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Дякую!  
це перше, що я хочу сказати Вам, і я скажу це ще не один раз! 
 
Рік 2012 не був легким чи простим. Відбулося багато подій, і ми трохи подорослішали, стали мудрішими і 
звичайно сильнішими. Але ми би нізащо не справилися зі всім без Вашої моральної та фінансової підтримки!  
 
З кожним роком, наш фонд "Майбутнє сиріт" розвивається в позитивному напрямку, ми плануємо нові і важливі 
програми та проекти, які допоможуть дітям-сиротам мати щасливе дитинство та перспективне майбутнє. 
Приємно, що до цього процесу долучаються молоді люди, колишні вихованці шкіл-інтернатів. Адже, я особисто 
ще проходжу шлях адаптації (соціалізації) і передаю свій досвід моїм меншим друзям по долі. Вважаю, що 
інвестиції у розвиток та освіту дітей-сиріт є найважливішим способом їм допомогти.  
 
Новий Рік - це не просто свято, це символічна грань коли закінчується один етап і починається новий. Я хочу і 
бажаю Вам, щоб новий етап завжди був не тільки кращим попереднього, але й цікавішим.  

 
У цьому звіті, мені хочеться поділитися з Вами подіями, які відбулися у 2012 році та ідеями, які ми будемо реалізувати у 2013 році. 
 
Вірю, що ми з Вами досягнемо нових успіхів у 2013 році. Дякую від імені усієї нашої команди, що Ви з нами. Дякуємо за Ваші поради, 
відгуки та рекомендації! Завдяки Вам, ми не тільки ростемо - ми стаємо кращими, і я хочу, щоб Ви знали, що це - Ваша заслуга.   
 
З повагою,  
 
Андрій Назаренко - Голова Тернопільського обласного благодійного фонду «Майбутнє сиріт»  
www.orphansfuture.org  

 
 

http://www.orphansfuture.org/
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ФІНАНСОВИЙ РІЧНИЙ ЗВІТ - 2012.  

 

Прихід:  223 009 грн.                      Розхід:   225 327 грн. 

Прихід пожертв у 2012 році

1 квартал 2012

2 квартал 2012

3 квартал 2012

4 квартал 2012

     

Розхід коштів ТОБФ "МАЙБУТНЄ СИРІТ" у 2012 році

Благодійність - 29,08%

Навчання, тренінги - 2,04%

Випусник 2012 - 7,07%

Ресурсний Центр для сиріт - 9,32%

Літній табір 2012 - 1,36% 

Адміністративні витрати - 1,25%

Придбання мінібуса - 49,88% 

 
 

Щиросердечна ПОДЯКА небайдужим людям та організаціям, які підтримали діяльність фонду «Майбутнє сиріт» у 2012 році:  
 
Більше 10тис грн.:          До 6тис.грн.: 

Ukraine Charity (через Ігор Макар) – Англія      Шолох Богдан Володимирович, м.Львів 
Ротарі Клуб Тернопіль та Ротарі Клуб Роуз Хіл, Австралія  Керміт та Бет Траска, США  
World Orphan Project, США        Тім та Карлін Лоїс, США 
Оля Дмитрик і Христина Дмитрик – Англія      Володимир Лучків, Канада      
Хосе Луїс Гарсія Фернандес, Іспанія       
Оля Шечтер, США  
 

До 4тис.грн.:      До 1 500 грн.: Корпорація «ВАТРА», м.Тернопіль, ТОВ «АНТ» , м.Тернопіль 

Церква св..Андрія, Бельгія                        Інтернет-магазин «Кіндербук», м.Киїів, Благодійний фонд «Партнерство  
Гордон і Карен Гріфінс, США       Кожній Дитині», м.Київ, Лібер Оксана, Базан Марія, м.Тернопіль Ващенко 
Компанія «АВК», м.Київ               Яна, Даньків Іван, Віра Небесна, ТНПУ ім.Гнатюка, ТГ «АРС-Кераміка».  
Петер і Пола Брідіс, США         
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Велика ПОДЯКА волонтерам фонду, участь яких стала ваговим внеском у розвиток доброчинності в  

Тернопільській області у допомозі дітям-сиротам у 2012 році. 
 

