ЗВІТ
Благодійного фонду
«Об’єднання світових культур»
за 2017 рік
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Шановні добродії!
У 2017 році Благодійний фонд «Об’єднання світових культур» продовжив
розвивати благодійність в Україні та покращувати життя підростаючого
покоління, приділяючи особливу увагу дітям з інвалідністю та позбавленим
батьківського піклування, талановитим дітям, тим, хто мешкає у зоні
проведення АТО, та переселенцям, дітям учасників АТО.
Далі реалізуючи програми «Зробимо життя дітей кращим», «Гран-Прі», «Діти
Авдіївки», «Генії майбутнього», «Забери дитину з вулиці», що розпочаті у
2015-2016 роках, у 2017 році Фонд запровадив програму «Крокуємо в країну
Здоров’я», яка стала однією з візитівок UWCF та відзначилася кількома
масштабними акціями.
Усі програми фонду мають на меті зробити наше суспільство сильнішим,
здоровішим, освіченішим і щасливішим. Дивлячись в усміхнені дитячі очі,
колектив UWCF задоволений від можливості змінити ситуацію на краще.
Спільними зусиллями з нашими спонсорами, волонтерами і партнерами ми
досягаємо нових результатів, розуміючи, що попереду ще багато справ та
завдань.
Дякуємо всім, хто не залишається байдужим і долучається до реалізації
спільної мети! Без вашої допомоги ми б не змогли зробити скільки добрих
справ! Особлива подяка за підтримку Благодійного фонду компаніям
«ДОНТЕМ», «ОЛІМП», «Міжнародний інвестиційний проект», «Стандарт
трейдінг» та торговим маркам «Артеріум» та «Люксоптика».
Представляємо вашій увазі РІЧНИЙ ЗВІТ, який дає чітке уявлення про наші
досягнення у 2017 році, декларує напрямки та програми, на які витрачено
кошти благодійників, та наслідує принципи прозорості, які надають
можливість спонсорам бути впевненими у цільовому використанні
благодійної допомоги.
Дякуємо всім за плідну співпрацю!
З найкращими побажаннями,
колектив UWCF
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Програма «Крокуємо в
країну Здоров’я»
охоплює 3 напрямки
діяльності та відповідно
3 благодійних проекти,
а саме:

КРОКУЄМО
В КРАЇНУ
ЗДОРОВ’Я
«Наше здоров’я в наших руках»
«Блиск щасливих очей»
«Охорона здоров'я матері і дитини. Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології Національної академії
медичних наук України».

Охоплені
регіони
України
Київщина,
Житомирщина,
Донеччина,
Луганщина,
Одещина,
Дніпропетровщина,
Запоріжжя,
Львівщина,
Вінниччина,
Кіровоградщина.

26 892

Кількість долученого населення.

51
Кількість бенефіціарів.

Благодійна допомога за програмою дорівнює -

840 929 грн

з яких фондом витрачено: грошових коштів -

23 872 грн
безоплатно переданих фонду ТМЦ на суму -

817 057 грн
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ОХОРОНА
ЗДОРОВ’Я
МАТЕРІ І
ДИТИНИ.
ІНСТИТУТ
ПЕДІАТРІЇ,
АКУШЕРСТВА І
ГІНЕКОЛОГІЇ
НАМН
УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року представники Благодійного фонду «Об’єднання світових культур»
підписали меморандум про співпрацю з
Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології
Національної академії медичних наук України.
Початком співпраці стало передання частини
необхідних
Інституту
медикаментів,
які
Благодійному фонду були надані корпорацією
«Артеріум». Спільно зі співробітниками ТОВ «Б.
БРАУН МЕДІКАЛ Україна» були передані в
Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
медичні витратні матеріали.
З нагоди Всесвітнього дня матері та
Всесвітнього дня медичної сестри у дитячому
відділенні Інституту педіатрії, акушерства і
гінекології UWCF влаштував концерт та провів
арт-практику для діток, які перебувають на
лікуванні, та їхніх матусь. Святковий настрій
створили музичні привітання фольклорного
ансамблю «Первоцвіт» Київської дитячої школи
мистецтв № 2 ім. М. Вериківського під
керівництвом Юлії Герштун та концертмейстера
Сергія Коноваленка.
З метою покращення умов перебування дітей
у лікарні наприкінці року UWCF передав
дитячому відділенню ІПАГу нові акрилові ванни.
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Для соціально-незахищених верств населення, а саме: багатодітних та малозабезпечених родин, осіб з інвалідністю, переселенців, осіб, що проживають на території
проведення АТО, та учасників АТО, в рамках
проекту Благодійним фондом UWCF передано медикаменти, організовано акції «Проконтролюй свій тиск» та зустрічі з сімейними лікарями.
Медичними препаратами, що надані Фонду
Міжнародною фармацевтичною корпорацією
«Артеріум» та компанією «Індіан-Хербс», забезпечено населення Київщини, Житомирщини,
Вінниччини, Донеччини, Луганщини, Кіровоградщини та Львівщини.

