Діяльність Благодійного фонду
«Об’єднання світових культур»
у 2018 році.

Дорогі читачі!
Представляємо до Вашої уваги не просто річний звіт про роботу фонду.
Це – історія про надію, про майбутнє, про зміни, про можливості!
Ми вимірюємо свій успіх у кількості життів, які вдалось змінити.
Кожного дня у всьому світі спільноти долають перепони і стикаються з тими
проблемами,
які
неможливо
ігнорувати.
Бідність.
Нерівність.
Відсутність
доступу до освіти.
І зараз як ніколи люди потребують підтримки та надії.
Ми працюємо, аби змінювати, аби кожна людина мала можливості жити достойно.
Ми працюємо, аби кожна дитина мала надійний старт для розвитку своїх талантів.
Ми боремося за те, щоб люди мали доступ до медицини, здорову їжу, гарну фізичну форму.
Кожного дня ми прагнемо створювати тривалі і позитивні зміни у суспільстві. Але
ми не в змозі це зробити самотужки. Завдяки щедрій підтримці наших меценатів,
партнерів, лідерів ми можемо допомагати іншим рухатись вперед. Особливу подяку
за підтримку колектив Благодійного фонду «Об’єднання світових культур» висловлює
компаніям «ДОНТЕМ», «ОЛІМП» та торговим маркам «Артеріум» та «Люксоптика».
Дякуємо всім за плідну співпрацю!
З найкращими побажаннями,
колектив UWCF
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ПРОГРАМА

КРОКУЄМО
В КРАЇНУ ЗДОРОВ’Я
Кількість безпоседньо долученого населення – 1 506 осіб.
Кількість бенефіціарів – 22 громадські та благодійні організації, територіальні громади).
Благодійна допомога за програмою дорівнює 2 193 467 грн.,
з яких фондом витрачено грошових коштів – 87 011 грн., безоплатно переданих фондом
ТМЦ на суму 2 106 456 грн.

П

рограма «Крокуємо в країну здоров’я»
охоплює у собі 3 напрямки діяльності і
відповідно 3 благодійних проекти, а саме:
«Наше здоров’я в наших руках», «Блиск
щасливих очей» та «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.
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ПРОЕКТ

Наше здоров’я в наших руках

В

рамках проекту у 2018 році Благодійним
фондом UWCF передано лікарські препарати
для соціально-незахищених верств населення,
а саме: багатодітних та малозабезпечених
родин, осіб з інвалідністю, переселенців, осіб,
що проживають на території проведення ООС
(АТО), та учасників ООС (АТО); медичним
установам надавалися продукти харчування
та інвентар для облаштування палат: 2 ванни
– для КП «Уманська міська лікарня», харчову
суміш рису – для Сєвєродонецького обласного
дитячого протитуберкульозного санаторію та
Комунального лікувально-профілактичного
закладу «Слов’янська центральна районна
лікарня».
Крім того, проведено благодійні акції
«Проконтролюй свій тиск», «Знайди час
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для себе», спільно з БО «Міжнародний
благодійний фонд «Сприяння розвитку
медицини» реалізовано акцію «Особливий
транспорт для людей із обмеженими
можливостями», спільно з Шевченківською
районною
організацією
Товариства
Червоного Хреста України в м. Києві – акцію
до Дня донора у Національному медичному
університеті ім. О.Богомольця .
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:
• Обухівська міськрайонна організація
Товариство Червоного Хреста України
(Київська область);
• Шевченківська районна організація
Товариства Червоного Хреста України в м.
Києві;
• Авдіївська центральна міська лікарня
(Донецька область);
• Ружинська районна центральна лікарня
(Житомирська область);
• Комунальний лікувально-профілактичний
заклад «Слов’янська центральна районна
лікарня» (Донецька область);
• Комунальний заклад «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Слов’янської
районної ради Донецької області;
• Сєвєродонецький обласний дитячий
протитуберкульозний санаторій (Луганська
область);
• Міжнародний благодійний фонд
«Волонтерське об’єднання «Крила»;
• Благодійна організація «Міжнародний
благодійний фонд «Сприяння розвитку
медицини»;
• Благодійний фонд «Спасіння душі» (м.
Покровськ Донецької області);
• Громадська організація «Подільське
районне товариство інвалідів «Єдність» (м.
Київ);
• Житомирська міська дитяча громадська
організація «Все робимо самі»;
• Громадська організація «Інвалідів
«Родина» (м. Київ);
• Громадська організація «Зоря Донбасу»;
• Іллінівська сільська об’єднана
територіальна громада Костянтинівського
району Донецької області;
• Громада селища Пісківка Бородянського
району Київській області.
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Благодійна акція
«Проконтролюй свій тиск»
відбулася 10 червня для відвідувачів сімейноінклюзивного фестивалю «Такий як Я», а
саме для вихованців інтернатних закладів
та діток з батьками. Під час акції волонтери
фонду – студенти-медики виміряли тиск,
надали рекомендації щодо його правильного
вимірювання
та
способів
профілактики
гіпертонії 76 особам. Також, вихованкам із
Новоборівського дитячого будинку-інтернату,
що у Новій Боровій Житомирської області,
співробітники фонду провели майстер-клас із
правильного вимірювання тиску та розповіли
про основні засади профілактики гіпертонії.

