
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗВІТ  - 2007 

 
 
Зміст 

1. Слово Голови Фонду «Майбутнє сиріт» 
2. Фінансовий звіт 2007  
3. Ви змінюєте життя дітей-сиріт в Україні. 

Результати Року 2007  
- Освіта та просвітницька робота 
- Медична допомога 
- Сприяння розвитку сімейних Форм виховання дітей у    
   Тернопільській області 
- Участь в Коференціях та Телевізійних програмах 
- Підтримка місцевих громадських та молодіжних організацій  
  Тернополя.  
- Благодійність: Програма «Від Серця до Серця», Випускник 2007,   
                            Різдво у родині, Великдень. 
 

4. Наші плани 2008  
5. Донори та партнери Фонду «Майбутнє сиріт» 2007 
6. Реквізити та контакти Фонду 

 
Від імені Правління та Волонтерів Тернопільського обласного Благодійного Фонду 

«Майбутнє сиріт» висловлюю щиру вдячність нашим друзям та партнерам, які беруть 
активну участь у покращенні життя дітей-сиріт, вихованців інтернатних закладів 
Тернопільщини. Всі програми Фонду реалізовуються на доброчинних засадах ініціативних 
груп молоді та дітей Тернопілля. 

Від усього серця бажаємо Вам натхнення у Вашій справі, щирих друзів, міцного 
здоров’я та сімейного благополуччя. Нехай Добро та Милосердя завжди крокують з Вами 
по життю і люди Вас пам’ятатимуть за добрі діла. Завдяки Вам, Фонд «Майбутнє сиріт» 
отримав нагороду «Благодійник року 2007» у Тернопільській області.  

З повагою, Голова Фонду – Андрій Назаренко  
 
Фінансовий звіт Фонду 2007 
 
Надходження 2007 –       46 тис. 662 грн. 
 
Розхід - 2007: Всі учасники програм Фонду здійснювали свою місію на доброчинних 
засадах. Жодна надана фінансова допомога не була спрямована на оплату праці.  
 
1. На утримання Фонду (інтернет, телефон, почта, договора) – 2 тис.744 грн. 
2. На проведення основної діяльності Фонду (статут)  –  42 тис. 00 грн. 
 
 



Детальніше про результати року 2007 
  

Освіта і просвітницька робота. 
- Проведено 11 дебатів між випускниками та вихованцями інтернатних закладів Коропецької та 
Новосільської школи-інтернат; (295 вихованців, 14 випускників інтернатів) 
-  Забезпечено 295 дітей-сиріт, та 20 студентів з числа сиріт шкільним інвентарем; 
- Комп’ютеризація сільських шкіл-інтернатів, втановлення 5 (пяти) компютерів у Коропецькій 
школі-інтернат; Компютерні курси для випускниці Коропецької школи-інтернат Алли Цінькевич 
- Вивчення Англійської мови серед вихованців інтернатних закладів:  
забезпечено англіською літературою та матеріалами клас Англійської мови в селі Коропець. 
з вересня розпочато безкоштовні курси Англійської мови на базі Фонду для 4 випускників-сиріт 
(два рази в тиждень по 2 год).  
- Двоє студентів-сиріт завершили навчання Курсів Водіїв в автошколі «ФОРСАЖ» м. Тернопільі 
приєдналися до шести сиріт, які отримали посвідчення водіів.  
- Проведено дво-тижневий Літній табір «Я особливий» для 55 вихованців інтернатних закладів 
Коропця, Нового села та Бережан. Місце проведення: санаторій в м. Заліщиках.  
Проведено конкурс малюнків до Новорічно-Різдвяних свят. На адресу Фонду прийшло 250 листів з 
малюнками від вихованців інтерантних закладів Тернопільщини. 
 

Медична допомога  
Спільно з Благодійним Фондом «Дар Життя» 120 вихованців Коропецької школи-інтернат та 50 
випускників інтернатних закладів Тернопільської області пройшли медичне та стоматологічне 
обстеження в «Медичній клініці на Колесах». 
 
Частково забезпечили Коропецьку школу-інтернат медичними препаратами за підтримки 
місцевих Тернопільських аптечних установ.  
 
Сприяння та розвиток сімейних форм виховання дітей на території Тернопільської 
області. Вивчення ситуації на Тернопільщині, щодо становища дітей у прийомних сімях.  
 
Конференції, ТВ – програми,  
 
- Конференція «Благодійність і громадськість», м. Київ – Лютий 2007 
- ТВ програма «Права дітей-сиріт», м. Тернопіль ТТБ «Зона ризику» Березень 2007 
- 3-х денна Міжнародна Конференція «Захист прав дітей», м. Камянець Подільськ,  Листопад,07 
- Міжнародна Конференція «Сімя дітям», м. Вінніпег, Канада, під час святкування Фестивалю  
   Жнивацьких мрій – Вересень, 2007 
- Національна царемонія нагородження «Благодіник року 2007», на національному телебачені     
  України, за участі дружини Президента – Катерини Ющенко. – Грудень 13-14, 2007 
 
Підтримка місцевих громадських молодіжних організацій:  
МО «Братерство сиріт»  проведення теренінгів для студентів соціального напрямку. 
МО «Обєднання сиріт м. Тернополя» - проведення благодіних акцій. 
 
