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ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Час минає дуже швидко - нам 10 років!
Як завжди, хочу підкреслити що головною місією Фонду БУЛО, Є і 
БУДЕ впровадження принципів соціальної відповідальності бізнесу 
перед суспільством, і з гордістю можу сказати, що майже за 10 
років налічується більше 50 компаній з різних сфер (банки, фінансові 
установи, IT компанії, заклади швидкого харчування та інші). Це 
означає що кожне підприємство з цього списку та кожен співробітник 
компанії  не словом, а ділом знає, що таке соціальна відповідальність, 
як корпоративна, так і особиста,  і саме  це дає нам змогу із впевненістю 
дивитись у майбутнє. 

«МАЙБУТНЄ» - є головним словом в назві нашої організації, тому що 
майбутнє наших дітей залежить саме від нас, і ми робимо все, щоб 
кожен хлопчик та кожна дівчинка в нашій країні відчували тепло та 
мали щасливе і безтурботне дитинство.  

2020 рік був дійсно важким, як фінансово, так і морально. Економічна 
криза та пандемія стали великим випробуванням і для бізнесу, і для 
благодійності, і взагалі для кожного з нас. Але саме завдяки цим 
випробуванням ми змогли подивитись на світ зовсім по-іншому - 
відкрились нові можливості, нові виклики, нові партнери і, як наслідок, 
нові проекти!  

Зараз, дивлячись на весь 2020 рік я хочу з гордістю сказати, що 
ЖОДНОГО дня команда Фонду не зупинялась. 

Перший лист про допомогу у засобах індивідуального захисту ми 
отримали вже через 4 дні після введення жорсткого карантину і майже 
кожного тижня ми отримували по 2-3 нових запита від обласних та 
місцевих лікарень. Тому вже наприкінці березня правлінням Фонду було 
вирішено відкрити новий проект «STOP.CORONAVIRUS», який би зміг 
на системному рівні допомагати лікарням всієї країни не піклуватись 
про наявність ЗІЗ, а лікувати пацієнтів та боротися за життя кожного 
Українця.

Від імені Фонду та від себе особисто хочу висловити щиру подяку 
всім, хто не дивлячись на складнощі життя, кризи, пандемії тощо 
залишається відданим своїм принципам та вважає своїм обов’язком 
допомагати не тільки своїм близьким, рідним або знайомим, але навіть 
тим, кого ніколи не бачили, і скоріш за все ніколи і не побачать, адже 
найчастіше саме так і трапляється.  Сьогодні допомагаєш ти, а завтра 
допомога може знадобитися тобі…

 Під кінець хочу сказати – на щастя, ДОБРИХ людей набагато більше, 
ніж Ви думаєте!  Світ не такий поганий, як Вам здається, тому 
насолоджуйтесь життям, любіть та допомагайте один одному. 

Бажаю кожному з Вас не звертатися до нас! ;)   

З повагою, голова правління   Хаджиоглов В.Л.









2020 рік видався непростим, як в особистому, так і робочому плані. 
В один момент довелося змінити звичні речі і повністю перейти в 
онлайн режим. 

Команда фонду активно зреагувала на ситуацію, що склалася з 
коронавірусом, і вже у квітні місяці (одні з перших) ми відкрили 
програму допомоги державним лікарням у забезпеченні їх засобами 
індивідуального захисту. Почали дуже активно працювати в цьому 
напрямку, адже разом із введенням жорсткого карантину значно 
зменшилися можливості фонду, але щонеділі ми намагалися 
максимально покривати потреби лікарень по всій території України

Паралельно з проектом «Stop.Coronavirus» ми продовжували 
реалізовувати основні програми фонду – це  допомога онкохворим 
дітям, дітям з ДЦП, дітям з порушенням слуху та не менш важливі 
проекти Фонду  такі як допомога безпритульним тваринам та інші. 

Пандемія вплинула на стиль роботи та повністю змінила його, 
працівники фонду  90% часу знаходились по домівках та працювали 
в режимі онлайн.

