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Дорогі Друзі та Партнери! 
 
2011 рік був цікавим на події та повен активної і в той же час важкої роботи для нас з Вами 
заради кращого життя українських дітей-сиріт. Мені приємно, що Ваша віра у краще не 
похитнулася і Ви активно підтримували ту благодійну справу, заради якої  створений 
благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Крок за кроком, ми досягаємо поставлених цілей, які ще 
5 років тому здавалися важко досяжними, та  спільними зусиллями, ми все ближче і ближче 
наближаємося до того моменту коли діти-сироти  зможуть отримати достойне місце у 
суспільстві. 
 
Про результати наших досягнень і успіхів у 2011 році, коротко викладено у даному звіті.   
 
Хочу особливо Подякувати моїй американській прийомній родині Лоіс зі штату Вісконсин за 
їх віру у мою справу та особливу фінансову підтримку. Кожен і з Вас завжди реагував на 
виклики потреб, акцій, програм та проектів реалізованих фондом «Майбутнє сиріт». На мою 
думку, головним досягненням 2011 року було створення і початок роботи Тернопільського 
Інформаційно –ресурсного Центру для студентів та молоді з числа дітей-сиріт та 
позбавлених батьківського піклування, випускників інтернатних закладів. (Проект є спільною  
ідеєю з американською організацією World Orphan Project). Тепер молоді сироти Тернопілля 
мають місце куди кожен може звернутися по матеріальну, юридичну, психологічну та 
технічну допомогу. У 2011 році допомогою Центру скористувалися 195 сиріт віком 14 до 25 
років. 
 
Наша команда зміцнюється з року в рік і наші плани у 2012 році будуть також успішно 
реалізовані. Важливою подією для нас у 2012році, окрім щорічних програм буде Зустріч 
українських (колишніх сиріт)  та американських учасників Програми обміну 1992 після 20 
років. Ця подія  пройде у липні в Тернополі, Україна та штаті Іллінойс, США.  
 
За успіхи у благодійній роботі у 2011 році, Благодійний Фонд «Майбутнє сиріт» отримав 
спеціальну національну нагороду «Народний благодійник 2011» від Національної Ради 
Благодійників. Нагадаю, у 2007 році наш фонд отримав нагороду «Благодійний року 2007» з 
рук Катерини Ющенко,жінки екс-президента України.  
 
 Дякую Вам за  довіру у нашу  команду та вірю у подальшу співпрацю з Вами заради кращого і 
світлого майбутнього українських дітей-сиріт. Зичу кожному із Вас у 2012 році міцного 
здоров’я, особистого та сімейного щастя і натхнення на добрі та щирі справи.  
 
З повагою та думкою про Вас, 
 

 
Андрій Назаренко, 
Голова БФ «Майбутнє сиріт» 
 

 
 



Дякуємо небайдужим за підтримку дітей-сиріт у 2012році. 
 

Фізичні особи:       Організації: 
 
Тім і Карлін Лоїс, США       World Orphan Project, США 
Пітер і Полла Брідіс, Іллінойс, США    Ukraine Charity, Великобританія 
Сімя Грувен, Іллінойс, США      Ротарі Клуб, Роузхіл, Автстралія 
Кора Вайт, США       WALO організаці, Нідерланди.  
Херард і Анна ван Дік, Нідерланди    ТОВ «АНТ», Тернопіль, Україна 
Надія Небесна, Тернопіль     Компанія «АВК», Київ, Україна 
Зоряна Чабан, Фінляндія      Jung Seed, Co, США  
Оля Чечтер, Нью Йорк, США     Опіка в Дії (Care in Action), Львів 
Христина Дмитрик, Лондон     Тернопільська газета «Свобода» 
Оля Дмитрик, Лондон       Фонд «Дар Життя», Тернопіль  
Ігор Макар, Лондон,      ТГ «АРС-Кераміка», Тернопіль  
Ігор Охрименко, Великобританія    Телерадіо компанія ТТБ,  Тернопіль  
Лайл і Джесіка Бучбергер, США    Телеканал TV-4, Тернопіль  
Андріан Спронк, США      «Кожній Дитині», Київ, Україна 
Нейтон Бейг, США  
Джон Спікмен, Німеччина 
Олег Іванович, Прага, Чехія 
Олександр Виставний, Киїів, Україна 
Хосе Луіс Гарсія Фернандез, Іспанія 
Юрій Зенда, США 
Ема Клері, США 
Скот Велес, США  
Рон і Джуді Гілмор, США 
Марія Базан,Тернопіль  
Мік Френч, Австралія  
Тоус ван Вліт, Нідерланди 
Керміт та Бет Траска, США 

