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Коментарі партнерів, подяки та грамоти 2013

Наші партнери про нас

Ми дякуємо 

Центр соціальних проектів майбутнього є неприбуткова 

та незалежна, благодійна організація, що реалізує соціальні 

програми по всій території України. Ми віримо, що побудо-

ва мосту між потребами та можливостями - це головне 

завдання людства в 21 столітті. Соціальні  та партнерські 

програми, які були реалізовані фондом в 2013 році, ста-

ли можливі завдяки підтримці великої кількості звичайних 

людей. Ми пишаємося тим, що соціальні проблеми не за-

лишають байдужими наших партнерів та друзів!

Ц і к а в и й  ф а к т :
В  2 0 1 3  р о ц і  к о ж н і 

15 копійок інвестованих 

у  п р о е к т  п р и н о с и л и 

1  г р и в н ю  д л я  й о г о 

реалізаці ї !



Надійшло коштів (грн) Мапа активності

Київ

Чернігів

Суми

Харків

Луганськ

Донецьк

Дніпропетровськ

Запоріжжя

Сімферополь

Херсон

Миколаїв

Одеса

Кіровоград

Черкаси
Полтава

Вінниця

Житомир

Рівне

Луцьк

Тернопіль
Львів

Чернівці

Ужгород Івано-Франківськ

Хмельницький

Цікавий факт:

В  2 0 1 3  р о ц і  М Б Ф  « Ц е н т р

соціальних проектів майбутнього» 

став  п ідписантом глобального

договору ООН

980 409

265 513197 066

373 708

11 125
4 910

2 8924 080

Діти проти раку Туберкульоз

< 500 учасників < 1000 учасників < 2000 учасників < 5000 учасників

Медичне обладнання Українська книга

Кращий друг

Гепатит

Утримання організації

Допомога дітям, 
Допомога дітям глухим, 
Допомога дітям ДЦП

1 839 702

3



Витрачено коштів (грн) Мапа активності* 

Київ

Чернігів

Суми

Харків

Луганськ

Донецьк

Дніпропетровськ

Запоріжжя

Сімферополь

Херсон

Миколаїв

Одеса

Кіровоград

Черкаси
Полтава

Вінниця

Житомир

Рівне

Луцьк

Тернопіль
Львів

Чернівці

Ужгород Івано-Франківськ

Хмельницький

980 409

265 513
184 596

373 708

3 138

1 3003 000

Діти проти раку Туберкульоз

Медичне обладнання Українська книга

Кращий друг

Утримання організації

*Мапа активності відображає географію витрат.

Допомога дітям, 
Допомога дітям глухим, 
Допомога дітям ДЦП

1 811 664

< 10 реципієнтів

< 15 реципієнтів

< 20 реципієнтів

< 25 реципієнтів

< 35 реципієнтівЗалишок станом на 01.01.2014 

28 038 грн
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2013 рік
Кількість

благодійних
надходжень 

Витрачено на 
реалізацію 
цільових 
проектів

Кількість 
дітей

 що отримали
 допомогу

Кількість 
учасників 
програм 
(донорів)

Витрачено
 на забезпечення 

діяльності 
організації 

Кількість 
партнерів

Кількість 
установ 

що отримали 
нашу допомогу

35 48

2013 рік приніс нам багато нових друзів та партнерів, серед яких є : благодійні фонди, центри сімейного розвитку, відомі Українці – 

журналісти, діячі культури, громадські активісти та політики. Основним критерієм нашої роботи є довіра людей та результат, який ми 

досягаємо разом з вами. Більше ніж 300 000 Українців, що проживають у різних куточках країни можуть відчути на собі результати нашої 

діяльності в 2013 році!.»

                                                                                                                                                                         Голова Правління Хаджиоглолв В.Л.