ПЕРЕДАЧА МЕДИКАМЕНТІВ
ЗДІЙСНЮВАЛАСЬ ЧЕРЕЗ НАСТУПНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ:
•Громадська організація «Подільське районне
товариство інвалідів «Єдність»»
•Міжнародний благодійний фонд «Волонтерське об’єднання «Крила»»
•Всеукраїнська громадська організація
«Конгрес ділових жінок України»»
•Обухівська міськрайонна організація
Товариство Червоного Хреста України
•Державна установа «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології Національної академії
медичних наук України»
•Авдіївська центральна міська лікарня

НАШЕ
ЗДОРОВ’Я
В НАШИХ
РУКАХ

•Костянтинівський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги
•Білилівська сільська рада Ружинського
району Житомирської області
•Благодійний фонд «Спасіння душі»
•Благодійна організація «Міжнародний
благодійний фонд «Реабілітаційний центр
«Шпиталь майдану»
•Територіальний центр соціального обслуговування Бершадського району
•Громадська організація «У дитячих долонях»
•Соціально-реабілітаційний центр «Родина»
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Благодійна акція «Проконтролюй свій
тиск» відбулася для переселенців із Донбасу,
що проживають у пансіонаті «Джерело», літніх
людей, які перебувають у Бершадському територіальному центрі по обслуговуванню одиноких громадян, та киян і гостей столиці під час
акції «Такий як Я», яка відбулася у парку імені
Шевченка. Усі бажаючі мали можливість
перевірити артеріальний тиск та отримати
рекомендації щодо його правильного вимірювання та способів профілактики гіпертонії.
Вдалося провести ряд превентивних заходів з
профілактики захворювань, зокрема огляд
сімейним лікарем-волонтером в Соціально-реабілітаційному центрі «Родина», профілактичну
бесіду щодо запобігання грипу у пансіонаті
«Джерело», з мешканцями смт. Клавдієво-Тарасове та селища Пісківка Бородянського району
Київської області.
Організовано заходи, направлені на надання
соціально-психологічної допомоги: зустріч 30
мам з маленькими дітками з Мариною Кінах у
рамках проекту «Щаслива мама-щаслива
дитина» та майстер-клас для маленьких
пацієнтів Інституту травматології НАМН України.
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БЛИСК
ЩАСЛИВИХ
ОЧЕЙ
Головною метою проекту є діагостика та
профілактика порушення гостроти зору.