Фінансовий звіт 2011 
  І квартал  ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал ВСЬОГО 
Надходження 51 546,95  54 089,62  32 021,20  5 365,59  143 023,36  
Видатки 12 457,74  70 623,78  32 812,74  39 316,42  155 210,68  
НАДХОДЖЕННЯ (у грошовій формі) 47 846,95  42 340,62  29 686,20  850,87  120 724,64  
пасивні доходи 0,35  0,91  1,08  0,87    
допомога від юридичних осіб 38 715,19  39 439,71  29 435,12      
допомога від фізичних осіб 9 131,41  2 900,00  250,00  850,00    
НАДХОДЖЕННЯ (у натуральній формі) 3 700,00  11 749,00  2 335,00  4 514,72  22 298,72  
            
ВИДАТКИ (у грошовій формі) 8 757,74  58 874,78  30 477,74  34 801,70  132 911,96  
Проект Ресурсний центр для сиріт           

обладнання   34 639,79  580,00      
оренда   12 000,00  13 000,00      

Літній табір 2011   2 022,00        
Програма "Випускник" 6 710,00  3 075,00  1 300,00  4 910,00    
Благодійність  1 650,00  6 490,23  15 250,00  15 352,70    
Ремонт Бережанської школи-інтернат       5 000,00    
Проект "Навчання сиріт самостійності"       9 500,00    
Адміністративні витрати 397,74  647,76  347,74  39,00    
ВИДАТКИ (у натуральній формі) 3 700,00  11 749,00  2 335,00  4 514,72  22 298,72  
 
 



Проект «Інформаційно-ресурсний центр для студентів та молоді з числа сиріт»  

1 травня 2011 року створено Тернопільський Інформаційно - ресурсний Центр для студентів та молоді з 
числа дітей-сиріт та дітей, які позбавленні батьківського піклування. Метою та завданням даного Ресурсного 
Центру є надавати інформаційну, довідкову, технічну та психологічну допомогу сирітській молоді, яка 
позбавлена таких можливостей у період адаптації у суспільстві. А також, сприяти у підвищенні їх рівня освіти та 
працевлаштуванні для всебічного розвитку. Даний ресурсний Центр оснащений усім необхідним для проведення 
тренінгів, семінарів та зустрічей. Окрім цього, вкрай вразливі відвідувачі Центру мають можливість перекусити та 
помитися, а всі інші покористуватися бібліотекою, комп’ютером, принтером, сканером, копіювальним апаратом у 
навчальних цілях. Вік відвідувачів Інформаційно – ресурсного Центру від 15 до 28 років з числа сиріт та дітей, які 
позбавленні батьківського піклування і таких у 2011 році вже було близько 200 осіб. 

   

 
Проект «Книжка про мене»  

23 березня 2011 року наші волонтери: Василь Гриньків, Надія Довгалюк та кореспондент Тернопільської 
обласної газети "Свобода" - Антоніна Брик разом з Головою Фонду Андрієм Назаренко відвідали 56 вихованців 
Тернопільського обласного будинку дитини, і презентували соціальний Проект "Книжка про мене", ініційований 
Міжнародною організацією "Кожній дитині". Метою проекту є подарувати кожній маленькій дитині, що 
виховується і дитячому будинку свою власну історію дитинства, адже більшість вихованців дитячих будинків не 
мають і не знають про своє дитинство.  

Із вересня 2010 року по березень 2011 року волонтери Фонду "Майбутнє сиріт" проводили ряд Акцій: збір коштів 
для замовлення цих 50 фотоальбомів, придбання фотоапарату, професійне фотографування дітей та друк фото 
і в кінцевому результаті Презентація. спільна робота з дітьми та працівниками дитячого будинку у процесі 
оформлення альбомів про своє дитинство. 

