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ЗВІТ   2009 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МАЙБУТНЄ СИРІТ» 
www.orphansfuture.org 

 
 
Рік 2009 був особливим для 450 вихованців та випускників  шкіл-інтернатів 
Тернопільської області. Завдяки активній роботі волонтерів та Правління Фонду 
«Майбутнє сиріт»,  діти, позбавлені батьківського піклування, вкотре відчули 
моральну та матеріальну підтримку благодійників, як місцевих так і зарубіжних.  
 
Допомога Фонду виявлялася у матеріальному, моральному, консультаційному, 
тренінговому, фінансовому забезпеченні дітей та організацій. Спільно з місцевими 
громадськими організаціями та волонтерами були проведені наступні масштабні 
акції та програми: «Подаруй радість дитині на Різдво та Великдень у родині 
2009», «Великодня радість 2009», «День захисту дітей» (1 червня), «Літній табір 
2009», «Святий Миколай мандрує Україною 2009», а також витрати пов’язані з 
покращення матеріально-технічної бази Коропецької та Бережанської шкіл-
інтернатів та участь в всеукраїнських та міжнародних обмінах досвідом. 
Детальніше про події 2009 року кожен може ознайомитися на оновленій веб-
сторінці Фонду www.orphansfuture.org  
 
Від імені дітей –сиріт, Правління Фонду висловлює щиросердечну подяку усім 
благодійникам, спонсорам, меценатам та волонтерам, які активно долучалися до 
реалізації соціально значимих програм, акцій та проектів Фонду. Окремі Проекти 
Фонду мають продовження у наступному році і сподіваємося, що до них 
приєднаються всі небайдужі до майбутнього обездолених дітей та молоді 
Тернопільської області.  
 
Рік 2009 розпочався з підняття і вирішення питань житлового забезпечення 
випускників інтернатних закладів та покращення їх матеріальних умов і доступ до 
якісної освіти. Було проведено дві робочі зустрічі з представниками Тернопільської 
обласної та районної рад і викреслено перші кроки до вирішення найболючішого 
питання для усіх сиріт. Активно запрацював обласний Соціальний гуртожиток для 
осіб з числа сиріт по вул. Карпенка 16, міста Тернопіль і наш Фонд плідно 
співпрацює з його жильцями та робочим колективом.  
 
З повагою та сподіваннями на краще, 
 
Голова Фонду  
Андрій Назаренко    
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Діяльність Фонду Майбутнє сиріт у 2009 році 
 
19-20 лютого 2009 – Участь Фонду у форумі організацій, які працюють в інтересах 
дітей «Права дітей: 20 років дії» м.Киїів. 
 

 
 
 
Програма «Великодня радість в дитячих серцях 2009»,  
16-22 квітня 2009р. 
 

Головним завданням Програми було у період Великодніх свят, подарувати 
радість та турботу дітям та випускникам з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися 
без батьківської опіки Тернопільської області. Криза певним чином вплинула на 
процес реалізації Програми, але завдяки волонтерам та небайдужим людям, можемо 
підвести позитивні підсумки. 
 

Фонд «Майбутнє сиріт» другий рік поспіль підтримав фінансово, спільну 
ініціативу з МО «Братерство сиріт» суспільно Акцію «Подаруйте радість дитині у 
родині». 52 дітей-сиріт шкіл-інтернатів Коропецької, Бережанської та м.Тернополя 
провели Великодні канікули у 37 родинах області. Дана програма набирає 
всеукраїнського значення і буде презентована для подальшої реалізації на 
державному рівні, як альтернативна форма виховання дітей, які опинилися в 
складному середовищі і з певних причин, не можуть виховуватися у рідних батьків. 
Вперше Акція пройшла без участі Держави.(причини невідомі). Потрібна Ваша 
підтримка цієї програми, щоб кожна обездолена дитина знайшла справжню сім’ю.  
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Приїзд дітей Коропецької школи-інтернат з Великодніх свят у родинах 

 
На Великдень, 7 випускників з числа сиріт разом з Головою Фонду «Майбутнє сиріт» 
організували посвячення Пасхального кошика з усіма традиційними продуктами та пікнік 
на природі у місцевому лісі. Грали м’яча, ділилися власними історіями життя та набували 
навики самостійності.  
 

