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Про ФОНД
Благодійний фонд «Об’єднання світових культур» (United 
World Cultures Foundation, UWCF) – молода команда одно-
думців, які розвивають українську благодійність, опікуючись 
обдарованими дітьми, дітьми з інвалідністю, дітьми-сирота-
ми, дітьми учасників АТО та вимушених переселенців.

UWCF створений 28 жовтня 2015 року. Свою діяльність Фонд 
розпочав 02 грудня 2015 року, тобто з моменту прийняття рі-
шення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та 
організацій (код ЄДРПОУ 40088505, ознака неприбутковості 
0036 – рішення № 194/326-58-12-04-18 від 29.09.2016 р.).

Діяльність Благодійного фонду «Об’єднання світових куль-
тур» спрямована на реалізацію програм і проектів у наступ-
них напрямках: медицина та охорона здоров’я, культура та 
мистецтво, наука та освіта, спорт.

Метою Фонду UWCF є виховання здорового покоління, під-
тримка здорового способу життя та надання можливостей 
дітям всебічно розвиватися, отримувати сучасну освіту, яка 
тісно пов’язана з вивченням культурної спадщини та мис-
тецтва різних народів. Діяльність Фонду направлена на розви-
ток філантропії у свідомості кожного члена нашого суспіль-
ства.

Фінансова звітність про зібрані та використані кошти розмі-
щена на сайті фонду у відкритому доступі.



П р о г р а м а
З О л о т е

Метою програми є: 

- Оснащення Науково-практично-
го медичного центру дитячої кардіоло-
гії та кардіохірургії МОЗ України не-
обхідним медичним обладнанням;

- Створення комфортних умов для ма-
леньких пацієнтів центру за допомогою 
матеріально-технічного забезпечення;

- Поліпшення психологічного ста-
ну хворих дітей та членів їх сімей.

ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та 
кардіохірургії Міністерства охоро-
ни здоров’я України» – найбільший 
кардіохірургічний центр Європи, що 
спеціалізується на наданні медич-
ної допомоги дітям із вродженими 
та набутими вадами серця та судин.
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У рамках реалізації програми було про-
ведено Психологічний розважальний 
тренінг «Радість – найкращі ліки» на те-
риторії Національної дитячої спеціалізо-
ваної лікарні «Охматдит» для маленьких 
пацієнтів, до дня серця Головному лікарю 
Науково-практичного медичного цен-
тру дитячої кардіології та кардіохірургії 
МОЗ України Фонд передав ваучер на 
придбання обладнання. 
Загальна вартість благодійної допомо-
ги - 58530,09 грн.

Благодійний фонд до участі у благодій-
них заходах залучив відомих артистів та 
музикантів. До доброї справи долучились 
італійська співачка In-Grid, Олег Скрип-
ка та  відомий хореограф Амадор Лопес. 
За участю артистів були організовані: 
«CABARET DE CHARITE», Сальса-мара-
фон «Дихання життя». 
Загальна вартість благодійної допомоги 
- 301 540 грн.

Кількість проведенних і підтриманих 
благодійних заходів  - 7
Благодійна допомога на програму у гро-
шовому еквіваленті дорівнює - 

420 070,09 грн.

Благодійний фонд UWCF підримав ор-
ганізацію центром дитячої кардиології та 
кардіохірургії трьох наукових заходів: VII 
Всеукраїнський конгрес медичних сестер, 
V наукова практична конференція «Ак-
туальні питання дитячої анестезіології», 
семінар «Благодійність - добрій справі 
бути». 
Загальна вартість благодійної допомоги 
- 60 000 грн.



Програма

ГРАН-ПРІ
в підтримку
Балетного
мистецтва

Метою програми є: 
- підтримка та популяризація балетно-
го мистецтва в Україні;
- підтримка та заохочення дітей, які 
займаються класичним танцем;
- виявлення талановитих дітей та мо-
лоді;
- налагодження комунікації між хо-
реографічними школами різних країн 
світу;
- поліпшення умов отримання освіти 
учнями та студентами Київського дер-
жавного хореографічного училища.