                                 
      Вакалюк Ірина        Яворський Володимир    Гриньків Василь    Танчик Віталій 
 

                                         
  Яковлєв Олександр         Пасічник Христина      Лисняк Євген          Ольга Кізь  
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ЯК ВАША ДОПОМОГА ВПЛИНУЛА НА ЖИТТЯ ДІТЕЙ-СИРІТ 

 
Проект «Ремонт деревообробної майстерні» 

У Бережанській школі-інтернат зроблено капітальні ремонти: у коридорі кухні та столової поставили плитку на стіни, 
відремонтовано умивальники, встановлено плитку на підлогу; а у деревообробній майстерні встановлено пластикові 
енергозберігаючі вікна (за фінансової підтримки Ротарі Клуб Тернопіль), встановлено підлогу, підвісну стелю, лампи, 
та приведені в порядок стіни (за фінансової підтримки Ukraine Charity, Англія). Активну участь у цьому процесі 
прийняли працівники та учні даної школи-інтернат. Тепер, вихованці даної школи зможуть проходити навчальні курси 
та отримувати навички і в майбутньому сертифікат по деревообробній справі. 
 

        
Деревообробна майстерня у Бережанській школі-інтернат    Деревообробна майстерня в Бережанській школі-інтернат  

до РЕМОНТУ травень 2012         ПІСЛЯ ремонту Жовтень 2012р.  
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Вигляд приміщення умивальника ДО ремонту          ПІСЛЯ ремонту умивального приміщення у Бережанській школі-інтернат 

 

Під час святкування Різдва та Великодня 2012 році фонд охопив 160 вихованців із п’яти сільських шкіл-інтернатів 
Тернопільської області. Діти-сироти брали активну участь у цікавих конкурсах і отримали цікаві та незабутні 
подарунки: солодощі, фрукти, канцтовари, футбольні м’ячі, спортивну форму та взуття, одяг. 20 дітей-сиріт 
проводили свята у місцевих родинах, які взяли участь в Програмі «Подаруй радість дитині на свята у родині». Ці 
родини стали наставниками для цих дітей. 
 

           
   Новорічні свята у дитячому будинку, м. Бережани,      Новорічні свята у дитячому будинку, с. Нове Село, 

Грудень 2012            Грудень 2012 
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За програмою фонду «Випускник», 20 вихідців зі шкіл-інтернатів 2012 року отримали подарункові сертифікати на суму 
500грн. кожен, для придбання речей першої необхідності. Кожен випускник, разом з волонтером фонду,  йшли до 
супермаркету спільно купляли необхідні речі для життя в гуртожитку: посуд, миючі засоби, засоби гігієни та продукти. 
У вересні 2012, випускники самостійно організували історико-пізнавальну екскурсію для 35 студентів-сиріт 
Тернопільських навчальних закладів. Під час екскурсій учасники знайомилися між собою, ділилися своїми 
проблемами, мріями та планами на навчальний рік а також відвідали та дізналися про архітектурні та історичні 
пам’ятки України.  
 

             
     На фото: учасники Екскурсія до м. Камянець-Подільська та                           На фото: роздача подарункових сертифікатів (500грн.),  

      Хотину для студентів-сиріт, Вересень 2012        випускникам 2012, Червень 2012 

 
Випускники організовували самостійно власне дозвілля: 50 молодих людей з числа сиріт, 29 жовтня 2012 року взяли 
участь у концерті групи «Scorpions» у місті Києві і отримали незабутні враження, 7 осіб організували 2-х денні табори 
під відкритим небом, де на практиці проявляли самостійність та здібності.  
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Протягом 2012 року, 45 вихованців випускних класів чотирьох шкіл-інтернатів області пройшли навчання та отримали 
важливі навички та знання щодо уроків самостійного життя після інтернату. Дані навчання фінансувалися фондом 
«Майбутнє сиріт» і «Amici de Bambini», та реалізовувалася тренерами з молодіжної організації «Братерство сиріт». 

 

          
Учасники тренінгів «Уроки самостійного життя» для випускників інтернатних закладів, січень – травень 2012 рік 

 

Більше як 500 осіб (згідно журналу реєстрації Центру) з числа сиріт та студентів –сиріт Тернопільської області 
відвідали та скористалися соціально необхідними послугами Тернопільського Інформаційно-Ресурсного Центру у 
2012 році, з них 5 осіб отримали допомогу у виробленні паспорта України і прописку, 4 особи працевлаштовано, 
протягом року, 45 осіб - скористалися послугами безкоштовного доступу до Інтернету та комп’ютера у навчальних 
цілях, 10 осіб отримали тимчасову ночівлю; більше 25 осіб скористалися щомісячно послугами пральної машини та 
душової кабінки, що є в Центрі; щоденно 5-7 осіб з числа сиріт отримували консультації, щодо вирішення 
житлових,матеріальних, соціальних та психологічних проблем. Окремі відвідувачі Центру готують самостійно їжу і 
пригощають потребуючих відвідувачів, які не мають можливості повноцінно харчуватися.  
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Інформаційно-Ресурсний Центр було відкрито у середині 2011 року, приміщення якого функціонує за фінансової підтримки 
World Orphan Project, США. Витрати на електроенергію та воду відвідувачі та добродії покривають власними коштами. 