Акція «Знайди час для себе»
програми «Крокуємо в країну Здоров’я»
популяризує моду на уважне ставлення до
свого здоров’я. В рамках акції столичні лікарі
виїжджали мобільним офісом у населені
пункти, де на місці усі бажаючі особи пільгових
категорій
змогли
пройти
безкоштовне
ультразвукове дослідження та отримати фахову
консультацію лікаря. За допомогою ультразвуку
лікарі обстежували органи черевної порожнини
(печінку,
жовчний
міхур,
підшлункову
залозу, селезінку), органи сечовиділення
(нирки, сечовий міхур, передміхурову залозу),
щитовидну залозу, лімфовузли, систему
жіночих репродуктивних органів.
З 27 по 29 липня 2018 року акція «Знайди час
для себе» відбулася для жителів Миколаївської
міської територіальної громади Слов’янського
району Донецької області. Всього за три
дні безкоштовно пройшли ультразвукове
дослідження 159 жителів Миколаївської
громади.
З 17 по 18 серпня 2018 року акція «Знайди час
для себе» завітала до жителів села Білилівка
Ружинського району Житомирської області.
Пройти обстеження, щоб не пропустити хворобу
або порушення розвитку, завітало 239 жителів
села – як дорослі, так і діти.
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Акція «Особливий транспорт
для людей із обмеженими
можливостями»,
яку БФ «Об’єднання світових культур»

започаткував спільно з Міжнародним
благодійним фондом «Сприяння розвитку
медицини»,
у
2019
році
допомогла
жителям Донеччини, Житомирщини та
Кіровоградщини, забезпечивши інвалідними
візками без механізму для пересування як
окремих осіб з інвалідністю (через партнерські
організації), так і медичні заклади.
30 інвалідних
отримали:

візків

безкоштовно

• Ружинська районна центральна лікарня –
1 інвалідний візок;
• Територіальна громада села Білилівка
Ружинського району Житомирської області –
12 інвалідних візків для людей з обмеженими
можливостями в русі;
• Житомирська міська дитяча громадська
організація
«Все
робимо
самі»
–
4 інвалідних візки для дітей з інвалідністю;
•

Комунальний лікувально-профілактичний
заклад «Слов’янська центральна районна
лікарня» – 1 інвалідний візок;

•

Громадська організація «Волонтерське
об’єднання
«Віра
в
Україну»
–
10 інвалідних візків для жителів з
інвалідністю Миколаївської територіальної
громади Слов’янського району Донецької
області;

•

Територіальна громада Компаніївського
району
Кіровоградської
області
–
2 інвалідних візки осіб, хворих на цукровий
діабет.
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ПРОЕКТ

Блиск щасливих очей

В

рамках проекту у 2018 році БФ
«Об’єднання світових культур» продовжив
реалізовувати Всеукраїнський проект «Дарую
турботу», запроваджений спільно з торговою
маркою
«Люксоптика»,
для
жителів
Донецької та Кіровоградської областей.
З 27 по 29 липня 2018 року у місті Миколаївка
та селі Рай-Олександрівка (Слов’янський
район, Донецька область) кваліфіковані
лікарі-оптометристи проводили безкоштовне
обстеження гостроти зору, вимірювали
очний
тиск
жителям
Миколаївської
міської об’єднаної територіальної громади,
консультували та оформляли рецепти на
виготовлення безкоштовних окулярів від
ТМ «Люксоптика». За три дні проведено
огляд та проконсультовано 347 пацієнтів.
28-30 листопада 312 жителів Миколаївської
громади отримали безкоштовні окуляри.
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11 – 13 грудня 2018 року Всеукраїнський
проект
«Дарую
турботу»
відбувся
у
Компаніївському районі Кіровоградської
області (11-12 грудня – в смт. Компаніївка,
13 грудня – в селі Мар’ївка). Був проведений
огляд в профілактичних цілях та надано
консультації 600 пацієнтам, виписано
рецепти на виготовлення 496 окулярів. Наразі
всі індивідуально виписані рецепти передані
Компанії «Люксоптика» для виготовлення
окулярів.

