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Тернопільського обласного благодійного фонду «Майбутнє сиріт» 

www.orphansfuture.org 
 
Слово Голови Фонду 
 
Дорогі друзі та партнери!  

 
Від імені 350 вихованців Коропецької, Новосільської, Бережанської інтернатних 

закладів Тернопільської області та будинку дитини «Малятко» м. Тернопіль, Голова 
Фонду – Андрій Назаренко та правління Фонду висловлюємо щиросердечну вдячність 
усім небайдужим до майбутнього дітей-сиріт.  

У 2008 році, попри кризу, наша команда дарувала обездоленим вихованцям 
дитячих будинків матеріальну та моральну турботу, радість та піклувалися про їх 
випускників. Помітним для нас стали події 2008 року, адже визріла здорова конкуренція 
у сфері надання підтримки дітям-сиротам, серед громадськості, держави та бізнесу 
нашої області. Це радує серце, але водночас, мені сумно, оскільки найболючіші питання 
сиріт залишаються не вирішеними: забезпечення та захист житлово-майнових прав 
випускників інтернатів, підвищення рівня освіти та навиків самостійного життя. Мій 
досвід роботи в Центрі адаптації і профорієнтації, показав, що вкрай необхідно 
проводити просвітницьку роботу серед вихованців інтернатних закладів з питань 
ведення здорового способу життя, правильного вибору майбутньої освіти а від так 
професії, планування сім’ї та розвиток життєвих навичок, майстерності та 
винахідливості. Радію за дітей, котрі були усиновлені чи потрапили у прийомні сім’ї 
нашого краю, і знайшли затишок і турботу батька та матері 

В 2009 році Фонд більше уваги приділятиме підтримці просвітницької діяльності 
та забезпеченню доступного житла випускників державних закладів Тернопільської 
області. Ми плануємо зібрати 150тис.грн в 2009 році для реалізації тривалих програм.  
 
Багато подій трапилося у 2008 році, про які відкрито і прозоро ділимося з Вами у 
даному звіті.  
 
Допомагайте й надалі, залучайте своїх знайомих та друзів до Вашої благодійної 
діяльності. Тільки той відчуває себе щасливим, хто думає і допомагає іншим. Наші 
контакти та реквізити для допомоги на сайті www.orphansfuture.org  
 

Миру, щастя і здоров’я усім! 
 

З повагою, 
Андрій Назаренко 

 

 
 
 



Зміст. 
1. Благодійна діяльність 
2. Підтримка програм розвитку сімейних форм виховання дітей 
3. Просвітницька робота. Літній табір. Волонтерство, Обмін досвідом. 
4. Медичне обстеження і допомога.  
5. Команда підтримки  
6. Фінансовий звіт 2008 
7. Допомогти може кожен! Реквізити Фонду. 

 
 
БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 
Протягом 2008 року до благодійну допомогу Фонду отримали близько 350 дітей, вихованців 4-
х віддалених від центру, інтернатних закладів Тернопільської області: с. Коропець, с. Нове 
село, Бережанський санаторій і будинок «Малятко», а також студенти та молодь з числа сиріт 
м. Тернопіль.  
 
Метою реалізації благодійних заходів Фонду є надання допомоги учням, студентам з числа 
сиріт, вихованцям інтернатних закладів області задля досягнення гідного рівня їх рівня життя, 
отримання рівних можливостей розвитку, поліпшення матеріального становища та підвищення 
їх духовної культури та фізичного розвитку. Програми покликані виховувати у підростаючого 
покоління відчуття милосердя та турботи, заохочувати їх до благодійної діяльності і 
взаємодопомоги.  
 
Програма «Великодня радість у дитячих серцях» (на сайті www.orphansfuture.org ) 
- Фонд підтримав ініціативну акцію «Подаруй радість дитині на Великдень у родині», під час 
якої 60 вихованців шкіл-інтернатів області проживали в сім’ях та відвідали аквапарк, боулінг, 
ляльковий театр, організовано екскурсію по м. Тернополю.  
- Було придбано та передано дітям-сиротам 11 велосипедів.  
- Діти 1-5 класів україномовної школи Спрінгфілд, м. Вініпег, Канада (керівник Олександра 
Назаревич) та звичайної школи у м. Чикаго (керівник Джесіка Лоїс) надіслали привітальні 
саморобні листівки для дітей-сиріт. За програмою Фонду «Від Серця до Серця», метою якої 
поділитися часточкою свого добра  з сиротою, школярі іспанської школи м. Малага передали 
сиротам майже 300 м’яких іграшок.  