Під час реалізації Проекту,було замовлено та придбано 70 альбомів з віршами, картинками та місцями для 
особистих фото. Дитячому будинку «Малятко» в якому проживають діти-сироти віком від кількох місяців до 4 
рочків було подаровано цифровий фотоапарат і тепер,щокварталу Фонд друкує сотні фотографій про кожну 
подію у житті кожного малюка і працівники вклеюють їх у ці альбоми.  



              

Професійна фото сесія дітей-сиріт              Діти-сироти отримали перші свої альбоми    

Велике спасибі Олені Моравській за безоплатне професійне фотографування дітей, Василю Гриньківу,Наді 
Довгалюк, Ірині Вакалюк та Людмилі Сівак за допомогу у зборі та передачі фотоальбомів. 

 
Проект «Комп’ютерні класи для дітей-сиріт» 

5 лютого 2011 року 165 вихованців Бережанської школи-інтернату отримали п'ять нових комп'ютерів та 
лазерний принтер для шкільного комп'ютерного класу. Проект ініційований колишніми вихованцями інтернатних 
закладів - волонтерами Благодійного Фонду "Майбутнє сиріт" та за фінансової підтримки Ukraine Charity, 
Великобританія. Діти школи дивилися за процесом встановлення нових комп'ютерів і дуже раділи дарунку, адже 
тепер більшість з них, частіше будуть користуватися комп'ютерною технікою і розвивати необхідні навики, що 
допоможе їм бути конкурентоспроможними на ринку праці після виходу у самостійне життя. 

Метою даного Проекту є максимально забезпечити вихованців сільських інтернатних закладів Тернопільської 
області вільним доступом до сучасних освітньо- інформаційних технологій. 
 

              
Новий комп’ютерний клас у Бережанській шк.-інтернат           Принтер кольоровий для сиріт Бережанської шк.-інтернат 

Проект "Комп'ютерні класи для вихованців сільських шкіл-інтернатів" реалізовується з 2009 року. 
Перші шість комп'ютерів та принтер отримали 100 вихованців Коропецької школи-інтернату.  

 
БЛАГОДІЙНІСТЬ: 

 
Проводячи благодійні акції, ми даруємо дітям радісну атмосферу і тепло свята. Обов’язково залучаємо 
до цього місцеву громаду, дітей, та молодь, і приємно що є небайдужі люди.  
 
Акція «Великодня радість для дітей-сиріт» 

24 квітня 2011 року Благодійний фонд "Майбутнє сиріт" проводить благодійну Акцію "Великодня радість для 
дітей-сиріт" Мета Акції: Привернути увагу громадськості до проблем вихованців інтернатних закладів 



Тернопільської області, подарувати радість дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківської опіки під час 
святкування Великодніх свят. Акція реалізовується молодими волонтерам та завдяки партнерам Фонду 
"Майбутнє сиріт" Керміт та Бет Траска, сім'я Грувен США, Віра Небесна (магазин "За Динамо"). 147 дітей-сиріт з 
Коропця отримали спортивний інвентар, розвиваючі ігри, взуття, цікаву дитячу літературу та хороший настрій від 
наших волонтерів. Близько 20 дітей-сиріт святкували Великдень у місцевих родинах.  

    

Подарунки сиротам, Акція Великодня радість 2011        Група сиріт, які побували у родинах під час Великодня 2011 

Акція «Святий Миколай іде до дітей-сиріт» 
До дня Святого Миколая (19 грудня) благодійний фонд "Майбутнє сиріт" провів благодійну акцію "Святий 
Миколай мандрує Україною 2011" у підтримку 200 дітей позбавлених батьківської опіки, Бережанської, 
Новосільської, Коропецької та Гримайлівської шкіл-інтернатів Тернопільської області.  
У 2011 році, ми вирішили зібрати усіх дітей з інтернатів і привезти до міста Тернополя на святкування свята 
Св.Миколая, яке проводили у Тернопільському обласному театрі актора і ляльки. Чотири автобуси привезли 
дітей до міста Трнополя. Близько 10 волонтерів Фонду організували справжнє свято і кожна дитина отримала 
багато подарунків, про які мріяли.  
 