Київське державне хореографічне учи-
лище має дуже давню історію. Почина-
ючи з 1934 року, балетна студія готу-
вала артистів балету для  Київського 
театру опери та балету. З 1 липня 1949 
року після неодноразової реорганізації 
як самостійний середній спеціальний 
навчальний заклад для підготовки ар-
тистів класичного балету почало діяти 
Київське державне хореографічне учи-
лище, засноване на державній формі 
власності. У 1966 році для залучення 
до навчання молоді з інших міст Украї-
ни при училищі відкрито інтернат.



Благодійний фонд «Об’єднання світових 
культур» став співорганізатором міжна-
родного юнацького фестивалю класич-
ного танцю «Гран-Прі Київ 2016», який 
проводився з 17 по 19 березня 2016 року 
в Національній опері України під патро-
натом Марини Порошенко, посольств 
Японії, Німеччини, Молдови та Міністер-
ства Культури України.

Загальна вартість благодійної допомоги 
- 80 990 грн.

12 червня в залі Національної опери Украї-
ни за підтримки Благодійного фонду 
UWCF, посольств Німеччини та Японії, 
Міністерства культури України відбувся 
випускний концерт студентів Київського 
державного хореографічного училища.

Організація та проведення заходу саме на 
сцені Національної опери сприяє популя-
ризації балету в Україні та інформуванню 
про проблемні питання розвитку балету в 
Україні.

Загальна вартість благодійної допомоги 
- 80 648 грн.

Кількість підтриманих благодійних за-
ходів  - 2
У заходах об’єднано дітей з 8 країн світу 

Благодійна допомога на програму у гро-
шовому еквіваленті дорівнює - 

161 638 грн.



Програма
зробимо життя дітей

кращим
в підтримку 

5 вересня Фонд відвідав місто Волочиськ, що 
на Хмельниччині, де для діток з важкими хво-
робами та особливими потребами провів акцію 
«Радість – кращі ліки».
Всі дітки отримали персональні подарунки – 
набори для малювання, книги та інше шкільне 
приладдя. Крім того, Фонд передав Центру на-
дання соціальних послуг телевізор, комплекти 
постільної білизни та дитячі розвиваючі ігри, а 
Волочиському міському товариству інвалідів – 
масажну подушку, інгалятор, розвиваючі ігри 
та книжки для дітей.
Загальна вартість благодійної допомоги - 21 
495,04 грн.

23 липня та 05 листопада Благодійний фонд 
UWCF відвідав Білоцерківський дитячий бу-
динок-інтернат, у якому перебувають діти та 
молодь від 8 до 35 років з важкими розлада-
ми здоров’я, які потребують соціально-пси-
хологічної та медичної реабілітації.
 
Фонд у якості благодійної допомоги передав 
Білоцерківському дитячому будинку-інтер-
нату промислову пральну машину, взуття, 
лікарські засоби, засоби гігієни, канцелярсь-
кі товари та спортивний інвентар.
Загальна вартість благодійної допомоги - 
29 834,72 грн.

дитячих будинків
та дітей сиріт



*За офіційною статистикою приблизно 104 000 дітей 
виховуються в українських закладах інституційно-
го догляду, тобто інтернатні заклади та заклади со-
ціального захисту дітей. Однак, лише близько 10 000 
дітей не мають батьків чи позбавлені батьківського 
піклування. 

25 вересня Благодійний фонд UWCF  у             м. 
Хмельницький провів благодійний танцю-
вальний марафон, метою якого було звер-
нути увагу громадськості до проблем діток з 
особливими потребами Хмельницького ре-
гіону та підтримати Центр медико-соціаль-
ної реабілітації для дітей інвалідів з уражен-
ням нервової системи та опорно-рухового 
апарату «Турбота» при Хмельницькій місь-
кій дитячій лікарні.  
Загальна вартість благодійної допомоги - 
11 061 грн.

17 грудня Благодійний фонд UWCF  поздо-
ровив мешканців Пугачівського дитячого 
будинку-інтернату. Мешканцям будинку-ін-
тернату були вручені подарунки, солодощі, 
фрукти, іграшки, улюблений дитячий жур-
нал «Малюк Котя», від Благодійного фонду 
сучасний комп’ютер для адміністрації Пу-
гачівського будинку-інтернату.
Загальна вартість благодійної допомоги - 
2 630 грн.