        
 Акція «Подаруй радість на Великдень у родині» с.Коропець  Велосипеди на Великодні свята для дітей-сиріт 
 



                 
Гуманітарна допомога для дітей-сиріт          Роздача гуманітарної допомоги вихованцям інтернату с.Нове-Село 

 
Програма «Випускник»  (детальніше в інтернеті www.orphansfuture.org )  
Мета: матеріальна та моральна підтримка випускників інтернатних закладів Тернопільської 
області.  
- у жовтні: організовано зустріч для випускників, молоді з числа сиріт м. Тернополя та області, 
під час якої обговорювалися життєві проблеми кожного та шляхи їх подолання, залучення їх до 
волонтерської роботи та святковий обід у місцевому кафе; - придбано пральну машину для 
Тернопільського міського соціального гуртожитку, в якому проживають 5 повнолітніх 
випускників-сиріт.  
- у червні, під час Випускного балу у школах, Фондом було надано стартову матеріальну 
допомогу  по 500 грн. 15-м випускникам-сиротам, і за їх участі і згодою, відкрито банківські 
рахунки.  
- у травні надана допомога на організацію зустрічі випускників, у зв’язку з 50-річним ювілеєм 
Коропецької школи-інтернату. Ділилися своїми враженнями і досвідом близько 200 колишніх 
вихованців з учнями 8-11 класів школи. За сприянням голови Тернопільської ОДА – Чижмаря 
Ю.В, було виділено автобус для перевезення випускників. 
- Протягом року надано консультацій та грошову допомогу 4 студентам та випускникам ВУЗів 
та ПТУ м. Тернополя, щодо захисту їх житлово-майнових прав; - надано неодноразово 
консультації та матеріальну допомогу трьом матерям-одиночкам: Анжелі, Галині та Катерині, 
колишнім вихованкам шкіл – інтернатів області;  
- оплачено навчання студента –сироти 1 курсу в Академії ім. Героїв Чорнобиля МНС України. 
 

       
Акція «Випускник 2008», с. Коропець   Тренінг «Формування свідомості до проблем  торгівлі  

людьми», випускники с.Коропець 
 



                      
Вручення направлень випускникам з числа сиріт в ТОДА  Підтримка випускників в міському соц. гуртожитку 
 
Програма Новорічно-Різдвяних свят 2008  
- Фонд став співорганізатором всеукраїнської Акції «Святий Миколай мандрує Україною», 
що ініційована організацією «Витанія» м. Львів. Було зібрано та передано вихованцям 800 кг. 
одягу, взуття, 150 футбольних м’ячів, спортивний інвентар, засоби індивідуальної гігієни, 
куртки та м’які іграшки, які люб’язно були надані нашими друзями з-за кордону, а також 
електричні скейтборди, художня дитяча література, шкарпертки та солодощі. 
- Фонд підтримав громадську ініціативу «Братерство сиріт» у проведенні суспільної акції 
«Подаруй радість дитині на Різдво в родині». Участь в якій взяли 40 сімей Тернопільської 
області. Дана акція є щорічною і потребує підтримки. Не зволікайте, саме завдяки Вам, сирота 
зможе відчути тепло і радість сімейного благополуччя.  
- 4 осіб з числа сиріт м.Тернопіль отримали ковдри, простирадла та засоби гігієни.  
 

                   
Вручення вихованцям Коропецької на Ново сільської, Бережан шкіл-інтернатів новорічно-різдвяних подарунків. 

       
 
ПІДТРИМКА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 
 
Метою даного напрямку діяльності Фонду є забезпечення права кожної дитини виховуватися і 
зростати в сімейному середовищі.  
- фінансова підтримка Проекту створення «Тернопільського навчально-
консультативного центру прийомних батьків» при Тернопільському центрі соціальних 
служб м. Тернопіль, друк 5 000 інформаційних буклетів.  



- Фонд надав допомогу в організації 2 тренінги-навчання (квітень, листопад) та 1 літній 
табір-навчання (серпень -  база «Над Стрипою», с.Скоморохи) для 30 прийомних батьків 
та потенційних претендентів у прийомні батьки, організованих Тернопільським 
обласним Центром соціальних служб. 
- надано консультації 3-м сім’ям Тернопілля, котрі виявили бажання взяти під опіку 
дітей-сиріт.  
 

 
  Тренінги для прийомних батьків та потенційних претендентівв прийомні батьки, м. Тернопіль 
 
ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА. ЛІТНІЙ ТАБІР. ВОЛОНТЕРСТВО 
 
Фонд, гуртуючи навколо себе волонтерів з числа колишніх вихованців інтернатних 
закладів і допомагаючи їм стати на ноги, організовує зустрічі між учнями та 
випускниками шкіл-інтернатів. Робота ведеться круглорічно.  
 
