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Річний звіт

Центр соціальних проектів майбутнього є міжнародним благодійним фондом, заснований у Києві. 
наша основна мета - створити міст між можливостями та потребами. 

У 2015 році, наша команда стала сильніша, нам вдалося вистояти в умовах економічного спаду 
практично не скорочуючи об’єми наданої допомоги.
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Надійшло коштів (грн)

1 012 603,06

89 912,85

1 540 333,16

298 127,27

338 092,71

Програма підтримки ЗСУ

Залишок не використаних коштів за 2014р.

Програма допомоги дітям

Програма підтримки медицини

Дрібні цільові програми

2 266 465,99
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Витрачено коштів * (грн)

1 511 270,43

1 156 659,63

321 683,82

257 464,32

8765,83

Програма допомоги дітям

Програма підтримки медицини

Програма підтримку ЗСУ

Дрібні цільові програми

Утримання організації

** В січні 2015 було переведено 1 047 614 грн., для протезування рук бійцю 79ї бригади (Миколаїв) – Олександру Терещенко

*Залишок станом на 01.01.16 – 58 113,65 грн  

3 255 844,03
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За кількістю подій організованих фондом

< 2 5 < 2 0 < 1 5 < 1 0

Наша регіональна активність
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Dear Friends and partners.
ICF “Social projects center of future” continuously taking actions to promote and realize 10 

main principles of UN Global Compact. Our everyday work is based on law, moral, truth and 
freedom. From 2013 we have signed Global Compact and became part of the world chain of 
organizations that supports UN Global Compact. Among our social activities, every day we 
are fighting against corruption – we have 100% excluded cash activities, all donations that we 
receive are coming only in non-cash way from account to account (for corporates) or using 
banks or ATM cash receiver form donations made by private people. We have implemented 
environmental responsibility to our office work and to our partners. 

Use of recycled paper, totally exclude plastic, we are taking much in defusing an environmental 
friendly technologies, such as indoor air and water purification, we have run a different online 
courses for our staff that teaches how to “live green” doing our everyday activities. We are 
stretching the civil society by making partner programs with local Ukrainian NGO’s.  

During past 2 years we have more than 20 partners all over Ukraine. We support local 
initiatives with the bounds of our projects aimed on children cancer treatment/emergency 
medical help, modern medical equipment supply to local hospitals. During past 2 years we 
have received more than 230 000$ in donations. We have spent this money according to our 
statues, program of activity and aims of our charitable projects. 

During 2014-2015 we have made lots as volunteering to help and start small process and 
projects aimed on Euro-integration of Ukraine. We supported peace in Ukrainian East and 
send lots of goods of prime necessity to orphan children that lives in Lugansk and Donetsk 
regions. During next year (2016) our plans goes forward to make a chain of support Ukraine 
organizations in Europe. We are going to promote and realize social projects aimed on 
supporting children in need, invalids and local initiatives. Our plans also include making our 
strong foundation’s team bigger and promote activity on new territories of Eastern Europe.

Head of the Body
Khadzhioglov Vadim

Дорогі друзі та партнери.
МБФ «Центр соціальних проектів майбутнього» у своїй діяльності вірний 10-ти принципам 

Глобального договору ООн.
наша щоденна робота базується на нормах права, моралі, правді та свободі. Починаючи 

із 2013 ми підписали Глобальний договір ООн і стали однією з організацій що підтримує 10 
основних принципів.

в рамках наших соціальних програм, ми боремося з проявами корупції шляхом реалізації 
моделі безготівкової форми розрахунків із усіма партнерами та контрагентами а також 
прийому благодійних внесків виключно через автоматичні засоби зарахування коштів на 
рахунок, як для приватних так і для юридичних осіб.

Ми впровадили екологічну відповідальність в роботі нашого офісу і партнерів. Ми 
використовуємо перероблений папір, відмовились від використання пластика. Ми усіляко 
впроваджуємо екологічно чисті технології, такі як очищення повітря і води у приміщенні, 
співробітники офісу приймають участь в онлайн-курса де вони вчаться, як «Жити зелено» у 
роботі та повсякденній діяльності.