 
   Випускники з числа сиріт,  на пікніку під час Великодніх свят. 
 

 
Було придбано, а волонтерами Фонду сформовано 14 продуктових наборів (гречка, крупа 
пшенична, згущене молоко, олія, цукор, майонез, кетчуп, макарони, туалетний папір, чай) і 
роздано серед потребуючих сиріт м.Тернопіль, які перебувають у важкому матеріальному 
становищі і в період Великодніх свят не мали можливості придбати необхідні продукти.  
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Проведення Футбольного матчу серед вихованців інтернатних закладів. Спільно з 
Тернопільським обласним управлінням МВС України було організовано футбольний матч. 
100 учасників отримали футбольні м’ячі а переможці додатково медалі і подарунки. 
 

 
 

 
День захисту дітей (Червень 1,2009) – Близько 25 дітей вихованців Коропецької школи-
інтернату відвідали м.Тернопіль. Для дітей було організовано справжнє свято, екскурсії, 
лялькова вистава та подарунки. Окрім того, спільно з Громадською організацією 
«Братерство сиріт» було організовано 3-денну фандрейзингову виставку-продаж дитячих 
робіт «Життя у наших руках».  
 

        
 
 
Програма «Випускник 2009» проводиться щорічно для випускників 9-11 класів, з метою 
надання учням-сиротам консультацій з правильного вибору подальшого навчального 
закладу за здібностями та бажаннями. Таким чином, згідно обраних навчальних закладів, 
вибір 12 випускників зупинився на таких професіях: бухгалтер, дизайнер одягу, туризм, 
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візажист, перукар, косметолог, психолог, податківець, вчитель фізкультури, маляр-муляр. 
Окрім того, випускники отримали важливу матеріальну допомогу. 
 

 
 
 

Програма «Літній табір 2009».  Близько 60 вихованців Коропецької, Бережанської шкіл 
інтернатів взяли участь у Літньому таборі 2009, що проходив в Бучацькому районі 
«Лісовий» та Тернопільському районі «Зорепад». До акції приєдналися волонтери з 
Голандії, які проводили майстер класи та організовували активне дозвілля для дітей-сиріт.  
 

    
Табір «Лісовий», Бучач     Табір в м. Бержани. 

 
 

Обмін Досвідом: 
 
З 25 червня по 25 серпня, 2009 року Голова Фонду перебував з робочим візитом в 
Сполучених Штатах Америки. Метою подорожі стало обмін досвідом роботи з 
благодійниками, щодо роботи з українськими дітьми-сиротами та яким чином можна 
покращити їх соціальне становище та налагодження співпраці. 
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Правління Фонду "Майбутнє сиріт" - Володимир Яворський відвідав Голандію, місто 
Ахтервельд. В цьому місті розташована благочинна громадська організація WALO, на 
запрошення якої В. Яворський зустрічався та розповідав про роботу та успіхи Фонду з 
громадою містечка та правлінням WALO. 
 

     
Голова Фонду Назаренко в США    Член Правління Яворський в Голандії 

 
 

У вересні 2009 року відбулася зустріч з адміністрацією та учнями Коропецького ліцею-
інтернату та передали сучасні комп’ютер, принтер, сканер та ксерокс.  За фінансової 
підтримки Злукового Українсько-Американського Допомогового комітету, США. 
 

 
 
Організація та проведення пізнавальної екскурсії до м.Почаїів (Почаївська Лавра) для 30 учнів 
Коропецької ліцею-інтернату. 26 вересня, 2009.  
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26 листопада 2009 року, благодійний фонд «МАЙБУТНЄ СИРІТ» організовав благодійно-
просвітницький захід «КРОК У МАЙБУТНЄ» та зустріч студентів з числа сиріт вищих 
учбових закладів міста Тернополя, випускників шкіл-інтернатів.  

До зустрічі зі студентами було запрошено представників державних та недержавних служб 
та організацій міста, які мають відношення до роботи з сирітською молоддю, які надали 
довідково-інформаційну допомогу про наявність та перспективність своїх послуг. А також, 
12 творчих колективів міста під керівництвом Катерини Смолової виступили із святковим 
концертом. 