2 170 65 000 265 513

1 839 702
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Покажчик реципієнтів 
А

Аьфавіцька Соломія
Б

Балахівська ЗОШ соціальної реабілітації 1-2  ст.
Басай Сергій
Басистий Петро
Батуринська спец. ЗОШ  інтернат 1-2 ст.
Білоцерківська ЦРБ
Бердичівська ЗОШ інтернат 1-3 ст
Береговська спеціалізована школа інтернат 1-3 ст.
Благодійний фонд допомоги і захисту бездомних тварин  «Дай лапу»
Бондюк Георгій
Борисенко Анастасія
Боярська спеціалізована школа-інтернат 1-2ст.
Буханцов Павло

В
Вавринюк Вікторія
Васильківська спеціалізована ЗОШ інтренат 1-2 ст.
Васильківський районний дитячий будинок «Горобинка»
Вашкевич Люба
Володимиро-Волинська спеціалізована школа інтернат 1-3 ст.
Вірменський учбово-виховний комплекс школа-гімназія №3
Ворошилов Славко

Г
Гімназія-спеціальна  школа-інтернат з поглибленим вивченням іноземної 
мови і класи для слаборозвинених дітей
Гирич Дем’ян
Гнезділов Назар
Головчак Ілля
Голов’янко Роман
Гонський Максим
Горлівський центр соціально-психологіччної реабілітації для дітей
Гриценко Тетяна
Гуляйпільска спеціальна загально-освітня школа-інтернат

Д
Денищенко Єфим
Довганич Андрій
Долинська Центральна районна лікарня
Донецький дошкільний дитячий будинок №1 «Теремок»
Дроздова Ліза
Дудкін Микита
Думов Максим

Є
Єсипчук Валерія

Ж
Жигун Олена
Житомирський обласний спеціалізований будинок для дітей сиріт
Жмуденко Данило
Жмурій Ганна
Жмурій Надія

Жуков Богдан
З

Запорізький багато профільний ліцей
Запорізький січовий колегіум - інтернат
Злобенко Валентина
Зорян Володимир

І
Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня
Ізмайлов Михайло
Ізмаїльська спеціальна школа інтернат військово морського ліцею 
з посиленою фізичною підготовкою
Ізяславська спеціальна ЗОШ інтернат 1-2 ст

К
Каменець-Подільська школа інтернат  1-2 ст.
Кан Олена
Каращук Катерина
Карпенко Володимир
Катасонов Дмитро
Качуров Микита
Київський мійський пологовий будинок №2
Клапчук Михайло
Кліндухова Анастасія
Коваль Олександр
Козацький Учбово виховний комплекс» ЗОШ 1-3 ст.
Конотопська спеціалізована школа 1- 3 ст. 
Костюкевич Яна
Котовська загальноосвітня школа інтернат  1-2ст. для дітей сиріт і дітей 
позбавленийх батьківської опіки
Краснодонський обласний дитячий будинок-інтернат
Криворізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №11
Криворізька ЗОШ інтернат №9 з посиленою спортивною підготовкою
Кузнєцов Денис
Курницький Денис

Л
Лазівська спеціальна ЗОШ інтернат 1-2 ст.
Левицька Юля
Листопад Надія
Луганський обласний дитячий будинок №1
Луганська  обл. спец. ЗОШ інтернат

М
Мазурик Соломія
Малецька Валерія
Матвіївський загальноосвітній учбово-виховний комплекс «Всесвiт»
Мелітопольський учбово-виховний комплекс №16 «Дитячий садок – ВУЗ»
Миргородський Роман
Михайлів Іван
Михайловський Вадим
Миколаївська обласна дитяча лікарня

Н
Назаренко Микита
Несмілова Мілана

Новомиколаївська спеціальна  ЗОШ інтернат
О

Олійник Володимир
Острозька ЗОШ інтернат 1-3 ст.
Охтирське професійне училище соціальної реабілітації

П
Паньків Максим
Пиковець Олег
Полтавська ЗОШ інтернат №2 1-3 ст. ім. Н.К.Крупської
Портянко Олена
Приходько Маргарита
Прокопенко Анастасія
Пшонченко Максим

Р
Рибалт Марія

С
Сагін Артем
Сачук Вася
Семеняга Єгор
Симчук Олексій
Сіренко Олена
Скляренко Софія
Стаханівська обласна ЗОШ інтернат 1-2ст. №2
Столяр Андрій
Субота Роман