10

ПРОГРАМА: КРОКУЄМО В КРАЇНУ ЗДОРОВ’Я

ПРОЕКТ

Охорона здоров’я матері і
дитини. Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології
Національної академії
медичних наук України

Д

о Дня матері Благодійний фонд
«Об’єднання світових культур» завітав до
дитячого відділення Інституту педіатрії,
акушерства і гінекології Національної
академії медичних наук України, щоб
подарувати емоційну підтримку матерям зі
всієї України, котрі перебувають біля своїх
діток під час лікування. Святковий настрій
створили музичні привітання фольклорного
ансамблю «Первоцвіт» Київської дитячої
школи мистецтв № 2 ім. М. Вериківського
під керівництвом Юлії Герштун. Під
позитивними і радісними враженнями гості
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та учасники свята висадили саджанці бузку,
щоб у майбутньому виросла чарівна «Мамина
бузкова алея». Діти, присутні на святі, та котрі
не мали змоги за станом здоров’я залишити
свої палати, отримали вітамінні фруктові
пакунки.
Крім того, Благодійний фонд разом з
фольклорним
ансамблем
«Первоцвіт»
завітали до ІПАГу з привітаннями до Дня
медичної сестри та створили святковий
настрій для всіх медичних працівників.
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ПРОГРАМА

ЗРОБИМО ЖИТТЯ
ДІТЕЙ КРАЩИМ
Кількість проведених заходів – 55.
Кількість бенефіціарів – 24 громадські та благодійні організації, територіальні громади.
Кількість охоплених у заходах осіб – 1 950.
Благодійна допомога за програмою у грошовому еквіваленті 210 650 грн., з яких витрачено
грошових коштів – 36 668 грн., безоплатно переданих ТМЦ на суму 173 982 грн.
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Р

еалізуючи програму «Зробимо життя
дітей кращим», UWCF опікується дітьми,
що перебувають в спеціалізованих закладах
та опинилися у складній життєвій ситуації,
допомагає інтернатним закладам, центрам
реабілітації дітей з інвалідністю, закладам
освіти та культури, організовує екскурсії та
проводить різноманітні заходи для дітей. В
рамках програми діють благодійні проекти
«Активне дозвілля» та «Особливі таланти», а
також акція «Візок книжок».

• Громадська організація «Громадське дитяче
інтернет-телебачення і радіо «Веселка ТВ»

Протягом року в рамках програми Фонд
співпрацював та допомагав наступним
закладам, організаціям та особам:

• Благодійна
України»

• Пугачівський
психоневрологічний
інтернат
(для дівчат, хворих на олігофренію в стадії
імбецильності, хворобу Дауна, для дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітейсиріт)

• Члени Ради учнівського самоврядування
«ЛІДЕР» Палацу дитячої та юнацької творчості
Солом`янського району

• Новоборівський
дитячий
будинок-інтернат
(для дівчат віком від 4 до 35 років з діагнозом
«Олігофренія в стадії імбецильності» (інваліди II
групи)
• Білоцерківський дитячий будинок-інтернат (для
дітей, хворих на ДЦП, синдром Дауна, аутизм,
епілепсію, психічні та фізичні розлади у розвитку,
помірна та глибока розумова відсталість)
• Громадська організація «Інвалідів «Родина»
(для дітей з важкими порушеннями розвитку,
комбінованими
порушеннями
–
аутизм,
поведінкові проблеми, розумові відставання)

• Міжнародний благодійний фонд «Волонтерське
об’єднання «Крила»
• Житомирська
міська
дитяча
організація «Все робимо самі»

громадська

• Благодійний фонд «Спасіння душі»
• Благодійна
організація
«Міжнародний
благодійний фонд «Щасливі люди»
організація

«Фонд

волонтерів

• Громадська організація «Соціальна гармонія»

• Діти-переселенці з Донбасу, що проживають у
пансіонаті «Джерело»
• Кризові та багатодітні родини громади смт.
Клавдієво-Тарасове (Київська область)
• Особи з інвалідністю та малозабезпечені
мешканці Іллінівської об’єднаної територіальної
громади
• Багатодітна родина з смт.
(Дніпропетровська область)

Васильківка

• Кризові та багатодітні родини Компаніївського
району Кіровоградської області

• Київський міський центр реабілітації дітей з
інвалідністю
• Школа-інтернат № 5 ім. Я.П.Батюка м.Києва (для
дітей з вадами зору)
• Благодійна
Життя»