     
Волонтери Акції Святий Миколай 2011    Вихованці дитбудинків під час Акції Святий Миколай 2011 

 
Акція «Подаруй посмішку дитині» 

Протягом травня 2011 року, волонтери благодійного фонду «Майбутнє сиріт» збирали кошти для придбання 
взуття дітям-сиротам Бережанської школи-інтернату, а саме: провели благодійний концерт КВН «Подаруй 
посмішку дитині», участь в якому взяли п’ять команд КВН міста Тернополя: «VIP», “Оптом дешевше, “All-in”, 
«Вікенд», «Кабмін», встановили скриньки для збору благодійних пожертв, організували виставку-продаж дитячих 
робіт. 12 вихованців Бережанської школи-інтернату, які приїхали на запрошення організаторів Акції, показували 
акробатичні номери та співали. Аудиторія не жаліла оплесків для маленьких учасників, дарували їм посмішки. 

8 червня 2011 року, 56 вихованців Бережанської школи-інтернату отримали новеньке спортивне взуття та 
шкарпетки, а волонтери організували для дітей солодкий стіл. Адже, у дитячих будинках, діти мають по одній 
парі взуття і часто зношують його і тому потребують нове взуття. 



       

Програма «Обдаровані діти-сироти» 

Представники Фонду «Майбутнє сиріт» увійшли до складу робочої комісії шкільної конкурсної благочинної 
програми «Обдаровані діти-сироти – крок у майбутнє та шлях до успіху» ініційованої громадсько-молодіжною 
організацією «Братерство сиріт». Метою даної Програми є відзначати матеріально вихованців шкіл-інтернатів 
для дітей-сиріт за успіхи в шкільному житті, їх досягнення і таланти. Таким чином, сприяти позитивним змінам у 
навчанні інших учнів. До першого етапу Програми було подано 44 претендентів від 6 шкіл-інтернатів: 2 
Тернопільські, Коропецька, Новосільська, Бережанська, Заліщицька. Кожен учень був нагороджений допомогою 
у сумі по 200грн. Фонд «Майбутнє сиріт» продовжує залучати кошти для даної Програми. 

          

Проект «Ігровий майданчик для сиріт» 

З серпня по жовтень 2011 року тривала активна робота над Проектом «Реконструкція ігрової альтанки для 
сиріт» у дитячому будинку «Малятко» (вул..Сахарова 4, м.Тернопіль). Завдяки фінансовій підтримці 
благодійників із США: Olya Schechter, Emma Cleary, Scott Wallace та інших, малюки тепер мають чудове місце 
для ігор на свіжому повітрі.  

          

Ігровий майданчик до ремонту       Ігровий майданчик після ремонту  



Літній табір для дітей-сиріт «Стежинка»  

З 4 по 15 липня 2011 року, на базі відпочинку "Лісовий", Бучацього р-ну, Тернопільської області, п'ять 
волонтерів Тернопільського обласного благодійного фонду "Майбутнє сиріт" (Фурман Лілія - координатор літніх 
таборів) провели 10-ти денний літній табір "Стежинка" для 50 вихованців шкіл інтернатів Тернопільської області. 
Протягом десяти днів, діти-сироти мали можливість грати цікаві ігри, вчитися та активно відпочивати. Усі 
учасники були поділені на три команди: "Щасливі", "Радісні" та "Благословенні" серед яких точилася боротьба у 
конкурсах та змаганнях. У вечері діти розучували та співали пісні, слухали музику. Під кінець табору, діти 
організували концертну програму, отримали сертифікати за власні досягнення та сувеніри на згадку про табір. 

                

Подібні табори проводяться щоліта уже на протязі останніх 5-ти років. Нам приємно, що існують постійні 
спонсори, яким небайдуже доля дітей-сиріт у літній період. 

Програма Випускник 

У червні 2011 року 8 випускників Коропецької та 10 випускників Бережанської, та 4 Тернопільської шкіл-
інтернатів покинули стіни рідної школи, яка була для них рідною домівкою протягом 9-11 років. 