Даний захід є пілотним і проводився за фінансової підтримки Злукового Українсько 
Американського Допомогового Комітету (UUARC, США) та WALO (Голландія) і ставив за 
мету ознайомити близько 80 студентів-сиріт ВУЗів м.Тернополя з соціальними послугами 
державних та недержавних організацій м. Тернополя, персонально познайомитися один з 
одним та вивчити проблеми сьогодення сучасного студента, організація культурного 
дозвілля з конкурсами, танцями і співами присвячених міжнародному дню студента (17 
листопада). 
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Всеукраїнська Благочинна Акція «Святий Миколай мандрує Україною 2009»  

Близько 5 волонтерів Фонду прийняли участь в Акції, мета якої є подарувати радість дітям, 
позбавлених батьківської опіки, які проживають дитинство в державних інтернатних 
закладах Тернопільської області у період свята а також ознайомити з українськими 
традиціями, формування у дітей ознак милосердя, доброчинності та турботи про інших.  З 
18 по 22 грудня 2009 року було відвідано 4 інтернатів Тернопільської області: Нове Село, 
Бережани, Коропець, Тернопіль.  

Отримувачі подарунків: Нове село – 145дітей, Бережани – 140 дітей, Тернопіль – 60дітей, 
Соціальний гуртожиток для сиріт – 12 осіб, Коропець – 110 дітей.  

      

        

Створення гімнастичного залу для дітей-сиріт  
Благодійний Фонд "Майбутнє сиріт" почав реалізацію соціального Проекту зі створення 
гімнастичного залу для вихованців Бережанської школи-інтернату з поглибленням 
трудового навчання. Наявність сучасного спортивного залу (площею приміщення 80 кв.м), 
дозволить вихованцям школи-інтернату розвиватися фізично та пропагувати здоровий 
спосіб життя серед однолітків. Виконання ремонтних робіт буде здійснюватися власними 
зусиллями працівників та учнів школи. 
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Подяка  
нашим партнерам, спонсорам та волонтерам за підтримку фінансову 

та моральну наших Тернопільських дітей-сиріт у 2009 році. 

Організації        Приватні особи  
 
БФ «Дар Життя», Тернопіль,Україна   Роман Преіван, США 
 
Злуковий Українсько-Американський    Тім і Карлін Лоіс, США 
Допомоговий Комітет, Філадельфія США 

         Пітер і Пола Брідіс, США 
WALO група, Голандія      
 
Середня школа міста Малага, Іспанія   Хосе Луїс Гарсія Фернандес, 
Іспанія 
Куратор – Хосе Луіс Гарсія Фернандес 

          Танас та Дзвеніслава Гайда 
Організація прийомних дітей і сімей, США   
Куратор – Кора Вайт                Тоус ван Влієт, Голандія 
         
Фонду "Думки про Віру", США    Юрій Зенда, США-Україна 

 
Об’єднана Церква Кальварі, США                 Рон Маккелер, Австралія 
     
                  Пастор Шепелявець, США 
Лютеранська Церква Вермонт, США    

         Ігор Макар, Великобританія 
     
                 Ліза Повер,США 
 
                 Кріс Спронк, США  
 
       

Тернопільські підприємства: 
 

НЕОТЕК, 
Тернопільбуд, 

Торговий дім «Будсервіс» 
ТМ «БРАВО» 

Тернопільський місцевий універмаг 
ТОВ «АНТ» 

Тернопільська філія Банк «Універсальний» 
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Фінансовий звіт Фонду «Майбутнє сиріт» за 2009 рік 

прийнятий ДПІ в м.Тернопіль, 12 січня 2010р. 
 
 

      Прихід  -    138 тис.113 грн   Розхід   -     130тис.019грн 
                 

                
 
 

 
Наші контакти: 

 
Тернопільський обласний благодійний фонд  

«МАЙБУТНЄ СИРІТ» 
 

А/С – 102, Тернопіль – 1, 46001 
 

Тел.: +38 0352 534796, 097 553 0820 
 

Ел.пошта: office@orphansfuture.org 
 

www.orphansfuture.org 
 