установа

«Спеціальна

Школа-

• Територіальний
центр
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)
Шевченківського району м. Києва (група для
надання соціальних послуг денного догляду
дітям з інвалідністю)
• Сєвєродонецький
обласний
протитуберкульозний санаторій

дитячий

• Новозаліський дошкільний навчальний заклад /
ясла-садок/ № 30 «Веселка»
• Громадська організація «Зоря Донбасу»
14
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Робота фонду з інтернатними
закладами
Протягом року співробітники Благодійного
фонду «Об’єднання світових культур» спільно
з волонтерами detdom.info та Громадської
організації «Соціальна гармонія» відвідували
вихованців КУ «Пугачівський психоневрологічний
інтернат» (Житомирська обл., Коростенський
р-н., с. Березневе), Новоборівського дитячого
будинку-інтернату (Житомирська обл.) та
Білоцерківського дитячого будинку-інтернату
(Київська обл.). Розвиваючи процес інклюзії
в Україні, фонд неодноразово залучав до цих
поїздок лідерів учнівського самоврядування
навчальних закладів Солом’янського району на
чолі з педагогами Палацу дитячої та юнацької
творчості Солом'янського району м. Києва.

Під час кожної поїздки візитери приємно
та з користю спілкувалися з дітьми, дарували
трішечки свого тепла та любові вихованцям,
гралися, проводили різноманітні майстер
класи, щоб діти не відчували себе безпорадними
і могли швидше адаптуватися до сучасного
світу. Звичайно, кожного разу дітям привозили
смаколики та необхідні речі.

На початку травня співробітники Благодійного
фонду разом з вихованками КУ «Пугачівський
психоневрологічний інтернат» та вихованцями
Білоцерківського дитячого будинку-інтернату у
рамках сімейно-інклюзивного фестивалю «Такий
як Я» висадили на території інтернатів бузкові
алеї «Такий як Я».
15

Крім того, у 2018 році спільними зусиллями
фонду та волонтерів, за сприяння партнерської
організації – МБФ «Волонтерське об’єднання
«Крила»,
організовано
та
проведено
4 екскурсії до Києва та області для
вихованців зазначених закладів. Так,
17 лютого вихованкам КУ «Пугачівський
психоневрологічний інтернат» випала нагода
поринути в чарівний світ Центру культури та
історії Древньої Русі «Парку Київська Русь» (с.
Копачів, Обухівський район, Київська область),
де проходило наймасштабніше святкування
Масляної в Україні.

12
жовтня
дівчатка
з
Пугачівського
психоневрологічного
інтернату
вкотре
відвідали столицю, а саме виставку динозаврів у
Національному комплексі «Експоцентр Україна».
22 грудня Благодійний фонд та волонтери
detdom.info організували дівчаткам із КУ
«Пугачівський психоневрологічний інтернат»
та Новоборівського дитячого будинку-інтернату
захоплюючу подорож до зимової казки – Центру
культури та історії Древньої Русі – парку «Київська
Русь» на гостини до Святого Миколая.

Влітку
вихованці
двох
інтернатів
–
Білоцерківського та Пугачівського – відвідали
Сімейно-інклюзивний фестиваль «Такий як Я»,
що відбувся 10 червня у парку ім. Т.Г. Шевченка
(м. Київ).
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UWCF став партнером Всеукраїнського
соціального проекту «Слухаємо з
ВЕСЕЛКА TV: діти для дітей». Мета якого
– створення якісних дитячих українських
аудіокниг, начитаних дітьми-переселенцями
для дітей з вадами зору, з діагнозом
«дислексія». У кожній аудіокнизі – 20 творів з
книги української письменниці Слави Світової
«Жменька слів для доброго настрою». Тираж
аудіокниги – 300 примірників на флешносіях. Їх вже отримали вихованці київської
школи-інтернату № 5, а також вихованці шкілінтернатів для дітей з особливими потребами
в Полтаві та Чернівцях. А незабаром
аудіорозповідь можна буде послухати в
інтернеті (з 20 лютого вони будуть у вільному
доступі на YouTube-каналі «Веселка TV») і на
радіостанціях.
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З кожним роком дружба Фонду та ресторану
громадського
харчування
МакДональдз
міцнішає, співробітники закладу, за адресою
Кільцева дорога, 14в, завжди радо зустрічають
та частують маленьких гостей – підопічних
UWCF. 28 березня за запрошенням ресторану
маленькі гурмани із Донбасу, що проживають
у пансіонаті «Джерело» в Пущі-Водиці,
завітали на гостини, щоб першими оцінити
оновлені зали, зони для відпочинку, способи
обслуговування, та змогли не тільки смачно
поїсти, але й весело провести час та отримати
подаруночки.