Т
Тарутинский притулок для дітей
Ткач Олександра
Тодорович Ангеліна
Трунова Наталья
Тронд Даша

Ф
Фонтанська ЗОШ соціальної реабілітації
Фрунза Микола

Х
Харківська ЗОШ соціальної реабілітації 1-3 ст.
Хортицький національний науково-реабілітаційний багато профільний 
центр

Ч
Чернівецька спеціалізована школа  1-3 ст.
Чернігівська ЗОШ інтернат ім. Коцюбинского
Черник Аліна
Чирва Олег

Ш
Шкуропат Валерій
Шлемська Юлія

Я
Яворський В’ячеслав
Яковченко Максим
Якушинецьке професійне училище
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Діти проти Раку
Боротьба із дитячою онкологією



За рахунок збільшення бюджету програми по боротьбі із дитя-

чою онкологією, вдалося значно розширити географію надання 

медикаментозної допомоги. В рамках програми «Діти проти Раку» 

ми розгорнули програму регіонального партнерства, та здобули 

нових друзів – фонд «Крила Надії» зі Львова та фонд «Скарбни-

ця Надії» із м. Рівне. В 2013 році нам вдалося збільшити кількість 

партнерів та учасників проекту. Із усіх куплених та переданих 

ліків найбільш популярними були «Віфенд», «Іринотекан», «Ме-

ронем», «Вінорельбін», «Пегінтрон», «Холоксан».  Кількість заку-

плених антибіотиків із загальної кількості куплених ліків складає 

26%, колоніє стимулюючих препаратів 10%, препаратів загаль-

ного призначення 29% , протигрибкових  20%, хіміотерапія 15%. 

Найчастіше ми допомогли дітям віком від 8 до 10 років. Із дітей що 

отримали допомогу -  27% мали лейкози різних ступенів, пухли-

ни внутрішніх органів – 20%, Саркоми -  23%, Пухлини головного 

мозку – 10% гематологічні захворювання – 10%  

Серед регіонів, що найчастіше отримували ліки в рамках програ-

ми «Діти проти Раку» - Дніпропетровськ, Львів, Київ, Рівне, Харків, 

Вінниця. В 2013 році ми розробили та надрукували 8 різних  типів 

листівок із інформацією та статистикою про стан дитячої онкології 

в Україні, що були розповсюджені через мережу наших партнерів 

по всій території України.

«Зростання тягаря раку в світі є одним з основних перешкод для розвитку людського потенціалу та процвітання. Нові статистичні дані та 

прогнози переконливо сигналізують про необхідність негайних дій проти цього гуманітарного лиха, що стосується усіх спільнот у світі без 

винятку »
 доктор Крістофер Уалд (Міжнародне агентство з вивчення раку)

980 409 грн. 
витрачено на реалізацію

 програми

498 
одиниць лікарських 
засобів закуплено 

та передано

28 
одиниць технічних 

засобів для лікування 
закуплено 

та передано

190
подій передачі

 медичних 
засобів

79
дітей отримали 

допомогу
 для лікування 

4 
свята організовано

 у відділеннях дитячої 
онкології

19  
різних аптек
 є постійними

 постачальниками 
ліків
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Сучасна медицина
медична техніка та обладнання



 373 708 грн.
Витрачено 

на реалізацію програми

Гематологічний аналізатор крові

Операційний стіл мерівара

Шприценасос

19.09.13 Ми передали гематологічний аналізатор крові «Mindray» для потреб 

лабораторії крові центральної районної лікарні в м. Біла-Церква (Київська область). 

Напівавтоматичний сучасний аналізатор здатний замірювати 19 гематологічних 

параметрів зі швидкістю 30 досліджень на годину. Раніше лабораторія ЦРБ викори-

стовувала техніку радянського виробництва, швидкість роботи лабораторії склада-

ла 3 аналізи на годину. Після введення в експлуатацію гематологічного аналізатора 

«Mindray» швидкість роботи лабораторії збільшилась в 10 разів. Тепер 54 000 мешканців 

Білоцерківського району мають можливість отримати якісні аналізи крові.