8 липня UWCF спільно з мережею
гіпермаркетів АШАН та компанією «Люксоптика» у всіх 11 гіпермаркетах АШАН в Україні
провели благодійну акцію «Бачити більше –
жити краще». Під час благодійної акції близько
15 000 осіб були поінформовані про способи
збереження
свого
зору
та
отримали
інформаційні листівки, в яких описані перші
ознаки погіршення зору, комплекс вправ для
заняття втоми очей та профілактики короткозорості і поліпшення зору, а також правила, яким
необхідно
слідувати,
щоб
попередити
погіршення зору. Близько 8 000 осіб отримали
флаєр, який дає право у будь-якому відділенні
компанії «Люксоптика» безкоштовно пройти
діагностику та отримати знижку на 10% на
оптичне
замовлення.
Близько
2
000
відвідувачів гіпермаркетів АШАН у цей день на
місці безкоштовно перевірили свій зір та
отримали професійну консультацію лікарів-офтальмологів.
Компанія «Люксоптика» та Благодійний фонд
«Об’єднання світових культур» розпочали
Всеукраїнський проект «Дарую турботу».
Близько 600 жителів Ружинського району
Житомирської області (мешканці сіл Білилівка,
Котелянка, Немиринці, Княжики, Дерганівка,
Йосипівка, Вишневе та Вільнопілля) були
обстежені
лікарями-офтальмологами
та
отримали консультації щодо збереження зору.
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У значної частини виявили зниження зору на
10–40%, що є наслідком несвоєчасної діагностики. В результаті обстеження 406 осіб безкоштовно отримали окуляри, виготовлені компанією
«Люксоптика» за індивідуальними рецептами.
Під час отримання виготовлених окулярів
мешканці Ружинщини відвідали святковий
концерт акордеоніста та композитора, Лауреата
міжнародних та всеукраїнських конкурсів,
супер-фіналіста шоу «Україна має талант 2» та
«Хвилина слави» Олександра Тулінова.
Також в рамках проекту «Дарую турботу»
Благодійний
фонд
«Об’єднання
світових
культур» та компанія «Люксоптика» перевірили
зір багатодітній родині Маркових та підібрали
окуляри.
Реалізовуючи проект «Блиск щасливих очей»,
БФ «Об’єднання світових культур» допоміг
23-річному
жителю
Авдіївки
Кась’яненку
В’ячеславу, який з народження бореться з
ювенільним ревматоїдним артритом (І група
інвалідності), та оплатив частину вартості
витратних матеріалів на офтальмологічну
операцію (екстракція катаракти з вітректомією)
на правому оці, що повернула хлопцю зір.
Благодійні акції з перевірки внутрішньоочного
тиску Фонд провів для вихованок Пугачівського
дитячого будинку-інтернату (дівчат, хворих на
олігофренію в стадії імбецильності, хворобу
Дауна) та мешканців пансіонату «Джерело», які
були вимушені покинути свої домівки на
Донбасі.
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ГРАН-ПРІ
Головним проектом програми є
Міжнародний юнацький
конкурс-фестиваль класичного
танцю «Гран-Прі Київ» 2017, який
втретє відбувся у Національній
опері України ім. Т.Г.Шевченка з
24 по 26 березня. 57 юнаків та
дівчат з України, Німеччини,
Японії, США, Норвегії та Молдови
боролися за звання
«найталановитіших». Під час
гала-концерту відбулася прем`
єра балету «La Peri» (постановка
В. Малахова) у виконанні
студентів КДХУ.
Щороку UWCF, співорганізатор
конкурсу, запрошує на
гала-концерт дітей з особливими
потребами, дітей учасників АТО
та переселенців. 2017 року фонд
придбав 565 квитків, які передав
ГОІ «Родина», МГО «Соціальна
гармонія», ГО «Всеукраїнській
організації зі справ вимушених
переселенців». У холі
Національної опери UWCF
облаштував арт- та фото- зони, де
проходили майстер-класи з
малювання та наносили дітям
аква-грим.
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З нагоди року Японії в Україні та 45-річчя
дружби міст-побратимів Києва та Кіото відбулося
знайомство киян та гостей столиці з розмаїттям
японської культури. За підтримки UWCF, були
проведені 3 концерти за участі студентів КДХУ,
Terada Ballet Art School та заслужених і народних
артистів Японії та України.
1 квітня у Києві відзначився неймовірним
концертом дружби Terada Ballet Art School (м.
Кіото Японія) та КДХУ (Україна) у Київському
Національному Академічному театрі оперети. За
запрошенням БФ «Об’єднання світових культур»
учасниками цього культурного обміну стали і
особливі дітки з ГОІ «Родина», діти учасників АТО
та київські школярі.
27 травня у будівлі Золотих воріт та 28 травня
на Софіївській площі відбулися концерти до дня
Києва. У програмі концертів були представлені
публіці традиційні японські танці Ямагаели,
Нагаута та балет «Картинки з виставки» у виконанні Ранко Фуджіма, Нобухіро Терада, Раншо
Фуджіма, Рансей Фуджіма та студентів КДХУ.
Музичною перлиною концертів стала піаністка-віртуоз Манамі Кісо. Спеціально до цих
концертів UWCF передав КДХУ сценічні костюми,
які стали яскравим доповненням перфомансу.

Спільно з Кінотеатром «Україна» Фонд
організував для підопічних перегляд мультфільму «Балерина». Серед запрошених
були 10 юних балерин та 6 дівчаток та
маленький хлопчик, які тільки-но розпочинають своє знайомство з хореографією.
На згадку про рік Японії в Україні UWCF
взяв участь в урочистих висадках сакур
біля Національної опери України, Золотих
воріт та Київського державного хореографічного училища.
Напередодні різдвяних свят БФ «Об'єднання світових культур» відвідав звітний
концерт учнів та студентів Київського
державного хореографічного училища та
привітав усіх солодкими подарунками.