Настав складний період у їх самостійному житті, і саме від того, які будуть їх перші кроки залежатиме усе 
їхнє майбутнє. Тому, ось вже на протязі останніх п’яти років, благодійний фонд «МАЙБУТНЄ СИРІТ» 
матеріально та психологічно підтримує випускників інтернатних закладів Тернопільської області. Кожен 
випускник отримав основні речі: одіяло, набір миючих засобів та засобів особистої гігієни, сумка дорожня, взуття, 
спортивний костюм, набір посуду. 

            

Випускники Тернопільського дит.будинку  2011     Випускники Коропецької шк.-інтернат 2011. 

12 жильців з числа сиріт Тернопільського обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт (вул. Карпенка 16, 
м.Тернопіль) отримали від від Фонду холодильник, адже молодь, що проживає там, завжди потребує речі такого 
типу: пральна машина, холодильник, інше кухонне обладнання.  

 



12 молодих сиріт, яким важко сплачувати оренду кімнат у гуртожитках, отримали від Фонду «Майбутнє сиріт» 
одноразові допомоги у сумі від 500грн. а двоє студентів з числа сиріт Тернопільського національного 
економічного університету отримали гранти для оплати свого навчання.  

               

Футболісти-сироти у формі від Фонду «Майбутнє сиріт» Студенти-сироти на екскурсії м. Львів, 18..09.2011 

Також, є група волонтерів, які відвідують двох сиріт у місцях позбавлення волі і підтримують їх морально, а Фонд 
зі свого боку надає їм матеріальну допомогу для купівлі конвертів та продуктів харчування.  

Обмін досвідом в Україні та за кордоном. 

Для всестороннього розвитку активні волонтери мають можливість відвідувати навчання та обмінюватися 
досвідом в Україні так і з-за кордоном.  У 2011 році троє волонтерів прийняли участь у Програмі «На Вчись»,що 
проводились у місті Києві, також один волонтер відвідав Словакію за програмою «Молодь в дії» у партнерстві з 
Львівською організацією «Опіка в дії».  

       

Волонтери -  учасники тренінгу «На Вчись», м.Киїів    Учасники обміну в Славакії, листопад 2011 

У січні 2011 року  голова Благодійного фонду "Майбутнє сиріт" зустрівся з партнерами та друзями Фонду у США: 
Лісою та Джефом Савяно – дирекцією організації World Orphan Project та обговорили партнерство у 
довготривалому Проекті "Ресурсний Центр для студентів та молоді з числа дітей-сиріт». Даний Проект успішно 
реалізовується зараз на Тернопіллі. Окрім цього, голова Фонду зустрічався з колишніми українськими сиротами, 
а тепер громадянами США і разом обговорили Проект «Зустріч 2012» після 20 років. Зустріч відбудеться в 
Україні та США у липні 2012 року.  



 

Зустріч колишніх сиріт у США,січень, 2011 

З 1 по 8 жовтня 2011 року голова БФ «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко з робочим візитом відвідав містечко 
Ахтервельд, Нідерланди та Брюсель, Бельгія. Поїздка відбулася на запрошення та за фінансової допомоги 
нашого партнера – WALO. Дана нідерландська волонтерська організація підтримує благодійну діяльність Фонду 
та українських дітей-сиріт уже протягом останніх останніх 3 років. Сторони домовилися про подальшу співпрацю 
та підтримку літніх програм для дітей-сиріт Тернопільської області та за участі нідерландських волонтерів. 

         

Презентація Проектів WALO, Голандія         Партнери фонду у Голандії з головою Фонду «Майбутнє сиріт» 
  

 
Про діяльність Фонду «Майбутнє сиріт» у ЗМІ 2011 року: 
 

        
 
 



 
 

          
 

 

         



        
 
 

Наша Команда постійних волонтерів 
 

Ірина Вакалюк,    Олексанлр Яковлєв, 
Василь Гриньків     Надя Довгалюк    
Ліля Фурман,    Володимир Яворський, 
Віталій Танчик     Оля Кізь,       
Христина Пасічник 

 
Наша Адреса:  

46004 м. Тернопіль, вул. Винниченко 3/74,   або   46001, Тернопіль – 1,  А/С 102 
Тел..: 097 5530820, та 0352-42-39-84  

www.orphansfuture.org  