                     
Загальний вигляд Інформаційно-Ресурсного Центру для сирітської молоді віком від 14 до 28років,, м.Тернопіль 

 
Під час літніх канікул 2012 року, 45 вихованців дитячих будинків відпочили у таборі «Лісовий», що у Бучацькому районі. 10 
денний табір організували 7 волонтерів з Нідерландів (WALO) та троє волонтерів від фонду «Майбутнє сиріт». Діти мали 
можливість подорожувати замками Хмельницької, Чернівецької областей та Тернопілля, вивчати англійську мову, брати 
активну участь в конкурсах та змаганнях. Дані табори проводяться щорічно, і нам приємно, що є небайдужі молоді люди в 
Україні і за кордоном, які мають бажання проводити літо з нашими дітьми-сиротами. 

                  
Учасники літнього табору для дітей-сиріт, турбаза «Лісова», с.Скоморохи, Бучацького р-ну (з волонтерами з WALO, Голандія)  
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У 2012 році, фонд «Майбутнє сиріт»  відсвяткував 6-річчя своєї благодійної діяльності в Україні. До цієї дати, Голова 
Фонду – Андрій Назаренко відзначив усіх активних волонтерів подарунками за святковим обідом у місцевій піцерії. За 
благодійні кошти Американської родини Джуді та Рона Гілмор, фонд придбав міні бус на 8 осіб. Тепер Волонтери 
частіше відвідують дитячі будинки, що розташовані у сільських місцевостях, привозять вихованцям подарунки та 
активно проводять час з дітьми. Діти також, мають можливість їздити в даному автомобілі і нам приємно бачити їх 
усміхненими та веселими. Даний транспорт і надалі перевозитиме дітей-сиріт, адже у дитячих будинках є проблема з 
транспортуванням своїх вихованців. 
 

    
  Волонтери БФ «Майбутнє сиріт» 2012       Посвята придбаного мікроавтобуса за кошти 

сімї Джуді та Рона Гілмор, США 

 
Окрім благодійної діяльності, волонтери фонду «Майбутнє сирі» навчаються і здобувають нові та необхідні знання та 
навички, що дозволяє їм само розвиватися та адаптуватися до самостійного життя. У 2012 році, сім випускників 
інтернатних закладів взяли участь у виїзних семінарах, таборах та тренінгах, які проводилися в Україні. Особливої 
уваги заслуговує участь шести наших волонтерів у програмі «Впевнений старт» для випускників дитячих будинків 
Київської області, що двічі організовувався благодійної організацією «Партнерство «Кожній Дитині»:  «Як допомогти 
молоді без опіки впевнено почати самостійне життя» 5 квітня 2012 – 3 особи, «Як стати успішним» 3-4 листопада, 
2012 – 2 соби., 3-х денний табір «Впевнений старт: закінчення навчання» - 5 осіб. Отриманий досвід, наші волонтери  
передають під час організації та проведення таборів і тренінгів для дітей-сиріт Тернопільської області. Двоє колишніх 
вихованців інтернатних закладів взяли участь в міському семінарі «Проблема працевлаштування молоді». 
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Протягом, 2012 року, 5 волонтерів БФ “Майбутнє сиріт» взяли участь у трьох заходах соціального проекту «Впевнений Старт» для випускників 

інтернатних закладів, за підтримки  міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній Дитині» м.Київ. 

 

Постійно ведеться моніторинг проблем та потреб вихованців інтернатних закладів та випускників. Для цього у 2012 
році проведено три зустрічі з директорами інтернатних закладів, представниками управління освіти і науки 
Тернопільської ОДА та обласним Центром працевлаштування з якими підписана угода співпраці. Таке 
співробітництво дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси та можливості для допомоги дітям-сиротам у 
інтернатах та майбутньої їх адаптації. 
 

            
      Зустріч Директорів інтернатних закладів         Інспектування стану виховання дітей-сиріт            Підписання Угоди співпраці з Центром 

   Тернопільської області з Фондом «Майбутнє             у інтернатних закладах області, лютий 2012                   Зайнятості Тернопільської обл., Квітень 2012р. 

