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Слово Голови Фонду 
 
Дорогі наші Друзі та Партнери, 
 

Щиро дякую Вам за те, що були невід’ємною частинкою діяльності Благодійного Фонду 
«Майбутнє сиріт» у 2010 році. Ваш щедрий внесок допоміг зробити позитивні зміни у житті дітей 
та молоді з числа сиріт Тернопілля. Я хочу висловити свою щиру подяку моїм прийомним батькам у 
США за постійну моральну і матеріальну підтримку. А також родині Брідіс за розуміння моєї справи 
в Україні. В 2010 році, я мав можливість долучити більшу друзів до нашої команди, що дозволило 
Фонду реалізувати важливі програми і проекти. Я отримав більше практичного досвіду роботи і 
завжди ділюся ним з випускниками з числа сиріт.  
 
Головним реалізованим проектом у 2010 році став Гімнастичні зали для дітей-сиріт у Тернопільській 
та Бережанській дитячих будинках. Тепер, 210 вихованців мають нагоду розвивати фізичні навички 
не тільки на вулиці, але і в приміщенні, коли холодна і дощова погода. Вдячний Тернопільській компанії 
АРС-Кераміка за партнерство.  
 
 Зусилля команди були сконцентровані для надання правових консультацій та матеріальної допомоги 
15 випускникам,які вступили у самостійне життя у 2010 році та 20 студентам та молоді з числа 
сиріт,що проживають у місті Тернополі та області. Частина випускників долучилися до активної 
благодійної діяльності Фонду «Майбутнє сиріт» і тепер отримують нові знання та досвід у допомозі 
молодшим сиротам.  
 
Дякуючи Вам, дорогі друзі, наші щорічні програми продовжують приносити надію, радість та 
впевненість у завтрашньому у житті сиріт. Існують програми та проекти, які ми продовжуємо 
реалізовувати у 2011році і сподіваємося зібрати цільову суму у 100 тис. гривень,щоб завершити їх.  
 
Комп’ютерний клас буде встановлений та запрацює у Бережанській школі-інтернат у 2011 році 
завдяки фінансовій підтримці Юкрейн Черіті, Англія. 165 вихованців матимуть можливість здобути 
більше навичок користування сучасними комунікаційними технологіями і бути 
конкурентоспроможними у виборі майбутньої роботи чи навчання після закінчення школи.   
 
Також, Фонд впроваджує соціальний проект «Книжка про мене»в Тернопільській області, як досвід 
Київської організації «Кожній дитині». Адже, більшість маленьких вихованців дитячих будинків  не 
мають можливостей вести історію свого дитинства, оскільки у них відсутні альбоми, особисті 
фото та речі, які вони могли б використовувати, щоб зберегти пам’ятку. Цей проект дасть кожній 
дитині, яка живе у сиротинці мати свою власну історію дитинства з допомоги волонтерів та 
вихователів і майбутніх родин.  
 
Наша тривала мрія  тепер стає реальністю: Ресурсний Центр для випускників інтернатних закладів 
та студентів з числа сиріт отримав свого головного донора Проект для сиріт світу, США. Для 
реалізації даного проекту в 2011 році, Фонд «Майбутнє сиріт» повинен зібрати додаткових 48 тис. 
грн.. Цей Ресурсний Центр буде першим місцем куди кожен випускник, який потребує допомоги, 
матиме вільний доступ до навчальних ресурсів: комп’ютер, Інтернет, принтер, ксерокс, сканер, 



бібліотека, навчальна кімната. Також, сироти зможуть прийняти душ, випрати одяг, та 
приготувати їжу.  
 
В цьому звіті, Ви зможете дізнатися, які Програми були реалізовані у 2010 році завдяки Вашій 
підтримці та роботи волонтерів:  
 
2. Наша команда:  
 
Від імені 350 дітей, вихованців інтернатних закладів та 30 їх випускників Тернопільської області, 
якими опікується Фонд Майбутнє сиріт, Дякуємо Вам: 
 
Tim and Carlene Lois: Burlington, Wisconsin, США 
Peter and Paula Bridies: Fox Lake, Illinois США 
Ukraine Charity (and friends Igor Makar and Igor Hordiyevych):  London, Англія 
Rotary Club Rose Hill and its member Ron McKaller: Sydney, Австралія 
Grandma Florence Ebneter Memorial Fund: Burlington, Wisconsin, США 
Cora White, Fostering Organization: Madison, Вісконсін, США 
Благодійний Фонд «Дар Життя», Тернопіль, Україна 
Toos van Vliet, Нідерланди, 
WALO Group: Нідерланди. 
Chris and Adrian Spronks:  Іллінойс, США 
Ron and Judy Gillmor: Вісконсін, США 
St. Andrew’s Church and its friend Ralph Pickering: Брюсель, Бельгія 
Juno Seed Co:  Wisconsin, США 
Calvary United Church of Christ: Twin Lakes, Wisconsin, США 
Lyle and Jessica Buchberger:  Chicago, Illinois, США 
Bethany and David Lois: Dubuque, Iowa, США 
Olena Fischer: Wisconsin, США 
Yuriy Zenda: Illinois, США 
Gordon and Karen Griffin,США 
Студентам Тернополя, Україна 
Компанії АРС-Кераміка, Тернопіль, Україна 
Кондитерська фабрика «АВК», Київ, Україна 
Фірма «АНТ», Тернопіль  
Базан Марія Григорівна, Тернопіль 
Свинчевський М.В. 
Торговий дім Будсервіс, Тернопіль 
Небесна Віра, Тернопіль  
 