Кількість проведених заходів

6
Кількість залучених осіб

700
Благодійна допомога за програмою дорівнює

123 904 грн
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ДІТИ АВДІЇВКИ
У березні 2017 року фондом профінансовано 4 поїздки вихованців
музичної школи Авдіївської міської ради на два конкурси обласного
значення – «Бахмутська весна» (м. Бахмут, Донецької області) та «Срібна
струна» (м. Краматорськ, Донецької області). Крім того, у вересні Благодійний фонд UWCF зробив можливою подорож учасників вокального ансамблю музичної школи Авдіївської міської ради «Діти Донбасу» на ІІІ юнацький фестиваль патріотичної пісні «Героям слава!», що відбувся у місті
Золотоноша Черкаської області, профінансувавши всі витрати на проїзд.

Фонд продовжує
опікуватися маленькими авдіївцями,
зокрема допомагати
музичній школі у
вихованні юних
талантів

UWCF привітав маленьких містян з Міжнародним днем захисту дітей,
долучившись до відділів культури та освіти Військово-цивільної
адміністрації м. Авдіївка у проведенні святкового заходу «Планета дитячих
усмішок», що відбувся 01 червня 2017 року на бульварі ім. Т.Шевченка у м.
Авдіївка. Захід зібрав школярів, вихованців дитячих садочків та батьків із
зовсім маленькими дітьми. Ведучі разом з ляльками смішариками провели з дітьми рухливі ігри та майстер-класи. Після змагань на вулиці захід
перемістився до актової зали школи № 6, на сцені якої виступили шкільні
колективи, вихованці музичної школи, Палацу культури коксохіміків та
Будинку дитячої та юнацької творчості.
Благодійний фонд забезпечив всіх маленьких учасників свята та переможців конкурсів подарунками – наборами для творчості, розважальними
іграми, та пригостив дітлахів солодощами.
Передріздвяні свята у Авдіївці почались з чудового концерту вихованців
Музичної школи Авдіївської міської ради. Всі учні музичної школи від
Благодійного фонду UWCF отримали солодкі новорічні подарунки, а хоровий колектив та вокальний ансамбль «Діти Донбасу» – 25 українських
національних костюмів для виступів у конкурсах різних рівнів та участі у
святкових заходах.

Кількість проведених заходів

5
Кількість залучених осіб

250
Благодійна допомога за програмою
у грошовому еквіваленті

38 511 грн
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ПРОГРАМА

ЗРОБИМО
ЖИТТЯ ДІТЕЙ
КРАЩИМ
UWCF опікується дітьми, що перебувають
в спеціалізованих закладах та опинилися
у складній життєвій ситуації:
Пугачівський дитячий будинок-інтернат (для дівчат, хворих
на олігофренію в стадії імбецильності, хворобу Дауна, для дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт)
Соціально-реабілітаційний центр «Родина» (для дітей з важкими
порушеннями розвитку, комбінованими порушеннями – аутизм, поведінкові проблеми, розумові відставання)
Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю
Коростишівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Житомирської
області (для дітей з кризових родин)
Білоцерківський дитячий будинок-інтернат (для дітей, хворих на ДЦП, синдром
Дауна, аутизм, епілепсію, психічні та фізичні розлади у розвитку, помірна та глибока
розумова відсталість).
Організація «Ми разом – спільнота особливих сімей»
Діти-переселенці з Донбасу, що проживають у пансіонаті «Джерело»
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У Київському міському центрі реабілітації
дітей з інвалідністю за співорганізаторства
UWCF відбувся конкурс дитячого малюнку
«Малюю свою мрію». Близько півсотні чудових
робіт надіслали для участі у конкурсі діти віком
від 4 до 18 років. Визначили 9 призерів – по 3 у
кожній з трьох вікових категорій та 2 призи
глядацьких симпатій. Слідуючи концепції
конкурсу, БФ «Об’єднання світових культур»
втілив маленьку мрію кожного переможця –
вручив подарунок, який дитина намалювала.
Незважаючи на те, що головні призи отримали
11 дітей, проте всі учасники конкурсу отримали
дипломи, фарби та кульки.
Напередодні 1 вересня Фонд привітав 9 вихованців Центру, які стали першокласниками у
загальноосвітніх школах. Дітям урочисто подарували шкільні набори першокласника: рюкзак,
зошити, альбом, олівці, фломайстери, фарби та
інше. Не обійшлось і без активної частини,
працівники центру провели майстер-клас з
плетіння закладинок у книжки.
Щомісяця у 2017 році співробітники фонду
UWCF, волонтери detdom.info та волонтерського Руху МК м. Коростень відвідували вихованок
із Пугачівського дитячого будинку-інтернату
зі смачними подарунками. Кожна поїздка спрямована на розвиток та виховання дитини, спілкування з нею, впровадження пізнавальних
(інтелектуальних) процесів, за допомогою яких
вихованки пізнають навколишній світ (сприймання, пам'ять, мислення, мовлення). В один із
візитів команда організувала для дітей справжнє
пікнік-свято, потім з нагоди дня народження
вихованки Ольги ми влаштували справжнє
свято з клоуном, рухливими іграми, частуваннями і подарунками.
Спільними зусиллями з волонтерами та
партнерами фонду організовано 2 екскурсії
вихованок із Пугачівського ДБІ до Києва: 11
березня в Будинку кіно дівчата відвідали
концерт «Класика для дітей» у виконанні
оркестру «Віртуози Києва», організатором якого
є Svitlo Concert, а 22 липня дівчаток очікували
захоплююча водна прогулянка по Дніпру від ГО
«Рідні Нивки», повітряні кульки та смачні
Хеппі-міли з сюрпризами від «Макдональдз»,
екскурсія Пейзажною алеєю та відвідини
Свято-Покровського жіночого монастиря зі
смачним обідом.
Для покращення матеріально-технічної бази
Пугачівському ДБІ передано ультразвукову установку для миття посуду з функцією сушіння (ультразвукова мийка) до їдальні та оргтехніку та
систему караоке з мікрофоном до Монтессорі
центру.