Ми розповсюджуємо ідеї громадянського суспільства шляхом партнерських програм з 
місцевими українськими нКО. за минулі 2 роки ми реалізували більше ніж 20 партнерських 
проектів по всій території Україні. Ми підтримуємо місцеві ініціативи в межах наших проектів, 
спрямованих на лікування дітей від раку та невідкладної медичної допомоги, встановленням 
сучасного медичного обладнання для місцевих лікарень. за минулі 2 роки ми отримали понад 
230 000 $ в вигляді пожертвувань що були витрачені відповідно до наших статутних завдань, 
програми діяльності і цілей наших благодійних проектів (допомоги нужденним).

У 2014-2015 на волонтерських засадах ми зробили і свій внесок, щоб допомогти і почати 
процес, спрямований на євроінтеграцію України. Ми підтримали мир на Сході країни і 
відправили багато предметів першої необхідності дітям-сиротам, які живуть в Луганській і 
Донецькій областях. з наступного року (2016) наші плани йдуть вперед, щоб зробити ланцюжок 
з організацій що підтримують Україну в Європі. Ми будемо просувати і реалізовувати соціальні 
проекти, спрямовані на підтримку дітей які потребують допомоги, інвалідів та місцевих 
ініціатив. наші плани включають також розширення та зміцнення команди.

Голова Правління
Хаджиоглов вадім
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1,9 ТОНИ

7 000

1 511 270,43 ГРН

т о в а р і в
п е р е д а н о :

д і т е й  о т р и м а л о

д о п о м о г у :

З а г а л ь н и й 

бюджет програми

33%
ліки та медичні 

засоби  

40%
товари першої 

необхідності тощо

42%
хлопчики

43%
цільова

27%
канцелярські товари, 
розвиваючі ігри тощо

58%
дівчата

57%
нецільоватип допомоги

ПРОГРАМА ПіДтРиМКи ДітЕй:
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320 КГ

1 156 659,63 ГРН

т о в а р і в
п е р е д а н о :

З а г а л ь н и й 

бюджет програми

п р о г р а м а  п і д т р и м к и  а р м і ї :

70%
технічні
засоби   

30%
товари

першої необхідності  

7 к і л ь к і с т ь  в і й с ь к о в и х  ч а с т и н ,

я к і  о т р и м а л и  д о п о м о г у

Ц і л ь о в а  д о п о м о г а

Протезування рук 
для Терещенко Олександра (79 АЕРМБ)

на допомогу військовим

ПРОГРАМА ПіДтРиМКи АРМіЇ:
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МіКРОПРОЕКти:

ПРОГРАМА ПРОФіЛАКтиКи зАХвОРювАнь

ПРОСвітниЦьКА ДіяЛьніСть
листівок  
розповсюджено60 000

зАХиСт твАРин

2 ПРитУЛКи ДЛя твАРин
отримали допомогу

ПРОСвітниЦьКА ДіяЛьніСть

8 765,83ГРн
витрачено на мікропроект



центр соціальних проектів майбутнього

МЕДичні ПРОГРАМи:

АПАРАт
УзД 

витрачено  
на програму338 092,71ГРн

ДЛя ПЕРвиннОЇ ДіАГнОСтиКи  
РАКУ МОЛОчнОЇ зАЛОзи зАКУПЛЕнО  
тА ПЕРЕДАнО в БіЛОЦЕРКівСьКий  
РАйОнний ОнКО ДиСПАнСЕР

260 000отримали доступ до первинної  
діагностики раку молочної залози





нАШі ПАРтнЕРи
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Витрачено 
на реалізацію 

цільових 
проектів

Кількість 
осіб

 що отримали
 допомогу

Кількість 
учасників 
програм 
(донорів)

Витрачено
 на забезпечення 

діяльності 
організації 

Кількість 
партнерів

Кількість 
установ 

що отримали 
нашу допомогу

6500 49000 257464,32 27 65

2015 рік

95,1%
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Балахівська зОШ соціальної реабілітації 1-2 ст.
Батуринська спец. зОШ інтернат 1-2 ст.
Бердичівська зОШ інтернат 1-3 ст
Береговська спеціалізована школа інтернат 
1-3 ст.
Білоцерківська спеціальна школа-інтернат 1-2 
ступеня військової служби правопорядку
Білоцерківська ЦРБ
Благодійний фонд допомоги і захисту 
бездомних тварин «Дай лапу»
Боярська спеціалізована школа-інтернат 1-2ст.
васильківська спеціалізована зОШ інтернат 
1-2 ст.
васильківський районний дитячий будинок 
«Горобинка»
військова частина А0224
військова частина А0281
військова частина А0284
військова частина А0351
військова частина А1241
військова частина А1262
військова частина А1494
військова частина А1530
військова частина А1611
військова частина А1740
військова частина А2076
військова частина А2253
військова частина А2488
військова частина А2506
військова частина А2613
військова частина А2613
військова частина А3091
військова частина А3189
військова частина А3771
вінницький обласний центр соціально-
психологічної реабілітації.
вірменський учбово-виховний комплекс школа-
гімназія №3
володимиро-волинська спеціалі¬зована школа 
інтернат 1-3 ст.
Гімназія-спеціальна школа-інтернат з 
поглибленим вивченням іноземної мови
Горлівський центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей

Гуляйпільска спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат
Долинська Центральна районна лікарня
Донецький дошкільний дитячий будинок №1 
«теремок»
Житомирський будинок офіцерів А0409/вО226
Житомирський зональний відділ
Житомирський обласний спеціалізований 
будинок для дітей сиріт
запорізький багатопрофільний ліцей
запорізький січовий колегіум-інтернат
збройні сили України А2788
знамянська спеціальна школа-інтернат 
Рожещинського навчального центру
івано-Франківська обласна дитяча
ізмаїльська спеціальна школа ін¬тернат 
військово-морського ліцею
ізяславська спеціальна зОШ інтернат 1-2 ст
Каменець-Подільська школа інтернат 1-2 ст.
Київське командування Повітряне десантних 
військ
Київський міський пологовий будинок №2
клінічна лікарня
Козацький учбово-виховний комплекс» зОШ 
1-3 ст.
Комендатура 297
Конотопська спеціалізована школа 1-3 ст.
Котовська загальноосвітня школа інтернат 
1-2ст. для дітей сиріт і дітей
Краснодонський обласний дитячий будинок-
інтернат
Криворізька зОШ інтернат №9 з посиленою 
спортивною підготовкою 1-3 ст.
Криворізька спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат і-ііі ступенів №11
Лазівська спеціальна зОШ інтернат 1-2 ст.
Луганський обласний дитячий будинок №1
Луганський обласний спеціалізований зОШ 
інтернат
Матвіївський загальноосвітній учбово-
виховний комплекс «вСЄСвіт»
Мелітопольський учбово-виховний комплекс 
№16 «Дитячий садок - вУз»
Миколаївська обласна дитяча лікарня

національна гвардія 1241
національна гвардія. військова 
частина 1241
новомиколаївська спеціальна 
зОШ інтернат
Острозька зОШ інтернат 1-3 ст.
Охтирське професійне училище 
соціальної реабілітації
Патрульний підрозділ «Дніпро-1»
Повітряне десантні війська А0224
Полтавська зОШ інтернат №2 
1-3 ст. ім. н.К.Крупської
Професійне училище соціальної 
реабілітації Ахтирки
Рівненський обласний дитячий 
будинок-інтернат
Стаханівська обласна зОШ 
інтернат 1-2ст. №2
тарутинский притулок для дітей
Український національний 
дер¬жавний медико-соціальний 
центр ветеранів війни
Фонтанська зОШ соціальної 
реабілітації
Харківська зОШ соціальної 
реабілітації 1-3 ст.
Хортицький національний 
науково-реабілітаційний 
багатопрофільний центр
Центр поводження з тваринами
чернівецька спеціалізована 
школа
чернігівська зОШ інтернат ім. 
Коцюбинского
чернігівський прикордонний загін
якушинецьке професійне 
училище
Алгаш Софія
Алексієнко Анна 
Андрущенко Камілла  
Афавіцька Соломія
Басай Сергій
Басистий Петро
Беднар Денис  
Білошапко Ростислав

Богуненко Микола
Бондюк Георгій
Борисенко Анастасія
Буханцов Павло
вавринюк вікторія
васільєва Сніжана 
вашкевич Люба
волкова Мирослава
волкотруб Аліна
волкотруб Аліна 
ворошилов Славко
Гаврилов Роман
Гаврилюк Максим 
Газовський Ростислав
Галицький Данило  
Гамза ярослав 
Гарпачова Маргарита
Гирич Дем’ян
Гнезділов назар
Головчак ілля
Голов’янко Роман
Гонський Максим
Горбачова Маргарита  
Гриценко тетяна
Гулівський віталій  
Дацькова Ольга  
Дев’яткіна Алла 
Денищенко Єфим
Дерун ірина 
Дідус вікторія 
Доброскок вадим
Довганич Андрій
Дроздова Ліза
Дронь Данило  
Дудкін Микита
Думов Максим
Дядина Денис
Дяченко Арсеній
Дяченко валерія
Євтрохін Дмитро  
Єсипчук валерія
Жигун Олена
Жмуденко Данило