Кількість закладів інституційного 
догляду, яким надано допомогу  
- 5 
Благодійна допомога на програму у гро-
шовому еквіваленті дорівнює - 

65 020,76 грн.



Програма
Діти АВДІЇВКИ
в пІдтримку дітей
мешкаючих у м.Авдіївка

Сьогодні в Авдіївці мешкають близько 
21 500 людей, працюють 5 шкіл, в яких 
навчається біля 1 350 учнів, 4 дитячих 
садки, які відвідують близько 450 до-
шкільнят. Також діють музична шко-
ла, будинок дитячої та юнацької твор-
чості, Центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів «Іскорка», Дитячо-юна-
цька спортивна школа та Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги, 
будівлі яких у 2014-2015 роках постра-
ждали від прямих влучань снарядів.

13 жовтня Фонд передав допомогу трьом закла-
дам:
 
-саксофон альт J.Michael для Комунального почат-
кового спеціалізованого мистецького навчального 
закладу «Музична школа Авдіївської міської ради»;
-10 мольбертів, 20 наборів гуаші, 15 наборів пен-
злів та 40 рамок для Будинку дитячої та юнацької 
творчості Авдіївської міської ради;
-проектор,  мобільний екран, 2 мікроскопи, 2 гло-
буси, 2 ліхтарики та 100 ламп для Авдіївської за-
гальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1.
Загальна вартість благодійної допомоги - 
42 611 грн.

11 листопада благодійна допомога надана: 
- Сімейній амбулаторії № 2, яка діє у Цен-
трі первинної медико-санітарної допо-
моги: медикаменти для надання невід-
кладної допомоги та суміші молочні для 
годування немовлят першого року життя;
- Центру соціальної реабілітації дітей-ін-
валідів «Іскорка», в якому проходить реа-
білітацію близько 45 дітей з синдромом Дау-
на, ДЦП, помірною розумовою відсталістю: 
двокамерний холодильник NORD;
- Музичній школі: нове фортепіано YAMAHA,  
скрипка ¾ та шість класичних гітар.
Загальна вартість - 110 709,45 грн.



*Благодійна програма «Діти Авдіївки» запроваджена Благодійним 
фондом «Об’єднання світових культур» з метою надання допомоги 
дитячим закладам та безпосередньо дітям м. Авдіївка Донецької 
області, в якому з 2014 року й досі ведуться бойові дії. Незважа-
ючи на це, місто відновлюється від обстрілів та продовжує жити. 

Кількість закладів м. Авдіївка, яким надана 
благодійна допомога  - 13
Охолпено дітей - 1862 
Благодійна допомога на програму у грошо-
вому еквіваленті дорівнює - 

234 165,36 грн. 

2 грудня до Авдіївської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів № 6 від Благодійного фонду 
«Об’єднання світових культур» для комплекта-
ції трьох класних кімнатах початкових та стар-
ших класів прибули 48 комплектів шкільних 
парт, які регулюються за висотою. 

Загальна вартість благодійної допомоги у ви-
гляді шкільних меблів склала 51 674,40 грн.

У День Святого Миколая, 19 грудня, 1 862 
солодкі подарунки були передані дітям, які 
відвідують всі дошкільні та шкільні навчаль-
ні заклади міста Авдіївка, а також Центр 
соціальної реабілітації для дітей-інвалідів 
«Іскорка». 
Вокальна студія Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості отримала 2 нових мікрофони, 
а Центр соціальної реабілітації для дітей-ін-
валідів «Іскорка» - ялинкові прикраси.
Всім дитячим закладам передані засоби поб-
утової хімії.
Розмір благодійної допомоги - 
29 170,51 грн.



Програма
ЗАБЕРИ ДИТИНУ З

ВУЛИЦІ

З нагоди Дня українського кіно, що від-
бувся 10 вересня 2016 року, Благодійний 
фонд «Об’єднання світових культур» 
(UWCF) організував похід до кінотеатру 
«Київська Русь» дітей вимушених пере-
селенців та учасників АТО з метою на-
дання їм психологічної підтримки.
Загальна вартість благодійної допомо-
ги - 5352,50 грн.

