г дн сть. Безпека
життя. Громадянська позиц я”, спрямована на проф лактику торг вл людьми, охопила всю
Україну. Але вона розрахована на старших школяр в. А що ж малеча? Чи можна з учнями
початкової школи ц каво говорити про г дн сть, безпеку та громадянську в дпов дальн сть?
Ще й як можна! Якщо запросити їх до чар вної майстерн Майстра «Я».

1-4
79

класи охоплює нова програма та методичн
матер али для проведення просв тницько виховної роботи з попередження торг вл
людьми .
педагог чних прац вник в з 25 заклад в загальної
середньої осв ти в Дн пропетровськ й , Одеськ й ,
Терноп льськ й областях та м ст Києв беруть
участь в апробац ї матер ал в нової програми .

А пригадуєте “Рожев окуляри” та
“Галопом по Європах”, наш навчальн
наст льн гри, присвячен безпечн й
м грац ї та попередженню торг вл
людьми? В дтепер ви можете
самост йно роздрукувати їх на
принтер та використовувати для
роботи з д тьми.
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ЗА ЛАШТУНКАМИ ДЕІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ
Ми глибоко переконан , що нтернатн заклади
непоправно шкодять д тям. А м льйони
гривень, як витрачаються на їх утримання,
мають спрямовуватися на п дтримку с мей
розвиток соц альних послуг.
Однак реформа де нституал зац ї в Україн

–

це

не просто л кв дац я дитячих будинк в чи
нтернат в. Адже кожна дитина кожен заклад
потребують ндив дуального п дходу й плану.
р к фах вц Фонду присвятили п дготовц
план в трансформац ї Збаразької санаторної
загальноосв тньої школи- нтернату І-ІІІ
ступен в та Терноп льського обласного
комунального дитячого будинку для д тей
шк льного в ку.
2019

У партнерств з

проведено оц нку потреб 83 д тей у двох закладах ;
розроблено програму та нструментар й , оц нений кадровий потенц ал заклад в ,
проведено два трен нги для прац вник в ;
надано консультац ї персоналу Збаразької школи - нтернату щодо розробки та
впровадження ндив дуальних план в роботи з д тьми - вихованцями закладу ;
вивчен доступн осв тн та соц альн послуги в Збаразькому район ;
проанал зован нфраструктура та територ я заклад в ;
орган зовано навчальну поїздку до малих групових будинк в у Дн пропетровськ й та
Київськ й областях ;
проведен сер ї консультац й з в дпов дальними особами та зац кавленими
сторонами ;
розроблено План трансформац ї Збаразької школи - нтернату , затверджений
Терноп льською обласною радою 26 листопада 2019 року .

У партнерств з

ЛІКИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВОЛИНІ
Уже сьомий р к ми п дтримуємо л ками
маленьких пац єнт в Онкогематолог чного
центру Волинського обласного дитячого
територ ального медичного об ' єднання .
У

2019

роц медикаментозну допомогу

отримали
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12

д тей на суму

1 243 823

грн .
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2019 РІК
ЗАГАЛЬНА СУМА ПРОФІНАНСОВАНИХ ВИДАТКІВ УСЬОГО 7 799 710 ГРН.
СУМА ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ НЕПРИБУТКОВОЇ УСТАНОВИ

1 094 495 ГРН.

ВИТРАТИ НА ВИКОНАННЯ СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6 705 215 ГРН.

СТРУКТУРА ВИДАТКІВ У ВІДСТОКАХ
НА СТАТУТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

85,97 %

НА УТРИМАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

14,03 %

КОШТИ, ЩО ЗАРАХОВАНІ НА РАХУНКИ ПРОЄКТІВ ВІД ДОНОРСКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ПРОТЯГОМ РОКУ (ГРН.)
ПІДТРИМКА ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ ОНКОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРІ №3
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ (ЗА ПІДТРИМКИ
CHILDFUND DEUTSCHLAND E.V.)

436 059

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ТА СЕКСУАЛЬНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД (ЗА ПІДТРИМКИ OAK FOUNDATION)

579 912

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ЗАХИСТУ ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА (ФОНД
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ ПОСОЛЬСТВА США В УКРАЇНІ)

353 653

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В
ІНСТИТУТАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. ФАЗА 3 (ЗА
ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА МІЖНАРОДНИХ СПРАВ КАНАДИ)

812 000

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)

1 273 004

ПРОФІЛАКТИКА ВІЛ / СНІДУ ТА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНОГО 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) (2019)

2 525 451

ДОБРОВІЛЬНІ ПОЖЕРТВИ

УФ
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252 щасливих дитини та
дорослих та 21 380 грн.
благодійних внесків такий результат роботи
Канцелярії Різдвяного
Янгола в 2019 році.
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ВИ МОЖЕТЕ ПРЯМО ЗАРАЗ
ПІДТРИМАТИ НАШУ РОБОТУ НА
СТОРІНЦІ ФОНДУ

https://childfund.org.ua