Разом з друзями фонду – волонтерами Міжнародної громадської організації «Соціальна
гармонія» співробітники фонду відвідували Білоцерківський дитячий будинок-інтернат та
передали ноутбук для проведення занять, а
спільно з detdom.info відвідали комунальний
навчальний заклад «Коростишівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» Житомирської обласної ради, де організували пікніки
на свіжому повітрі. Також комп’ютерну техніку у
подарунок отримав ДНЗ №7 «Берізка» Переяслав-Хмельницької міської ради.
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З метою популяризації ідей соціальних послуг
17 червня у столичному парку імені Шевченка
відбулася благодійна акція «Такий як Я», ініціатором якої стала Громадська організація інвалідів
«Родина». Партнерами акції стали Благодійний
фонд UWCF, мережа гіпермаркетів «Ашан». Під
час акції звичайні діти спільно із дітьми з важкими порушеннями розвитку чи комбінованими
порушеннями спільно гралися та спілкувалися.
Під час акції фонд вручив представникам ГОІ
«Родина» новенькі форми для вихователів.
10 листопада для дітей Центру був влаштований майстер-клас з виготовлення букетів з цукерок. Провела його дизайнер зі світу флористики
Світлана Романченко. Від магазину KATARINA
діти отримали новий одяг.
23 грудня вперше відбулась «Інклюзивна
вечірка молоді» для людей з інвалідністю. Під
час заходу багато юнаків та дівчат незалежно від
стану здоров’я розважалися разом. У подарунок
від фонду ГОІ «Родина» та її вихованці отримали
електрочайник, рушники та солодощі.
10-12 жовтня в рамках Всеукраїнської наради
«Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю –
українцям з інтелектуальними порушеннями»,
що була присвячена Всесвітньому дню психічного здоров'я, ВГО «Коаліція» та БФ «Об’єднання
світових культур» було проведено Конкурс
виробів майстерень для людей з інтелектуальними порушеннями. Метою конкурсу було:
виявити
рівень
конкурентоспроможності
продукції майстерень для людей з інвалідністю
внаслідок інтелектуальних порушень, що створені при недержавних організаціях та комунальних установах для забезпечення реабілітаційної
послуги «працетерапія». Всі призери конкурсу
отримали подарунки, а саме: за Гран-прі конкурсу – ноутбук, за перші три місця – дерев’яні мольберти.