Благодійність 
«Різдво у Родині» – січень 2007 року 
Кількість дітей, що перебували в родинах – 27 осіб; 
«Великдень 2007» 
Придбано 15 велосипедів для вихованців трьох інтернатних закладів Тернопільщини; 
«Святий Миколай мандрує Україною 2007» - всеукраїнська благочинна Акція,  
Сформовано 295 подарункових наборів для вихованців двох інтернатів Тернопільщини та 
придбано матеріальні цінності для шкіл-інтернатів. 
Програма «Від Серця до Серця» 



Залучено: 10 шкіл м. Тернополя та дітей штату Мічиган, США, Українська служба усиновлення, 
Манітоба Канада.  
Результат: передано дітям близько 1 тони одягу та іграшок, акція «Поділись іграшкою з сиротою».  
 
Випускник 2007  
Фонд відкрив банківські рахунки десяти випускникам Коропецької школи-інтернат, та перерахував 
по 350 грн. стартового капіталу до майбутніх заощаджень дітей-сиріт.  
 
Наші Плани 2008: 
 
Підтримка прийомних сімей та популяризація серед громадськості, 
Стипендія для студентів-сиріт Вищих навчальних закладів – 10 студентів*100грн. 
Сприяти забезпеченню Соціальним гуртожитком випускників інтернатних закладів 
Розпочати проект освітньо-ресурсного Центру самореалізації для вихованців та випускників 
інтернатних закладів, обездолених стедентів та учнів Тернопільщини 
 
Донори та партнери Фонду «Майбутнє сиріт» - 2007 
 
Інформаційні партнери: 
Газета «Свобода» м. Тернопіль 
Інтернет видання «Громадський простір» 
 
Друк інформаційних буклетів Фонду «Майбутнє сиріт» 
Видавничий Центр «Горлиця», м. Тернопіль 
 
Закордонні благодійники 
Фінансова підтримка: $ 
Сім’я Брідіс, США – 1,500 підтримка Фонду 
Сімя Лоїс, США – 1,200 підтримка Фонду 
Фонд Еліот, США – 1,500 підтримка Фонду 
Дзвінка Гайда, США – 450 (250 коробок дитячих подарунків) 
Кора Вайт, США – 100 – Підтримка Фонду 
Дарла Пеннер, Канада – 1,500 – Конференція і участь у Фестивалі Голови Фонду  
Майкрософт Україна – 500 – Прогрмне забезпечення 5 компютерів для сиріт 
Благочинна Фундація «Кобзар», США – 5 (пять) компютерів для Коропецької школи-інтернат  
Отець Іван Галущак – США  
Керміт Траска – США  
Тернопільські благодійники:  
Податкова Інспекція м. Тернопіль –  300 грн. 
Тов «Будсервіс» -     1тис.500 грн. 
ТМ «Браво» -     300 грн. 
«Креатор Буд» -     200 грн. 
Облспоживспілка –     150 грн. 
ТОВ «Торговий Дім «Універсальний» -  150 грн. 
ВАТ «Тернопільбуд»    1,000 грн.  
Тернопільський Банк «Універсальний» -  1,000 грн.  
ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»   200 грн. 
 

Банківські реквізити Фонду та Контакти Фонду: 
 

www.orphansfuture.org 
 



 
 

             
 

    
 
 



   
Національна нагорода «Благодійник      «Великдень 2007», Радість новим велосипедам.  
   року 2007» в Тернопільській обл. 

       
  Випукник 2007, Коропець   «Різдво у Родині – 2007» Кінець Акції. 

        
«Від Серця до Серця», Різдвяно-новорічні свята 2007  

в Коропецькій школі-інтернат для дітей-сиріт 

 



        
«Святий Миколай Мандрує Україною 2007», Новосільська спеціальна школа-інтернат 

 

             
 

Гуманітарна допомога вихованцям Новосільської школи-інтернат від  
Української Служби усиновлення дітей, провінція Манітоба, Канада 

 

                 
Двотижневий Літній табір «ТИ ОСОБЛИВИЙ»  

для 55 вихованців інтернатних закладів Тернопільщини, санаторій в м. Заліщики. 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
Компютерний клас      Фінансування Тренінгів Громадсько-молодіжної  

у Коропецькій школі-інтернат     організації «Братерство сиріт» 
 

    
Медичне обстеження сиріт «Дар Життя» Передача медикаментів для дітей-сиріт с.Коропця 
 

       
 
Прес-коференція «Благочинна громадськість»  Зустріч з Катериною Ющенко  

на національному каналі України. 