Наша команда волонтерів та Правління 
 
Особлива Подяка за особистий внесок: 
 
Ліля Фурман, координатор Літніх таборів 
Ольга Кізь, психолог 
Олександр Яковлєв, за програмне забезпечення веб-сторінки 
Волдимир Явосрький, член Правління з гуманітарних питань 
Василь Гриньків, волонтер  
Надія Довгалюк, волонтер, координатор студентів ТНТУ, ім..Пулюя 
Ірина Вакалюк, волонтер, координатор студентів ТНПУ, ім..Гнатюка. 
 
 
 
 
 
 



3. Що було зроблено у 2010 році 
 
Благодійна діяльність.  

 
Під час Різдвяно-Новорічних свят – Акція «Святий Миколай мандрує Україною», Великодня – 
Акція «Великодня радість», Міжнародного дня захисту Дитини (1 червня) та начально-пізнавальні 
екскурсії протягом року 2010 було залучено 155 вихованців Бережанської, 145 вихованців 
Новосільської шкіл-інтернатів, 12 випускників Коропецького ліцею-інтернату, 12 осіб, молоді з 
числа сиріт Тернопільського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та 15 студентів – 
сиріт міста Тернополя. Учні з Німеччини, Іспанії та США надіслали іграшки та речі в 2010 році для 
вихованців наших шкіл-інтернатів по програмі «Від Серця до Серця», яку фонд реалізовує уже 
третій рік поспіль.  

            
 
Надано фінансової допомоги 4 студентам з числа сиріт Тернопільських навчальних закладів а 
також, 3 особам з числа сиріт, колишніх вихованців інтернатних закладів області для оплати 
проживання та придбання першочергових необхідних речей.  
Придбано фотоальбоми для Проекту «Книжка про мене» 
 
Всього було отримано та витрачено грошима та товаром на суму 37тис. 246грн.00коп.  
 

Просвітницька робота та проекти: 
 

Щорічна Програма «Випускник» забезпечила 30 студентів та випускників інтернатних закладів 
Тернопілля консультаціями, щодо їх прав, та гарантій з боку Держави Україна. 5 випускників 
вступили в Вищі навчальні заклади міста Тернополя, Києва та Ірпіня. Решта, здобувають 
профтехнічну освіту в закладах Тернопільської області.  
 
Було проведено три дискусійні зустрічі серед 30 осіб, сирітської молоді під час екскурсій до 
Тернополя, міста Львова та в соціальному гуртожитку для сиріт, під час яких, усі мали нагоду 
поділитися своїми переживаннями та проблемами і прийняли рішення спільно їх вирішувати.  
 

               
 



Двоє сиріт отримало реєстрацію і штамп у паспорті, що дозволить їм організувати власне життя: 
відкрити банківський рахунок, офіційно працевлаштуватися, та право вибору,якого вони були 
позбавлені тривалі роки.  
 
Придбано 5 нових сучасних комп’ютерів та принтер для 155 вихованців Бережанської школи-
інтернат, яка розташована за 60км. від Тернополя і для більшості цих дітей доступ до комп’ютера 
та Інтернету є обмеженим. Тепер, ці 155 дітей будуть навчатися комп’ютерним навичкам.  
 
Психолог Фонду провела тренінг для 20 студентів-сиріт ВУЗІв з Гендерних питань у 
Тернопільському Національному педагогічному університеті.  
 

        
 
В 2010 році, разом з вихованцями Тернопільського та Бережаньского дитячих будинків та за 
фінансової підтримки благодійників і партнерів, завершено проект «Гімнастичні зали для дітей-
сиріт», під час якого, капітально відремонтовано дві спортивні кімнати-зали і 210 дітей мають 
оновлені спортивні кімнати для спортивних занять.  
 

    
 

Літній табір 2010 
 
В 2010 році 55 вихованців шкіл-інтернатів Тернопільської області відпочивали в літньому таборі 
«Лісовий дзвіночок», Бучацького р-ну. 14 волонтерів з Голандії та міста Тернополя провели два 
двотижневі літні програми з цікавими іграми та навчальними заходами: Англійська та майстерні. 
Бюджет програми склав 6 400 грн., щоб забезпечити учасників усіма необхідними матеріалами і 
подарунками, щоб літо для дітей було цікавим і запам’яталося.  
 



           
 
 
4. Фінансовий звіт 2010 
 
Прихід: 73 359 грн.00коп.  
Розхід:  75 478 грн.00коп.  
 
Наведений Звіт прийнятий і затверджений Тернопільською Податковою Адміністрацією: 
 

 
 



 
 
 
 
Про нашу діяльність висвітлювала Тернопільська обласна газета «СВОБОДА»– партнер Фонду 
«Майбутнє сиріт» 

     
 



           
 
Контакти: 
 
м. Тернопіль, вул.Винниченко 3/74, 
тел..: 097 5530820 
e-mail: office@orphansfuture.org  
 
 

 