До
Дня
захисту
дітей
за
ініціативи гіпермаркету АШАН Україна та
участі ГОІ «РОДИНА», ГО «Церебрал», БФ
«Об’єднання світових культур» відбувся
модний показ «Весна – Літо 2018».
Особливі модниці та модники та співробітники
гіпермаркету АШАН Кільцева представили
глядачам широкий асортимент одягу. Віковий
діапазон моделей був від 3 до 23 років.

Сімейно-інклюзивний
фестиваль
«Такий як Я», що відбувся 10 червня
у парку ім. Т.Г. Шевченка (м. Київ), з
кожним роком набирає обертів, залучаючи
до своєї РОДИНИ все більше і більше
організаторів, учасників та гостей. Мета –
продемонструвати можливості інклюзивного
суспільства, у якому люди з інвалідністю є
повноцінними учасниками навчального,
виховного чи розважального процесу, у якому
не існує перешкод для особистого розвитку,
комунікацій, панує повага, толерантність
та взаєморозуміння. Над проведенням
цьогорічного фестивалю працювали вже 2
організації – співорганізатори «Такий як Я»:
ГОІ «Родина» та БФ «Об’єднання світових
культур», що долучився до ініціативи в 2017
році.

Крім організації святкового концерту,
UWCF
облаштував
одразу
декілька
локацій: всі охочі мали змогу перевірити
артеріальних тиск та отримати консультацію
від волонтерів-медиків; волонтер Ольга
Донченко запрошувала до себе дітлахів на
яскравий акваргим; з волонтером Валентиною
Логвиненко всі спортсмени займалися йогою
та грали в настільний теніс. Крім того, фонд
забезпечив участь у фестивалі вихованцям
Білоцерківського дитячого будинку-інтернату
та
Пугачівського
психоневрологічного
інтернату.
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Богомольця організував для дітей освітні
майстер-класи на тему надання першої
медичної
допомоги
«Серцево-легенева
реанімація»
та
інтерактивні
заняття
«Організм – маленький Всесвіт», метою
якого було сформувати у дітей уявлення про
внутрішні органи людини та їхні функції.

Благодійний фонд та Київський
міський
центр
реабілітації
дітей
з інвалідністю вже другий рік у
святковій
атмосфері
проводжають
першокласників до школи. 13 діток,
які проходили курс реабілітації у центрі,
стали учнями київських загальноосвітніх та
спеціалізованих шкіл. 30 серпня 2018 року під
час свята для першокласників та їхніх батьків
малеча отримала у подарунок рюкзаки та
шкільне приладдя для ефективного навчання.
Вчетверте
Національний
культурномистецький
та
музейний
комплекс
«Мистецький
Арсенал»
організовує
креативний простір – фестиваль «Арсенал
Ідей», у якому поєднуються творчість дітей
та дорослих, наукові інновації та сміливі
мистецькі проекти, сучасні освітні програми
та експериментаторство. З 26 по 30 вересня
всі допитливі малята та їхні батьки з користю
проводили свої вихідні. Вже вдруге БФ
«Об’єднання світових культур» долучився
до фестивалю та у рамках тематичної групи
«Тіло» за участі студентів факультету педіатрії
Національного медичного університету ім.
19

15 червня в конгрес-виставковому центрі
«ПАРКОВИЙ» відбулася грандіозна подія –
XX Ювілейний Національний арт-фестиваль
«Міні Міс та Містер України 2018», а також
святковий гала-концерт «Міні Міс України:
Крута 20-ка», на якому засяяли незвичайні
яскраві зірочки, розкривши свої таланти:
артистизм, сценічну культуру, пластичність,
образність, виразність. Це була одна велика
казка, в яку потрапили дівчатка із Соціальнореабілітаційного центру «Родина».