сиріт» 30 листопада 2012 р. 
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Інші благодійні Проекти 2012 року, в яких прийняли участь волонтери за кошти фонду «Майбутнє сиріт» 

 

         
Прибирання території у притулку на вул. Стрімкій, м.Тернопіль.     Ремонт столової кімнати у Тернопільському  

   Червень 2012        дитячому будинку по вул. Ст. Бандери, Липень 2012  

    
Ремонт овочесховища у дитбудинку «МАЛЯТКО», Літо 2012    Гуманітарна допомога вихованцям Коропецької школи- 
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інтернат з нагоди початку навчального року, Вересень 2012 

 

    
Програма «Від Серця до Серця», взуття, засоби гігієни та          Медичне та стоматологічне обстеження студентів-сиріт 

вихованцям дитбудинку «МАЛЯТКО», Червень 2012       у медичній клініці від БФ «Дар Життя», січень –лютий 2012р.  

 

              
Великодня радість 2012 у Новосільській школі-інтернат                       Роздача продуктових наборів першочергових речей випускникам.  
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Україно американська зустріч через 20 років 

28-30 липня 2012 року відбулася довгоочікувана україно-американська зустріч колишніх дітей-сиріт, які у 1992 році поїхали в США. 

              

      На фото: діти-сироти, учасники поїздки до США 1992р.     На фото: Україно-Американська зустріч через 20 років. 

У липні 2012 року пройшла Україно-Американська зустріч колишніх вихованців дитячих будинків, які у 1992 році відпочивали 

у США. Із 124 учасників подорожі, 56 дітей були усиновленні американськими родинами. До України на зустріч із США 

приїхали четверо осіб, а решта спілкувалися по скайпу. Згадували минуле, теперішнє, плакали, переглядали фотографії свого 

дитинства та обмінювалися думками хто ким міг би стати, якби доля склалася по-іншому.  

 

Зустріч організував Тернопільський благодійний фонд "Майбутнє сиріт". Всього на зустрічі в Україні було 25 осіб, а зі сторони 

США - 14 осіб. Зараз усі тримаємо зв’язки і допомагаємо українським дітям-сиротам.  
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Тернопільський обласний благодійний фонд вдячний місцевим засобам масової інформації за висвітлення 

подій та заходів реалізованих фондом «Майбутнє сиріт»  у 2012 році: 
 
Тернопільська обласна газета «Свобода», газета РІА+( 20 хвилин), «Місто», телеканали TV-4, ІНТБ, ТТБ, радіо ТТБ.  
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НАШІ ПЛАНИ НА 2013 РІК 

 

Протягом 2013 року, благодійний фонд «Майбутнє сиріт» планує: 

 Провести практичні тренінги навчання для 45 дітей-сиріт, 9-11 випускних класів із дитячих будинків Тернопіль            

     області –  65тис.грн.  

 Покращити матеріальну базу у наступних дитячих будинках: У Бережанській школі-інтернат та Тернопільському    

     дитячому будинку  (вул.Ст.Бандери) потрібно зробити ремонт столової для комфортного харчування 150 та 20        

     вихованців відповідно – 35 тис.грн.  

 Провести три виїзних літніх таборів та оздоровлення для 100 вихованців шкіл інтернатів Тернопільської        

     області. –  50тис.грн.  

 Організувати та провести Свято для 80 дітей-сиріт та дітей, які позбавленні батьківського піклування у  

      Міжнародний День захисту   дитини, 1 червня 2013 року. – 10тис.грн.  

 Забезпечити протягом 2013 року, 160 вихованців з числа дітей-сиріт – необхідними засобами гігієни, взуття,  

канцтоварами, та іншими життєво необхідними потребами.  

 Забезпечити 16 випускників інтернатних закладів Тернопілля з числа сиріт речами першої необхідності з  

   розрахунку 1500грн. на особу.  

 Організувати ефективну роботу Інформаційно-ресурсного Центру для сиріт, у напрямках працевлаштування,  

 пошук постійного житла,  завершення повної технічної або вищої освіти. Надання при потребі матеріальної   

 підтримки у вирішенні їх проблем.  
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Наші контакти  

для співпраці та підтримки:  
 

Адреса для листування:  
 

Тернопільський обласний благодійний фонд «Майбутнє сиріт» 
м. Тернопіль, вул. Винниченко 3, офіс 74, 

 або  

Тернопіль – 1, а/с – 102 інд.: 46001 
 

Тел.: 097 5530820, (0352 )42-93-84 
 

Ел.пошта:   

office@orphansfuture.org 

 
Наша сторінка в інтернеті:  

www.orphansfuture.org 
 
 

Генеральні партнери 2012 року 
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