05.09.13 Сучасний багатофункціональний операційний стіл - «Merivaara Practico» 

був переданий для потреб Київського пологового будинку №2. Операційний стіл, що 

змінює кути нахилу та має повністю електронну систему керування є невід’ємною 

частиною лапароскопічного комплексу, що дозволяє проводити операції на плоді у 

вагітних жінок. Малоінвазивні втручання - це сучасний спосіб проведення операцій, що 

дозволяє значно зменшити наслідки для здоров’я пацієнта. Завдяки повному комплек-

су технічних засобів зараз  проведення операцій на плоді вагітних жінок є можливим на 

базі Київського пологового будинку №2.

26.03.13 шприценасос  «Aitecs «SEP10 S» був переданий до Миколаївської обласної 

дитячої лікарні, для потреб відділення онкогематології. Тепер проведення високоточних 

інфузій є можливим завдяки новим шприценасосам. (У 2012 році був наданий перший 

шприценасос). Шприценасос незмінний у випадку, коли дитині необхідно вводити ліки 

із висоткою точністю, пристрій налаштовується на необхідну кількість інфузії та вводить 

її за певний проміжок часу. Такий тип введення ліків, особливо хіміотерапії є загальнов-

живаним у світових клініках. Завдяки встановленому Aitecs «SEP10 S така можливість 

є і у Миколаївській обласній дитячій лікарні.
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Допомога дітям
програма допомоги дітям зі статусом



Ми об’єднали усі програми допомоги дітям зі статусом, – «Допомога дітям», «Допомога Глухим дітям» та «Допо-

мога Дітям ДЦП» та надали допомогу 32 інтернатним закладам. В рамках 3-х програм отримали допомогу діти-

інваліди, діти із затримкою розвитку та такі, що потребують корекції, діти сироти, діти із малозабезпечених та не-

повних сімей, діти, що позбавлені батьківського піклування, діти, що перебувають у дитячих будинках за рішенням 

суду. Географічно інтернацькі заклади – реципієнти знаходилися у обласних центрах – 10%, районних центра – 60%, 

містах – 27%, селах – 3 %. 

184 596 грн.
 Товарів передано

 в рамках програми

5 дитячих будинків
7 шкіл інтернатів

9 спеціальних шкіл
2 реабілітаційних центра

Загальна кількість 
2170 дітей, 

що отримали допомогу

12

25% гігієнічні товари
14% побутові товари
12% розвиваючі ігри

23% товари для школи
11% спеціальні технічні засоби

11% спортивні товари
4% меблі



Українська 
книга

Стоп 
Гепатит

Увага: 
Туберкульоз

Мій 
друг

Активний старт програми 
«Українська книга» - літо 2012.

Програма закупки та розповсюдження 

українських книг через бібліотечні 

фонди шкільних та дошкільних 

навчальних закладів. В 2013 році 

ми закупили та передали українську 

художню літературу у бібліотеку 

Васильківської школи-інтернат у 

кількості 15 найменувань, загальної 

вартості 1300 грн.

Активний старт програми по 
боротьбі із розповсюдженням 

гепатиту – літо 2013.

Гепатит – це термін, який об’єднує ряд 

захворювань печінки. Форми гепатиту 

можуть бути викликані різними 

факторами – хімічні препарати, ліки, 

алкоголь, паразити. Програма «Стоп 

Гепатит» переслідує мету всебічного 

інформування громадян про ризики 

та небезпеки даного захворювання. 

Ми часто стикаємося із проблемою 

зараження гепатитом дітей, що 

проходили процедуру переливання 

крові, та дійшли висновку, що повноцінні 

та якісні аналізи крові можуть стати 

ефективним інструментом у боротьбі із 

розповсюдженням вірусів Гепатиту. В 

рамках програми «Сучасна медицина» 

в 2013 році, ми надали сучасний 

гематологічний аналізатор крові в 

Білоцерківську центральну районну 

лікарню, оскільки саме Біла Церква має 

станцію переливання крові в Київській 

області.

Активний старт програми по 
боротьбі із розповсюдженням 

гепатиту – літо 2013.