Новорічні вечірки для малечі Соціальнореабілітаційного центру «Родина» та підлітків
з інвалідністю проекту «Горнятко Доброти»
ГОІ «Родина» відбулися, як завжди у дружній
та веселій атмосфері з піснями, танцями,
смаколиками,
різноманітними
майстеркласами та подарунками від UWCF.
29 грудня БФ «Об’єднання світових культур»
запросив діток з особливостями розвитку
емоційно-вольової сфери, які знаходяться на
реабілітації і вчаться у благодійній установі
«Спеціальна Школа-Життя», на виставу
«Викрадач Різдва» у Центр культури та
мистецтв НАУ та підготував кожній дитині
приємний подарунок.
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Впродовж 2018 року наш фонд допомагав
малозабезпеченим, багатодітним родинам,
внутрішньо переміщеним особам та жителям
Донбасу,
інтернатним
та
дошкільним
навчальним
закладам,
реабілітаційним
центрам для дітей з інвалідністю, дитячому
протитуберкульозному
санаторію,
територіальним
центрам
соціального
обслуговування
населення
та
іншим
нужденним продуктами харчування та
одягом, за які UWCF дякує своїм партнерам
– Київському міському благодійному фонду
«Фудбенк», БО «Міжнародний благодійний
фонд «Сприяння розвитку медицини»,
магазину KATARINA та волонтерам фонду.
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ПРОЕКТ

Активне дозвілля

П

роект «Активне дозвілля» програми
«Зробимо життя дітей кращим» спрямований
на організацію повноцінного, активного
дозвілля для дітей, незалежно від їхнього
віку, місця проживання, віросповідання;
покращення їхнього психоемоційного та
фізичного стану; організацію дитячого
відпочинку сумісного з інтелектуальним
розвитком; сприяння в організації фізично
активного образу життя; збільшення кількості
осіб, які систематично займатимуться
спортивною діяльністю та оздоровчою
фізкультурою;
формування
громадської
думки про активну участь в спортивній та
культурно-масовій роботі.
Проект стартував у 2018 році із запуску
секції боксу «Сила духу» у Соціальнореабілітаційному центрі «Родина». Відтоді
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двічі на тиждень у центрі «Родина» і раз
на місяць у підопічних фонду інтернатах
проходять заняття з фітнесу та боксу для дітей
з особливими потребами.
В рамках проекту «Активне дозвілля» Фонд
разом з волонтерами протягом 2018 року
організовували активний відпочинок на
дитячому майданчику «Джунглі» в ТРЦ Dream
Тоwn1, у веселій країні розваг «Букаха» (зона
LEGO) та Karlson Park для друзів із Донбасу, що
проживають у пансіонаті «Джерело» в ПущіВодиці міста Києва, дітей активних волонтерів
Фонду, малечі із Соціально-реабілітаційного
центру «Родина» та учасників фольклорного
ансамблю «Первоцвіт» Київської дитячої
школи мистецтв № 2 ім. М. Вериківського під
керівництвом Юлії Герштун.

За сприяння UWCF Обласна федерація
альпінізму і скелелазіння «Донбас», з нагоди
150-річчя міста Краматорськ Донецької
області та 150-річчя першосходження на
вершину Казбек, організувала сходження
на вершину Казбек, висота якої становить
5033,8 м. Сходження групою з 11 учасників,
серед яких 5 жителів Краматорська, жителі
Слов’янська, Дружківки, Добропілля та
Білозерського, найстаршому з яких – 60 років,
а наймолодшому – 15, розпочалося у Грузії
та відбувалось за класичним маршрутом 2А
категорії складності. В результаті 18 липня
о 9:26 за київським часом, група у повному
складі прибула до пункту призначення.
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БЛАГОДІЙНИЙ ПРОЕКТ

Особливі таланти

Р

еалізовуючи цей проект, Благодійний
фонд сприяє розвитку різноманітних талантів
та здійснює пошук талановитих дітлахів з
особливими потребами.
БФ «Об’єднання світових культур»
у
партнерстві
з
Київським
міським
центром реабілітації дітей з інвалідністю
проведено конкурс дитячих фоторобіт «Ми
живемо в одному світі», де дітки через
фотографію показали своє сприйняття
зовнішнього світу та своїх переживань, свою
любов до чогось або когось, до улюбленої
справи, або страви. З нагоди конкурсу у
Центрі також були представлені роботи
з виставки відомих фотохудожників «Діти
світу», організованої фондом, презентація
якої відбулася у Мистецькому Арсеналі у
2017 році. 5 червня переможці та учасники
фотоконкурсу були нагороджені дипломами
та отримали у подарунок м’які іграшки.