Минулий рік став для нас ще одним підтвердженням того, що 
бажання робити добро і змінювати цей світ – НЕЗДОЛАННЕ, і усе 
можливо, навіть у часи такого явища, як коронавірус. 

Дякуємо усім за довіру до Фонду. 

Хай Україна буде здоровою!

Менеджерка проектів                                                          Грановська Валерія



Друзі!

Для  того,  щоб  кожен  охочий,  подумавши  зробити  благодійний  
внесок,  міг  зробити  це  якомога   просто,  та  не  замислювався  
над  тим,  чи  дійдуть  його  гроші  до  адресата.  Ми  увесь  час  
плідно  працювали  над  цим  з  IT  командою  Agency21.

Від  самої  ідей  до  її  реалізації  знадобилося  5  років!   У  2016  
році  ми  зробили  перший  в  Україні  Благодійний  термінал,  
який  працює  за  системою  NFC.

Мета  NFC  Donation  Box  –  сприяти  повному  викоріненню  
благодійних  скриньок,  та  реалізувати  сучасну,  прозору  і  
безпечну  систему  збору  коштів,  де  кожна  пожертвувана  
гривня  максимально  швидко  та  автоматично  буде  
зараховуватись  на  рахунок  Фонду.

Пандемія,  яка  почалася  у  2020  році,  підштовхнула  увесь  
світ  робити  та  працювати  так,  щоб  мінізувати  будь-які  
контакти  між  людьми,  саме  тому  бізнес  дуже  швидко  почав  
переходити  на  безконтактні  способи  оплати  і  ми  звичайно  
вітаємо  цей  крок.

На  сьогоднішній  день, в  рамках  ініціативи  Cashless  
благодійність,  NFC  Donation  Box  встановлені  в  таких  
компаніях,  як  Good Wine,  SOCAR,  мережи  кінотеатрів 
PlanetaKino,  Multiplex,  Auchan  Ukraine  та  інші.

Agency  21             





Фонд, як некомерційна організація, яка  з 2013 року стала підписантом 
Глобального договору ООН, у своїй діяльності продовжує підтримувати  ініціативи  
які охоплюють права людини, охорону праці, ставлення до навколишнього 
середовища та протидії корупції. 

Ми і надалі будемо впроваджувати КСО проекти, вести просвітницьку діяльність 
серед українських компаній для того, щоб українська бізнес-спільнота розуміла 
та максимально відповідала світовим стандартам ведення бізнесу!

Головна ідея акції «ГОДИНА ЗЕМЛІ» – це привернути увагу всього світу до проблем 
навколишнього середовища, адже природа має значення!

Ми, як і увесь цивілізований світ, відповідально ставимось до проблем глобального 
потепління і вже не перший рік підтримуємо цю ініціативу. 

Цього року 28 березня о 20:30 всі співробітники Фонду вимкнули світло, 
відклали свої телефони, повимикали усі електричні прибори, запалили свічки  і 
насолоджувались тишою  та розмовами із своїми рідними протягом цілої години.

ЗЕЛЕНИЙ ОФІС вже не мода або тренд – це вимога сучасності! 
Вирішення глобальних питань починаються з невеликих, але дуже важливих 
кроків доступних кожному з нас, саме тому вже 5 років ми комплексно підійшли 
до питань екологічної безпеки:
- це використання паперу для потреб офісу, який повністю або частково 
виготовлений з вторсировини; 
- це використання екологічних миючих засобів, які не містять хлор чи фосфати; 
- це сортування сміття та використання енергозберігаючих ламп;
- це також ведення інформаційно-просвітницької компанії в соціальних мережах 
Фонду стосовно наслідків кліматичних змін, природних катаклізмів,  які вже 
сьогодні ми бачимо на різних континентах нашої планети! 





МБФ “Центр соціальних проектів майбутнього”
03035, м. Київ, Соломянська пл., 2, оф. 908

Тел. +38 044 248 80 86
E-mail: office@centersocial.org

www.centersocial.org