В Україні є проблема безпритульних 

тварин, що живуть на вулицях та 

подвір’ях. Увага громадського 

сектору до ситуації з безпритульності 

та поводження із тваринами вища 

за державний. В Україні активно 

створюють громадські притулки для 

тварин, за різними оцінками близько 

40% домашніх тварин в Україні є 

безпритульними. Найбільша кількість 

безпритульних тварин зафіксована в 

Одеській області. Завдяки програмі 

«Мій Друг» в 2013 році, ми закупили та 

передали морозильну камеру «Zanussi» 

об’ємом 210 літрів, загальною вартістю 

3138 грн для зберігання м’яса та сухого 

корму для притулку «Дай Лапу» який 

знаходиться у м. Луганськ. 

Активний старт програми по 
боротьбі із розповсюдженням 

туберкульозу – літо 2013.

Більше ніж 600 000 українців страждають 

від туберкульозу, 55% хворих на 

туберкульоз – це дієздатні молоді 

люди, 7,5% хворих на туберкульоз 

захворюють ВІЛ, 4 українці щогодини 

дізнаються про власну хворобу. 

Якість життя та банальна необачність 

українців значною мірою впливає на 

темпи розповсюдження туберкульозу. 

В рамках програми «Увага: 

Туберкульоз» ми розробили бюлетень 

із інформацією про туберкульоз, 

ризики захворювання та набором 

необхідних дій для профілактики 

та вчасного діагностування. Разом 

із фондом «ТБ Надія» та «Міським 

центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді» організовано 

розповсюдження інформаційних бюлетенів 

у містах великого скупчення людей 

та потенційних зон ризику м. Києва. 

Бюлетень був надрукований тиражем 

3750 екземплярів, на суму 3000 грн.



https://www.facebook.com/events/282916238510210/
В благодійному on-line аукціоні прийняли участь

150 людей з різних куточків України,
серед них – журналісти, громадські діячі, політики, артисти

театру та кіно, співаки, і багато простих українців 
що не можуть стояти осторонь гостросоціальних проблем

яких торкаються наші програми. 

Благодійний аукціон було вперше проведено на користь бенефіціара нашого проекту «Врятуй життя» - Соломії Альфавіцької.

Люди небайдужі до долі дитини, влаштували у соціальній мережі продаж різних витворів ручної роботи. Кошти від продажу робіт йшли на лікування Соломійки.

Перший аукціон який провів наш фонд, на користь онкохворих дітей, працює більше року. Перша акція мала на меті збір коштів на медичне обладнання, що необхідне таким 

дітям.

В такий спосіб були зібрані кошти на шприценасоси для відділення онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні та придбано аналізатор крові для районної поліклініки 

в м. Біла Церква.

Лоти для аукціону дарують майстри, що власноруч їх виготовили. Автори робіт, які знають про цю ініціативу часто передають їх на аукціон для підтримки діток.

Ми дуже вдячні нашим постійним дарителям, серед яких:  магазин-майстерня «Шуфля» з Івано-Франківська, майстриня Людмила Рига з  Тернополя, Ольга Різняк зі Львова,  

дизайнер прикрас - Юлія Шпачинська,  Ольга Крайківська з Калуша, Юлія Дорогокупля, дизайнер Маka та фотограф Марина Яременко з Києва.

До аукціону приєдналось багато публічних людей, які своєю участю та увагою поширили ідею допомагати в такий спосіб серед своїх шанувальників. Актриси, співаки, політики, 

спортсмени  дарують і купують з аукціону, поширюють інформацію та долучають до участі інших людей.

Усі кошти з аукціону йдуть на програму «Діти проти раку» - мета якої забезпечити маленьких пацієнтів, що страждають на цю хворобу, медикаментами та необхідним обладнан-

ням.

Координатор on-line аукціону Ірина Сахно
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ІІгор Клименко, голова 

правління банку «Національний 

Кредит
«Банк «Національний Кредит» 
та МБФ «Центр соціальних 
проектів майбутнього» є давніми 
партнерами та друзями. Ми, 
як динамічний та інноваційний 
банк, на високому рівні оцінюємо 
співпрацю із фондом та можливість 
реалізовувати нашу корпоративну 
відповідальність у конкретних 
соціальних програмах. Ми і надалі 
будемо всебічно підтримувати наші 
партнерські відносини та розвивати 
відповідальність нашого бізнесу 
перед суспільством!»