- підтримано проект «Формування свідомості до проблем торгівля людьми», який був 
ініційований Канадським Фондом Дітям Чорнобиля та проведений волонтерами Маланія 
Предаткевич та Анна Жаботинська.  
- В липні –серпні, за сприянням Фонду, було організовано тимчасове поселення в обласний 
соціальний гуртожиток абітурієнтів з числа сиріт у період літніх здач вступних іспитів.  
- Фонд організував 10-ти денний літній табір (липень) для 50 –ти вихованців сільських шкіл-
інтернатів (Коропець та Бережан) на базі літнього табору «Зорепад», що у с. Струсів, 
Теребовлянського р-ну. Було залучено 12 волонтерів з-за кордону та з «Інформаційного центру 
«Вікно в Америку» для майбутніх лідерів» м. Тернопіль. Завдяки координаторській роботі 
Ванесси Армійо, волонтери розробили цікаву для дітей програму де проводили навчання з 
розмовної англійської мови, життєвих навичок та мистецтва.  
- На запрошення Фонду, волонтери Нідерландської організації WALO приїхали на власних 
велосипедах до Тернополя і привезли сувеніри для учасників 2-х літніх таборів, де перебували 
діти-сироти: Заліщицький і Бережанський санаторії.  
- Надано близько 20 правових та інформаційних консультацій для випускників з числа сиріт, 
також щодо їх працевлаштування та житло забезпечення.  
- почато збір коштів для учениці 11 класу Ірини, яка володіє талантом красиво співати. Для 
вибору майбутньої освіти, їй потрібно зробити запис її творів на цифрові носії. Вартість 
проекту становить 1тис.500грн.  
- виділено фінансову благодійну допомогу Глінській школі-інтернат, що на Сумщині на 
реалізацію проекту «Майстерня для сиріт». 
- розпочато роботу спільно з управлінням з гуманітаних питань при Тернопільській обласній 
раді, щодо можливих шляхів взаємоспівпраці у забезпеченні випускників інтернатів доступним 
житлом. 
 



 

                   
МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ І ДОПОМОГА 
 
- Забезпечено частково по мірі фінансування, медичними препаратами Коропецьку школу-
інтернат. 
- В грудні придбано медичні окуляри для Генадія Блажія вихованця Коропецької школи-
інтернату, 
-У співпраці з МБФ «Дар життя» в Медичній клініці на колесах обстежено 120 вихованців 
Коропецької школи-інтернату та 30 студентів та молоді з числа сиріт м. Тернопіль та надано 
стоматологічну та педіатричну допомогу.  
 

      
Генадій Благій в нових окулярах Медикаменти для дітей-сиріт Коропця     Медичне-стоматологічне обстеження сиріт 
 
 
 
 
 
 
 



 
НАШУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСТІЙНО ПІДТРИМУЮТЬ: 
 

Велика подяка добрим людям! 
Команда підтримки: 
Особлива підтримка відчувається колишніх вихованців інтернатних закладів, котрі досягли 
позитивних змін у житті і зараз підтримують наш Фонд: Кваша Руслан, Яковлєв Олександр, 
Павло Суп, Яворський Володимир, Юрій Зенда.  
 
Приватні особи: Хосе Луїс Гарсія (Іспанія), Кваша Руслан (Тернопіль), Петер і Полла Брідіс 
(США), Тім та Карлін Лоїс (США), Мік Френч (Австралія), пастор Джон Шеп (США), Кора 
Вайт (США), Тоус ван Вліет (Голандія) 
Організації: ГО «Молодь з місією», МБФ «Дар життя», ГО «Витанія» м. Львів, Фонд Елліот 
(США), «Думки про Віру», «Служба українського усиновлення» (Канада), Нідерландська 
організація WALO (Голандія), Канадський Фонд Дітям Чорнобиля. 
Підприємства краю: ВАТ «Тернопіль-Авто», ЗАТ «Надзбруччя-Лада», ТОВ «Торговий дім 
«Будсервіс», Тернопільський центральний універмаг, ЗАТ «Тернопільбуд», ТОВ «АНТ», Фірма 
«Теркурій».  
 
ДОПОМОГТИ МОЖЕ КОЖЕН! 
 
Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» - недержавною, неприбутковою організацією.  
Головною метою є підтримка дітей-сиріт, у вирішенні їх життєвих проблем забезпечення 
житлом та якісною освітою.  
 
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ:  
 
Прихід: 
Добровільні пожертви  –   47тис 484грн.   
Надходження від проведення  
благодійних акцій і програм –  11 тис. 909грн.  
Пасивні доходи –    62 грн.  
 
Розхід: 
Сума профінансованих  
заходів у 2008р. –    46 тис.929 грн.  
Адміністративні витрати –   1тис.392грн.  
Всього:      48тис.321грн.  
 
 
Реквізити банку:  
Тернопільський благодійний фонд "Майбутнє сиріт"  
ЄДРПОУ 34334394,  
Р/р 26006000723001, Філія ВАТ КБ "НАДРА",  
МФО 338705 
Призначення платежу: БЛАГОДІЙНА ПОЖЕРТВА 
 
Наша адреса: вул.. Винниченко 3,/74 , м. Тернопіль, 46004, Україна 
Контакти: тел. 8 (0352) 534796, моб. 80975530820, Е_mail: office@orphansfuture.org  
www.orphansfuture.org 