25

Сюрпризом для дітей стала поїздка до парку
щасливих тварин – XII місяців.
Сімейно-інклюзивний
фестиваль
«Такий як Я» об’єднав дітей для творчого
розвитку та спільного дозвілля. На сцені
фестивалю радували та захоплювали своїми
талановитими виступами дітлахи та молодь
з інвалідністю. Вони співали, танцювали,
декламували вірші, грали на музичних
інструментах, демонстрували свої акробатичні
вміння тощо. Вперше у 2018 році стали
учасниками фестивалю вихованці інтернатів.
Так, хлопчики із Білоцерківського дитячого
будинку-інтернату
підготували
вітальну
концертну програму із хореографічним
номером та піснями, а дівчатка із КУ
«Пугачівський психоневрологічний інтернат»
продефілювали на сцені із Королевою
України-2018 Яною Лаурінайчуте.
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ПРОГРАМА: ЗРОБИМО ЖИТТЯ ДІТЕЙ КРАЩИМ

Благодійна акція
«Візок книжок»
Щоб культура читання сьогодні не
перебувала під загрозою, а дитина пізнавала
чарівний світ цікавих, пізнавальних, яскравих
книг, протягом року Благодійний фонд
«Об’єднання світових культур» за сприяння
партнерських організацій та волонтерів
дарував художню та навчальну літературу
малечі та підліткам, передавав до сільських
бібліотек, шкіл та дошкільних навчальних
закладів. Таким чином, книжечки отримали
Клавдіївський
дошкільний
навчальний
заклад «Білочка», дитячі садки та школи міста
Авдіївка Донецької області, бібліотеки села
Білилівка Ружинського району Житомирської
області, села Катеринівка та селища КлебанБик Іллінівської ОТГ, що в Донецькій області,
а також дітлахи під час різноманітних заходів
фонду.
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У Всесвітній день дитини співробітники
Благодійного фонду «Об’єднання світових
культур» спільно з бібліотекою ім. Василя
Яна організували для дітей з Благодійної
установи
«Спеціальна
Школа-Життя»
(де на реабілітації знаходяться і вчаться
діти з аутичним спектром розвитку та
подібними порушеннями емоційно-вольової
сфери) справжню подорож до світу Книги.
Бібліотекарі захоплююче познайомили дітей
з видами книг, їх особливостями, всі разом
ми відгадували загадки та переглянули
документальний
фільм
про
історію
виникнення, розвитку книг і видавничої
справи. Крім того, діток чекав майстер-клас
з виготовлення закладок у книгу в формі
маленьких звірят. Дітки з радістю і цікавістю
майстрували зайчиків, лисичок, ведмедиків
і пінгвінів. А приємним завершенням нашої
подорожі стало частування улюбленими
дитячими ласощами.
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ПРОГРАМА

ГРАН - ПРІ
Кількість проведених заходів – 2.
Кількість залучених осіб – 492.
Благодійна допомога за програмою
дорівнює 142 571 грн.
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ПРОГРАМА: ГРАН-ПРІ

Г

оловним
проектом
програми
є
Міжнародний юнацький конкурс-фестиваль
класичного танцю «Гран-Прі Київ» 2018,
який вчетверте відбувся у Національній опері
України ім. Т.Г.Шевченка з 19 по 21 березня.
Юнаки та дівчата з України, Німеччини,
Італії, Іспанії, Норвегії, Туреччини, Японії,
Південної Кореї, США боролися за звання
«найталановитіших». У 2018 році конкурс
зібрав рекордну кількість учасників –
65. «ГРАН-ПРІ КИЇВ» - єдиний конкурс
класичного танцю міжнародного рівня,
в якому участь конкурсантів є абсолютно
безкоштовною.
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Щороку UWCF, співорганізатор конкурсу,
запрошує на гала-концерт дітей з особливими
потребами,
дітей-учасників
АТО
та
переселенців. 2018 року фонд придбав 462
квитки, які передав МБФ «Волонтерське
об’єднання Крила» для ліцеїстів Київського
військового ліцею імені Івана Богуна,
Громадській організації «Інвалідів «Родина»,
Благодійній організації «Благодійний фонд
«З теплом у серці», родинам учасників АТО та
юним гостям зі Сходу України. Їх зустрічали на
червоній доріжці і розважали казкові герої із
Аліси в країні див. У холі Національної опери
UWCF облаштував фото-зони та працювали
запрошені майстра аква-гриму для дітей.

Прикрасою гала-концерту став виступ
композитора,
піаніста-віртуоза
Євгена
Хмари у супроводі чарівних Black Tie
Quartet та акустичного гурту B&B project.
Музичний сюрприз також підготували і юні
гості фестивалю – Великий дитячий хор
Українського радіо.
5 жовтня, напередодні Дня працівників
освіти, відбувся урочистий концерт учнів
п’ятого
класу
Київського
державного
хореографічного
училища.
Діти
демонстрували номери із відомих постановок,
які освоїли всього за місяць. Впевнено та
наполегливо ці маленькі трудівники стають

частиною балетного світу. На головній
сцені училища глядачі побачили уривки із
«Лебединого Озера», «Кармен», українські
народні танці та насолодилися декламацією
віршів!
Благодійний фонд «Об’єднання світових
культур» також привітав педагогічний
колектив КДХУ із професійним святом, а
п’ятикласників із першим навчальним роком
в училищі і Всесвітнім днем балету, який
святкують щороку 1 жовтня! У подарунок діти
отримали балетки, які завжди стануть їм у
нагоді!
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ПРОГРАМА

ДІТИ
АВДІЇВКИ
Кількість проведених заходів – 3.
Благодійна допомога за програмою у грошовому
еквіваленті 18 405 грн.