З 10 по 29 жовтня у Мистецькому арсеналі
(Арсенал Ідей) у рамках фестивалю молодих
художників відбулась виставка «Діти світу»
Благодійного фонду «Об'єднання світових культур», яка відобразила буденне життя дітей з
різних країн. У ній взяли участь фотографи-мандрівники, які роблять знімки дітей у різних
куточках нашої планети, а 26 жовтня Благодійний Фонд спільно з Арсеналом Ідей для дітей з
багатодітних сімей та дітей із сімей переселенців
зі Сходу України організували екскурсію до Мистецького Арсеналу з частуваннями солодощами.
Спільно з партнерами Фонду – Міжнародною
благодійною організацією «Волонтерське об’єднання «Крила», Квитковим сервіс Esport.in.ua,
ТОВ ЕнерджіМедіа – для малечі із Соціально-реабілітаційного центру «Родина» та дітлахів із Донбасу, які тимчасово проживають у пансіонаті
«Джерело» в Пущі-Водиці, та дітей з малозабезпечених багатодітних родин організовано ряд
відвідин культурних подій столиці: вистави
«Привиди цирку» в Національному цирку України, благодійного концерту Тіни Кароль у Палаці
«Україна» та шоу пісочної анімації казки «Попелюшка» французького казкаря Шарля Перро у
виконанні театру пісочної анімації «Золотий
Лев».
До різдвяних свят волонтери Благодійного
фонду «Об’єднання світових культур» передали
одяг та іграшки для багатодітних сімей, котрі
виховують 3-х і більше дітей, із села Горбачівка
Згурівського району Київської області, села Катеринівка Костянтинівського району Донецької
області, села Білилівка Ружинського району
Житомирської області.
Крім того, навесні UWCF та ресторан швидкого
харчування Макдональдз прийшли на допомогу
вимушеним переселенцям зі Сходу, що проживають у пансіонаті «Джерело» в Пущі-Водиці,
коли відімкнули світло, надавши 70 діткам
смачні обіди «Хеппіміл».
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АКЦІЯ

ВЕСЕЛИЙ ГРЕБІНЕЦЬ

Програма «Зробимо життя дітей кращим»
У 2017 році Благодійний фонд «Об’єднання
світових культур» спільно з майстрами
Київської
академії
перукарського
мистецтва проводять акцію «Веселий
гребінець» в рамках благодійної програми
«Зробимо життя дітей кращим».
«Веселий гребінець» - це виїзна дитяча
перукарня, в якій основними клієнтами є діти
з інвалідністю та діти з незаможних родин
будь-якого віку.
Студенти-перукарі за 2017 рік, знайшли
для 356 дітей відповідний образ та підібрали
стрижки. Не варто забувати, що діти активно
копіюють стиль батьків, тому батькам варто
мати гарний вигляд, щоб стати прикладом
для своєї дитини, тому і 62 батьків та мам
безкоштовно скористалися послугами перукарів.
Плюси такої співпраці Благодійного фонду
UWCF та вищого навчального закладу
Київської академії перукарського мистецтва
полягають в тому, що студенти вчаться приймати таких дітей і взаємодіяти з ними, а
дитина з особливими потребами легше
вливається в соціум. Ми вчимося розумінню
цінності і унікальності кожної особистості,
толерантності і поваги до індивідуальності, а
це – умова формування відкритого, інклюзивного суспільства. Ми підтримуємо ініціативи, спрямовані на створення умов для
розвитку кожної людини, для її включення в
структури суспільства і реалізацію особистісного потенціалу.

Кількість проведених заходів

65
Кількість залучених осіб

1450
Благодійна допомога за програмою
у грошовому еквіваленті

278 403 грн.,

з яких витрачено: грошових коштів - 37 577 грн.,
безоплатно переданих ТМЦ на суму 240 826 грн.
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ПРОГРАМА