Жмурій Ганна
Жмурій надія
Жуков Богдан
Жумига Микита 
злобенко валентина
зорян володимир
ізмайлов Михайло
Кайда віталій  
Кальченко Дарина
Кан Олена
Каращук Катерина
Карпенко володимир
Катасонов Дмитро
Катичев Матвій
Клапчук Михайло
Клапчук Михайло 
Климов Андрій
Кліндухова Анастасія
Коваль Олександр
Ковальчук Артем  
Ковальчук Дмитро 
Кокіш валерія 
Кондрук Олена
Костюкевич яна
Котенко Богдан
Коханевич Марія
Кочуров Микита
Кравчук Євген 
Кузнєцов Денис
Куліковськая Світлана
Курзін Максим 
Курницький Денис
Левицька юля
Листопад надія
Лінгурарь Даніїл 
Лобойко владлена
Лядов юрій 
Мазурик Соломія
Максимов Дмитро
Малецька валерія
Мацелюх Лілія 
Мельник Дмитро
Миргородський Роман

Михайлів іван
Михайловський вадим
Мікуліч Євгеній
назаренко Микита
назаренко Микита 
несмілова Мілана
ніколаєва Поліна 
новак вікторія
новікова Аліса
Оберемчук Артем
Овсянніков ілля
Олексієнко Анна
Олійник володимир
Онищенко Єгор
Онищенко Єгор
Паньків Максим
Парамуда надія
Пащенко Павло
Пиковець Олег
Підченко Даніела 
Плішка юрій 
Подольський Микита
Позова валерія 
Попіль Соломія 
Попова Дар’я 
Портянко Олена
Приходько Маргарита
Прокопенко Анастасія
Пуняк Андріана
Пшонченко Максим
Рибалт Марія
Рижкова Єлизавета 
Сагін Артем
Сачук вася
Семенюк Марія 
Семеняга Єгор
Сергієнко владислав   
Середин Олександр
Сидоренко ілля
Сидоренко ілля 
Силкін владислав 
Симчук Олексій
Сіренко Олена

Скляренко Світлана
Скляренко Софія
Среберко Дмитро  
Стецько Антон 
Столяр Андрій
Струк вікторія
Субота Роман
Суліковський Олексій
Супрун назарій 
талащенко Дар’я 
ткач Олександра
тодорович Ангеліна
топал Михайло 
тронд Дар’я
трунова наталья
Усатий Євген  
Федорович юлія
Фірко Миколай
Фостійчук валерія 
Фотенюк Олександр
Фрунза Микола
Хоменко віталій
Хоменко віталій  
Хомич Світлана  
Цюрюпа тимур
черник Аліна
чирва Олег
чобот Павло 
Шах Станіслав
Шестов назарій 
Шкуропат валерій
Шлемська юлія
Шукасов Дієго
Шулик наталя 
Шулик наталья
Щетиніна іванна 
ющенко Софія
яворський в’ячеслав
яковченко Максим
яроцька ярослава 



центр соціальних проектів майбутнього

Dear Friends

In 2015, we have received 2 266 465,99 hrivnas as donations on our accounts. We have spent 257 464,32 hrivnas on organizational needs and all 
the rest 2 009 001,67 hrivnas on charitable activity. With the bounds of all our projects we have made contributions to global awareness of hepatitis, 

tuberculosis and cancer illnesses. We have raised our activity in medical help to children in Ukraine. In 2015 we have developed a new chain of 
partners in regions of Ukraine. In 2016 we are planning to develop activities in other countries, making joint projects with NGO in Germany and other 
regions of European Union. With the bounds of our activity we will promote our mission and main principles of Global Compact as the only one civil 

standard of making noncommercial, commercial and other types of activity in relationships between Organization and society.

We look forward to meet new partners and reach new horizons in 2016.

Head of Managing Body

Khadzhioglov Vadim

International Charitable Foundation “Social projects Center of Future”

03035, Kiev, Ukraine, Solominskaya sq 2 office 906

044 248 80 86

www.centersocial.org 

office@centersocial.org

Non-profitability code - 0005