Ф

онд продовжує допомагати Авдіївській
музичній школі у вихованні юних талантів
Авдіївки.
У
березні
2018
року
фондом
профінансовано 4 поїздки вихованців
музичної школи Авдіївської міської ради
на два конкурси обласного значення –
обласний конкурс учнів мистецьких шкіл
Донецької області «Бахмутська весна» (м.
Бахмут, Донецької області) та Відкритий
конкурс юних виконавців на струнносмичкових інструментах «Срібна струна» (м.
Краматорськ, Донецької області).
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Юні таланти гідно представили свою школу,
посівши призові місця у різних спеціалізаціях.
Так, 14-річний Павло Семенюта посів І місце
в спеціалізації «Виконавці на народних
інструментах» на конкурсі «Бахмутська
весна». 13-річний скрипаль Іван Горлачов
в спеціалізації «Струнні інструменти» на
конкурсі «Бахмутська весна» посів І місце, а
на конкурсі «Срібна струна» отримав ГранПрі. Крім того, III місце на конкурсі «Срібна
струна» у молодшій віковій категорії посіла
9-річна Ксенія Косенко.

На початку року Благодійний фонд
«Об’єднання світових культур» в рамках акції
«Візок книжок у дитсадок» передав книжки
до дитячих садків та шкіл міста Авдіївка
Донецької області.
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ПРОГРАМА

ГЕНІЇ
МАЙБУТНЬОГО
Кількість проведених заходів – 1.
Кількість охоплених у заходах осіб – 55.
Благодійна допомога за програмою у грошовому еквіваленті 3 232 грн.
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С

пільно
з
музеєм-майстернею
І.П.
Кавалерідзе, художником Андрієм Кулагіним
та журналістом, громадським діячем Оленою
Царенко Благодійний фонд «Об’єднання
світових культур» організував конкурс дитячих
малюнків на мультиплікаційну тему «Як
козаки…»
Метою Конкурсу є популяризація української
культури серед молоді, зокрема творчості В.
Дахно – художника мультиплікатора, режисера
та сценариста короткометражних мультфільмів
про запорізьких козаків Грая, Тура і Око.

27 лютого у музеї-майстерні ім. Івана
Кавалерідзе представники Благодійного фонду
«Об’єднання світових культур» спільно з
художником Андрієм Кулагіним та громадським
діячем Оленою Царенко підвели підсумки
Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків
«Як козаки…». Усього у конкурсі взяли участь
55 робіт дітей з міста Києва, Донецької,
Дніпропетровської та Житомирської областей.
Крім того, декілька учасників були відзначені
призами за майстерність. Почесними дипломами
та цінними подарунками нагородили усіх
учасників.
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Благодійна допомога, залучена фондом у 2018 році

Грошові кошти – 480 247 грн
Безоплатно переданих ТМЦ – 1 778 217 грн
Всього – 2 258 464 грн

Допомога, надана фондом за програмами (у грошовому еквіваленті)
2 193 467

Програма «Крокуємо в країну Здоров’я»

210 650

Програма «Зробимо життя дітей кращим»

142 571

Програма «Гран-Прі»

18 405
3 232

Програма «Діти Авдіївки»
Програма «Генії майбутнього»
Всього – 2 568 325 грн

Витрати фонду у 2018 році

Грошові витрати на благодійну діяльність – 287 887 грн
Адміністративні витрати – 485 206 грн
Вартість благодійної допомоги у вигляді
безоплатних ТМЦ – 2 280 438 грн
Всього – 3 053 531 грн
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Банківські реквізити для підтримки
діяльності Благодійного фонду
«Об’єднання світових культур»:
АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ»
ЄДРПОУ 40088505
МФО 380805
р/р 26004502795 (UAH)
ПАТ КБ «Приватбанк»
ЄДРПОУ 40088505
МФО 320649
р/р 26002052655846 (UAH)

+ 380 44 331 41 38
info@uwcfondation.com
uwcfua@gmail.com
03067, м.Київ, вул.Гарматна, 8

