ЗВІТ ЗА 2015 РІК

ЗМІСТ
Культура та Мистецтво
 Концерт студентів Київського Державного хореографічного училища

Охорона здоров'я та медицина

7
7

9

 "Великі французькі вечорниці" на підтримку дитячої кардіології

9

 Ярмарка-аукціон у мистецькому арсеналі

11

Фінансовий звіт за 2015 рік

12

Про Фонд
«Об’єднання світових культур» (United World Cultures Foundation,
UWCF) – український благодійний фонд, створений 28 жовтня
2015 року.
Мета Фонду полягає в активізації та сприянні вихованню здорового
та культурного суспільства. UWCF виконує місію підтримки
здорового способу життя і надання можливостей молодому
поколінню всебічно розвиватися, отримувати сучасну освіту, яка
тісно пов'язана з вивченням культурної спадщини та мистецтва
різних народів. Ми прагнемо створити високо моральну та розумну
націю.
Стратегічне завдання Фонду – об’єднання талановитих та
креативноінноваційних людей для підвищення рівня людського
капіталу в Україні.
Цілі Фонду:
1. Формування позитивного іміджу України як країни з щирою та
відкритою нацією, яка постійно розвивається та інтегрується в
сучасний світ на всіх суспільних рівнях, яка вміє та прагне вести
культурний діалог із різними країнами.
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2. Виховання здорового та освіченого покоління.
Благодійний фонд «Об'єднання світових культур» вважає, що
запорукою благополуччя будь якого суспільства є здоров’я нації,
яке сприяє розвитку освіти та культури не лише своєї країни, а й
всіх країн світу завдяки поширенню та популяризації. Сприяючи
поєднанню культури з повсякденним життям, роблячи її
доступною для всіх громадян, Фонд прагне у такий спосіб
формувати та підвищувати рівень освіченості в суспільстві.
Великі мудреці говорили: «Хочеш змінити світ – почни з себе».
Ми маємо велике бажання зробити особистий внесок у зміни
життя суспільства на краще. Колектив Фонду має своє власне
бачення як це зробити: сприяти розвитку філантропії, тобто
любові до людей, у свідомості кожного члена суспільства.
Наша команда фокусує свою увагу, в першу чергу, на Україні, але
не обмежується лише кордонами нашої Батьківщини, оскільки
цікавиться культурними традиціями, освітою, мистецтвом та
наукою й інших країн світу. Тому одним із ключових факторів
успішного розвитку Фонду є здатність відкриватися світу та
брати найкращі знання і практики.
Діяльність Благодійного фонду «Об'єднання світових культур»
спрямована на реалізацію програм і проектів у наступних
напрямах:
• культурологічний;
• науковоосвітній;
• охорона здоров'я;
• спорт.
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Культура та Мистецтво
Основою здорової та розвиненої країни є духовний розвиток нації.
Духовність є фундаментом внутрішнього світу особистості, адже
те, що всередині кожного з нас, ми випромінюємо навколо себе.
Будь-який розвиток, який веде людину вперед, розвиває її та
розширює кругозір, є духовною діяльністю. Тому надзвичайно
важливо допомагати дітям пізнавати світ, людей та формувати себе
як цілісну особистість.
Фонд спрямовує свою діяльність на культурний розвиток
підростаючого покоління, прояв її розумових здібностей, творчих
вмінь, логічного мислення, самоосвіти. Наше завдання – виховати
таку націю, яка дбає про навколишній світ та здатна здійснити в
ньому позитивні перетворення, прагне створювати прекрасне,
сповідує
чесність,
порядність,
толерантність,
повагу,
співчутливість та милосердя до інших.
Наука та Освіта
Ще в XVII столітті англійський філософ Френсіс Бекон
стверджував: «Знання – це сила». Розум людини творить чудеса.
Лише розумна та освічена нація буде розвиватись та процвітати на
карті світу. Обираючи освіту, кожна людини обирає своє майбутнє.
У наш вік комп’ютеризації та швидкого науковотехнічного
прогресу, коли функціонує безліч вузів, які чекають своїх студентів,
кожному потрібно наполегливо працювати, багато читати та
розвиватись. Наш Благодійний фонд націлений на розвиток науки
загалом та освіти кожного індивідуально. Ми сприяємо
формуванню в Україні нової сучасної моделі освіти та виховання
шляхом організації та проведення широкого суспільного діалогу.
Ми створюємо для дітей та молоді можливості для отримання
освіти, підтримуємо становлення творчої молоді, вкладаємо
інвестиційні ресурси у подальший розвиток освіти і науки в
Україні.
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Охорона здоров’я
Здоров’я – найцінніший скарб. Досить часто люди вітаються або ж
закінчують свої розмови саме побажанням здоров’я. Турбота про
своє здоров’я – обов’язок кожної людини. Діяльність у сфері
профілактики та охорони здоров'я людей необхідна, щоб
підтримати пропаганду здорового способу життя, фізичної
культури, спорту та покращити морально психологічний стан усіх
громадян.
Цей напрям діяльності Фонду спрямований на розвиток здорової
нації. Ми допомагаємо медичним закладам оновлювати
матеріальнотехнічну базу та покращувати умови для лікування
хворих дітей.
Спорт
Здорова нація – це спортивна нація! Підростаюче покоління
потрібно виховувати спортивним, щоб закласти міцну основу
здоров’я на довгі роки. Радує той факт, що заняття спортом стає все
більш популярним. Молодь намагається відвідувати спортивні
майданчики, ходити до спортивних залів, басейнів, відвідувати
різноманітні тренування.
Заняття фізичною культурою є запорукою прекрасного настрою й
підвищеного життєвого тонусу, а також підґрунтям для нових
досягнень, плідної праці та успішного життя. Розуміючи це, ми
всебічно намагаємося сприяти поширенню здорового способу
життя та зайняття спортом у суспільстві.
За період свого існування Фонд «Об’єднання світових культур»
вже встиг втілити у життя декілька важливих проектів, які
стали першими кроками до досягнення мети нашої діяльності.
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Культура та мистецтво

КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ
ПРОЕКТ

1

Концерт студентів Київського
Державного хореографічного училища

13 грудня 2015 року в залі Національної опери України за підтримки
Міністерства культури України та Благодійного Фонду «Об'єднання
світових культур» відбувся концерт студентів Київського
державного хореографічного училища.
Мета проведення концерту – підтримати талановитих дітей, дати їм
можливість виступати на великій сцені і привернути увагу
громадськості до стану хореографічної освіти в Україні.
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Квитки на концерт були передані дітям із сімей вимушених
переселенців, дітям з сімей учасників АТО, дитячому будинку
сімейного типу родини Фісоченко, а також, пацієнтам Науковопрактичного
медичного
центру
дитячої
кардіології
пац єнтам Науково
практичного
медичного
центру
дитячо кардта
кардіохірургії
МОЗохУкраїни
з батьками.
олог та кард
рург МОЗ
Укра ни з батьками
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Охорона здоров'я та медицина

КІЛЬКІСТЬ ПРОЕКТІВ
ПРОЕКТ

2

«Великі французькі вечорниці» на
підтримку дитячої кардіології

22 листопада 2015 року в готелі Intercontinental за підтримки
Благодійного Фонду «Об'єднання світових культур» відбувся
благодійний концерт «Великі дитячі вечорниці» з Олегом
Скрипкою.
Благодійний Фонд «Об'єднання світових культур» запросив дітей,
які перебувають на лікуванні в ДУ «Науковопрактичний медичний
центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».
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медичний центр дитячо кард олог та х рург МОЗ
Укра ни
Зібрані кошти з продажу квитків передані на закупівлю
медичного обладнання в ГУ «Науково-практичний медичний
центр дитячої кардіології та хірургії МОЗ України».
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ПРОЕКТ

Аукціон у мистецькому арсеналі

17 грудня 2015 директор Фонду Наталія Куценко взяла участь в
благодійному ярмаркуаукціоні, який проходив в Мистецькому
Арсеналі в підтримку ДУ «Науково практичному медичному
центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України», на
якому були виставлені картини, вишивки, вироби з дерева,
кераміки, прикраси домашнього інтер'єру, які створили своїми
руками журналісти і працівники всеукраїнських телеканалів. БФ
«Об'єднання світових культур» купив і передав картину
медичному центру.
БФ «Об єднання св тових культур» купив передав
картину медичному центру
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Фінансовий звіт за 2015 рік
Надходження
За період з 01.11.2015 до 29.12.2015 на розрахунковий
рахунок Благодійного фонду «Об'єднання світових культу»
надійшло грошових коштів на загальну суму 90 000, 00 грн. (у
т.ч. ТМЦ на суму – 80 000, 00 грн.)
Видатки:
Витрати за напрямками діяльності Фонду склали 85 000
гривень.
Утримання БФ – 3 808, 91 грн.

Залишок коштів
Залишок коштів на р/р БФ станом на 29.12.2015 – 15, 26 грн.
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