ГЕНІЇ

МАЙБУТНЬОГО
З 1 грудня 2016 року по 22 січня 2017 року БФ
«Об'єднання світових культур» проводився конкурс
дитячого малюнка «МИСТЕЦТВО ДИТЯЧИХ МРІЙ» на
тему: «Мої новорічні свята». Учасники зі всієї України
віком від 3 до 16 років надіслали чимало унікальних робіт.
Шляхом відкритого голосування в соціальній мережі
FACEBOOK було обрано переможця, яким стала
одинадцятирічна Євгенія Ковальова з роботою «Святвечір
на Чорній горі в Києві», набравши 188 голосів. Друге місце
посіла Єлизавета Рудика (10 років) з роботою «Свята
об'єднують», третє місце – Ярослава Скуз (9 років).
Нагородження учасників та переможців конкурсу
відбулося 14 лютого на сцені розважального центру
«Блокбастер».
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UWCF разом з партнером – громадським
дитячим інтернет-телебаченням і радіо «Веселка Т
V» після проведеного опитування серед 300-х дітей
у віці від 5 до 16 років («Який Ваш улюблений
співак чи співачка?») організували дітям зустріч з їх
обранцем Дмитром Монатіком. 14 березня у
Концерт-холі «Фрідом» 60 талановитих дітей взяли
участь в інноваційному дитячому проекті. Серед
учасників домінуюча кількість становили діти з
родин внутрішньо перемішених осіб.
БФ «Об'єднання світових культур» надав
фінансову
підтримку
14-річній
Катерині
Красноглазовій – члену збірної спортивної
федерації глухих України, для участі у 3-му
чемпіонаті Європи з баскетболу для юнiорiв серед
глухих спортсменів, який відбувся у м. Люблін
(Польща) з 21 по 26 серпня 2017 року.
Фонд здійснив мрію маленької художниці з
багатодітної родини Насті Маркової і подарував
мольберт-хлопушку,
професійний
набір
акварельних фарб, 9 пензликів «Колонок», графітні
олівці, набір дерев’яних стеків, папір для акварелі
та ватмани, які стануть їй в нагоді під час навчання
у державній художній середній школі ім.
Т.Г.Шевченка.
Допомогу у вигляді сучасної комп’ютерної
техніки отримав молодий спеціаліст з 3д
моделювання Сергій Некрасов з міста Краматорськ
Донецької області, для якого хобі стало способом
заробити кошти на власне лікування хвороби
спини і дало змогу жити повноцінним життям.
Також фонд здійснив мрію підлітка Миколки із
смт. Ружин Житомирської області – йому
подарували скейт для тренування.

Кількість проведених заходів

7
Кількість бенефіціарів

33
Кількість залучених осіб

90
Благодійна допомога за програмою у грошовому еквіваленті

14 298 грн.,
з яких витрачено: грошових коштів - 12 098 грн., безоплатно
переданих ТМЦ на суму_2 200 грн.
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ПРОГРАМА

ЗАБЕРИ
ДИТИНУ
З ВУЛИЦІ

19 лютого 2017 року Благодійний фонд UWCF
запросив діток на нову українську казку Дена
Гуменного «Мама сказала «НІ». Яскраву
театральну виставу відвідали 12 діток з
багатодітних
сімей,
родин
внутрішньо
переміщених осіб, родин учасників АТО та двоє
діток наших волонтерів.
Благодійний фонд «Об'єднання світових
культур» надав допомогу в реалізації прем'єри
дитячої комічної опери Миколи Віталійовича
Лисенка «Коза-дереза» у виконанні учнів
Костянтинівської школи мистецтв, передавши
школі українські народні костюми для
вокального ансамблю і підвісні мікрофони для
великої сцени, а всім учасникам солодкі
подарунки.

Кількість залучених осіб

50
Реалізовуючи програму фонд
витративгрошові кошти у розмірі

16 705 грн
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БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА, НАДАНА
ФОНДУ У 2017 РОЦІ

700 431 грн
23,4%

2 293 170 грн
76,6%

Грошові кошти
Безоплатно надані ТМЦ у грошовому еквіваленті

Всього: 2 993 601 грн.
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ВИТРАТИ ФОНДУ
У 2017 РОЦІ

324 327 грн

1 060 083 грн

19,8%

64,8%

252 667 грн
15,4%

Адміністративні витрати
Грошові витрати на благодійну діяльність
Вартість благодійної допомоги у вигляді безоплатних ТМЦ

Всього: 1 637 077 грн.
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ДОПОМОГА, НАДАНА ФОНДОМ ЗА ПРОГРАМАМИ
(У ГРОШОВОМУ ЕКВІВАЛЕНТІ)
14 298 грн
1,1%

16 705 грн
1,3%

278 403 грн
21,2%

38 511 грн
2,9%

123 904 грн
9,4%

840 929 грн
64,1%

Програма «Крокуємо в країну Здоров’я»
Програма «Гран-Прі»
Програма «Діти Авдіївки»
Програма «Зробимо життя дітей кращим»
Програма «Генії майбутнього»
«Забери дитину з вулиці»
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+380 44 331 4138
info@uwcfoundation.com
uwcfua@gmail.com
03067, м.Київ, вул.Гарматна, 8