Євген Костюков, заступник голови правління 

«Укргазпромбанк»:

«Наш Банк завжди схвально ставився до різного плану 

соціальних проектів.

Ми раді вітати і формат співпраці із Фондом, оскільки це дає 

нам можливість продемонструвати соціальну свідомість і 

відповідальність, а також залучити до участі у таких програмах 

наших працівників.»

Олег Цимбал директор компанії «24NonStop»

«Ми завжди шукали можливість проявляти власну соціальну відповідальність та приймати 

участь у системних соціальних програмах. Ми раді, що завдяки партнерству із центром 

соціальних проектів майбутнього в нас є така можливість зараз!»

Андрій Яцура, Голова Правління ПАТ «БАНК ФОРУМ»:

«Форум Банк, як свідома фінансова установа, не може стояти осторонь гостросоціальних проблем 

і потреб незахищених верств населення. Програма «Діти проти Раку» показала, що в Україні багато 

людей, які потребують допомоги, проте і багато небайдужих людей, ладних щиро співчувати і 

допомагати: це і співробітники фонду соціальних проектів майбутнього, які ставляться до кожного 

випадку з особливою увагою і розумінням, і співробітники банку, які залучають платежі і поширюють 

інформацію про програму, і клієнти банку, які роблять пожертви. Ми відчуваємо натхнення від того, що 

Форум Банк став частиною мосту між потребами та можливостями!»

Лопот Олександр, головний лікар Білоцерківської центральної районної лікарні:

«Ми вдячні фонду за допомогу. Сучасне медичне обладнання, що отримала лікарня є 

вкрай необхідним для населення цілого району, оскільки тепер ми маємо набагато більше 

інструментів діагностики. Завдяки фонду, в 2013 році, ми змогли істотно підвищити якість 

роботи лабораторії крові нашої лікарні.»
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Марина Яременко

Людмила Рига

Ольга Різняк

Юлія Шпачинская

Юлія Дорогокупля

Магазин-мастерская «Шуфля»

Ольга Крайківська

Дизайнер - Maka

Акторка Ірма Вітовська

Співак Арсен Мірзоян

Гурт«ROCK-H»

Доктор Комаровский

Володимир Полочанінов

Віктор Балога

Ігор Носалик

Юрій Словей

Сергій Ісаков

Олексій Гриценко

Оксана Гузинець – Мудрик

Лілія Козій

Віталій Кустов

Микола Дадеу

Тарас Личук

Ніка Кадірі

Вікторія Харрісон

Ольга Победаш

Светлана Мазур

Гюзель Насалик 

Ліна Білокобильська

Катерина Чорноус

Михайло Лободін

Марина Лободіна

Юлія Ляхович

Александра Бодняк

Александра Відоняк

Юлія Курчик

Юлія Миколаєць

Наталія Потапенко

Ірина Потапенко

Марія Боднар

Лідія Чорній-Матіяшек

Тетяна Шостак

Тетяна Минько

Андрій Журов

Христина Швець

Марта Стецик

Ірина Діяк

Наталія Кияк

Андрій Грабчук

Ганна Трофименко

Анастасія Старкова

Викторія Манакова

Олеся Мартиненко

Анжеліка Стандіо

Світлана Шабага

Олена Вахтель

Юрій Соловей

Оксана Говера

Андрій Філіппский

Іван Кліщ

Оксана Шлапак

Марина Коханська

Іванна Коберник

Марина Шимкова

Ольга Клімачова

Людмила Сабадах

Віктор Михайленко

Олександра Возняк

Віктор Возняк

Оксана Медвідь

Олексій Козловский

Наталія Найда

Мирослава Жибак

Василина Дибайло

Павло Шевело

Лілія Козій

Роман Дідик

Тетяна Зякун

Ірина Янцо

Цула Ірина

Ушаповский Олексій

Вікторія Носихіна

Іван Приймак

Валентина Хомайко

Ігор Клименко

Костюков Євген

Кривоносов Миколай

Ми дякуємо
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