24 серпня у Хрещатому парку міста Києва біля 
Арки дружби народів у рамках проведення 
святкових заходів до Дня незалежності Украї-
ни представлено програму «Забери дитину 
з вулиці» та проведена презентація проекту 
Школи САМБО Братів Скрипаль, Національ-
ної Федерації Самбо України та Благодійного 
фонду UWCF («Об’єднання світових куль-
тур») з навчання дітей самбо, який здійс-
нюється у рамках цієї благодійної програми.
Загальна вартість благодійної допомоги - 
1287 грн.

2 грудня в місті Києві в Залі Центру культури та 
мистецтв Національного авіаційного університе-
ту відбувся Всеукраїнський дитячо-юнацький 
турнір «Фестиваль бойових мистецтв м. Київ».
 
Метою фестивалю є популяризація бойових мис-
тецтв серед дітей, їх залучення до занять спортом та 
здорового способу життя, розвиток патріотичного 
виховання у молоді, духовний і фізичний розвиток, 
підготовка до служби в лавах Української армії.

Загальна вартість благодійної допомоги - 
20 000 грн.



Метою програми є: 
- надання можливості дітям, батьки яких не мають 
достатнього матеріального забезпечення, та дітям-си-
ротам безкоштовно відвідувати спортивні секції, ху-
дожні, вокальні, танцювальні та інші кружки та студії;
- підвищення зацікавленості дітей спортом та мис-
тецтвом різних напрямків;
- пошук та відкриття нових талантів серед підроста-
ючого покоління;
 - організація та проведення розважальних, пізна-
вальних, спортивних та культурних дитячіх заходів.

У вересні пройшов чотириденний турнір – 
Кубок України з боротьби самбо та бойового 
самбо серед чоловіків, жінок, юніорів, юніо-
рок, юнаків та дівчат старшого віку, прове-
дення якого підтримав Благодійний фонд 
«Об’єднання світових культур» (UWCF).

Загальна вартість благодійної допомоги -
 66 448,04 грн.

У кінотеатрі «Київ» за підтримки Благодій-
ного фонду «Об’єднання світових культур» 
відбулася прем’єра першого повнометраж-
ного документального фільму про виши-
ванки «Спадок нації». Прем’єра фільму 
присвячена 10-річчю акції «Всесвітній день 
вишиванки».

Загальна вартість благодійної допомоги - 
20 000 грн.

Кількість підтриманих благодійних за-
ходів  - 5 
Охолпено дітей - близько 2 500 

Благодійна допомога на програму у гро-
шовому еквіваленті дорівнює - 

113 087,54 грн.



Програма

подаруй посмішку
в підтримку циркового

та естрадного мистецвт

Метою програми є:
-підтримка та популяризація циркового 
мистецтва;
-заохочення талановитих дітей та молоді, 
які займаються ілюзіоном, пантомімою, 
еквілібристикою, жонглюванням;
-поліпшення умов отримання освіти сту-
дентами Київської муніципальної Академії 
естрадного та циркового мистецтв.

28 травня в Національному цирку України 
за підтримки Благодійного фонду «Об’єд-
нання світових культур», Міністерства 
культури України вперше відбувся Київсь-
кий міжнародний цирковий фестиваль 
2016 і випускні концерти Київської муні-
ципальної академії естрадного та цирково-
го мистецтв.
Благодійна допомога за програмою скла-
ла  - 30 288,60 грн. 



Програма

Генії майбутнього
в підтримку талановитих

дітей

Мета програми:

-Розкриття талантів;
-Створення комфортних умов для ро-
звитку обдарованих дітей;
-Мотивація дітей.

Благодійним фондом UWCF надано фінан-
сову допомогу учасниці від України на дитя-
чому Євробаченні - Софії Роль для участі у 
конкурсі та підтримано проведення одинад-
цятого дитячого фестивалю-конкурсу «Міні 
світ краси України 2016».
Благодійна допомога за програмою склала  -
 101 729, 20 грн. 






