Благодійна організація «Фонд
«Асперн»
Річний звіт

2017 рік

[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ФОНДУ «АСПЕРН»
КОШІЛЬ ВІРИ ІВАНІВНИ
Любі друзі!
Рік добіг кінця, і ми підводимо підсумки нашої спільної з вами
роботи. У нас були перемоги і поразки, ми розширили коло друзів і ще
раз переконалися, що навіть найменший внесок кожної людини може
назавжди змінити на краще життя однієї дитини і допомогти загальній
важливій справі захисту дітей. Для цього найголовніше - бути
небайдужим до біди ближнього. Не варто покладатися в усьому на
представників влади - адже багато чого можемо зробити ми самі,
потрібно лише стати більш відповідальними за своє життя і долі тих, хто
біля нас, і почати діяти.
2017 рік для співробітників і волонтерів благодійного фонду
«Асперн» виявився насиченим на події. Завдяки Вам в минулому році ми
змогли надати допомогу майже в два рази більшій кількості дітей,
молоді, матерів з дітьми, сімей, які опинилися в складних життєвих
обставинах, сімей-переселенців, порівнюючи результати роботи з
результатами 2016 року. Однак, незважаючи на хороші кількісні
результати, досягнуті в 2017 році, важливим завданням роботи нашого
фонду залишається якість наданої допомоги, своєчасність, чесність,
прозорість, професіоналізм, вміння ефективно вирішувати складні
соціальні проблеми сучасного суспільства в сфері захисту дітей.
Для нас було важливим також те, що ми змогли ще один рік спільно
з нашими основними партнерами Карітас Відень і Дарницькою
районною в місті Києві державною адміністрацією зберегти,
реалізовувати і розвивати проекти на благо найменш захищених
громадян.
Дякуємо за підтримку всім, хто всі ці роки є друзями, партнерами,
спонсорами нашого фонду і тим, хто приєднався до нас в минулому році і
став однодумцем.
Як президент БФ «Асперн» хочу сказати, що ми будемо раді, якщо
після прочитання звіту для вас відкриються нові ідеї з надання
допомоги і знайдуться нові благодійники, які захочуть разом з нами
допомагати людям, котрі потрапили в біду.
Канд.пед.наук Віра Іванівна Кошіль,
президент БФ «Асперн»
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БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»
Благодійна організація «Фонд «Асперн» - недержавна організація,
метою якої є здійснення благодійної діяльності в інтересах дітей, молоді
та сімей.

НАША МІСІЯ –
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ У ЗДОРОВИХ І ЩАСЛИВИХ
СІМ’ЯХ
НАШІ ЦІННОСТИ:
ТУРБОТА
ПОСЛІДОВНІСТЬ
КОМПЛЕКСНИЙ, СИСТЕМНИЙ ПІДХІД
ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ КОЖНОГО
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
Організація зареєстрована в березні 2000 року в місті Києві.
БФ «Асперн» надає професійну соціальну допомогу дітям і сім'ям у
кризовій ситуації, одиноким матерям, сім'ям переселенців з дітьми.
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СТРУКТУРА БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД «АСПЕРН»

Адміністративна робота

Центр матері та дитини:

Відділення соціально-психологічної реабилитації
дітей:
Дитячий центр БФ «Асперн»

Проект "Підтримка
сімей з дітьми і сімей
переселенців з
дітьми"

методична робота

Президент

ПРОГРАМНА РОБОТА
БФ «АСПЕРН»

Адміністрація
(офіс)

Рада спостерігачів

Загальні збори

Опікунська рада

Соцільний гуртожиток «Дім на половині
дороги»:

Відділення інтегративної професійної освіти
дітей та молоді:
Дитячий будинок сімейного типу:

Програма «Волонтер»

DARE Регіональна програма:

Научнометодичний
супровід

[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

ЩО МИ РОБИМО?
- Піклуємося про кожну дитину, забезпечуємо умови для
реалізації права дитини на сім'ю, здоров'я, гідний рівень життя, якісну
освіту, добре виховання, дозвілля і всебічний розвиток.
- Допомагаємо батькам долати труднощі, щоб діти могли рости в
повних, щасливих і благополучних сім'ях.
- Підтримуємо і наставляємо молодих людей на шлях до
самостійного життя, вчимо, підтримуємо, супроводжуємо.
- Запроваджуємо результати наукових досліджень в практику,
підвищуємо
ефективність
і
покращуємо
якість
послуг,
використовуємо інноваційні методики, розвиваємо нові форми,
залучаємо незалежну оцінку якості надання соціальних послуг.
- Розробляємо комплексний підхід до створення сучасної
багатопрофільної системи соціального захисту дітей з доступними,
якісними, безпечними та послідовними соціальними послугами за
типами і видами установ.
- Створюємо більш дієву систему підвищення кваліфікації
фахівців сфери соціального захисту дітей, здійснюємо ефективну
кадрову політику, підвищуємо мотивацію співробітників і піднімаємо
престиж представників неурядових організацій у соціальній сфері.
- Розвиваємо національне і міжнародне співробітництво,
обмінюємося фахівцями, підтримуємо волонтерський рух.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БФ «АСПЕРН» У
2017 РОЦІ:
967 дітей і 283 дорослих отримали соціальну допомогу і підтримку
Фонду.
140 сімей з дітьми, які перебували в кризовій ситуації, сімей
переселенців і одиноких матерів з дітьми отримали соціальні послуги.
18 дітей повернулися в біологічні сім'ї.
5 дітей були усиновлені;
На 4 дітей було оформлено опіку.
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СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ
БФ «АСПЕРН» У 2017 РОЦІ:
1. Центр матері та дитини почав роботу у 2013 році.
2. Дитячий центр – об'єднаний у 2017 році (відділення соціальнопсихологічної реабілітації дітей - початок роботи 2006 рік, соціальний
гуртожиток «Дім на половині дороги» - початок роботи 2006 рік, відділення
інтегративної професійної освіти дітей та молоді - початок роботи 2008 рік).
3. Допомога сім'ям з дітьми та сім'ям переселенців з дітьми
(IDPs) – початок роботи 2000 рік.
4. Дитячий будинок сімейного типу функціонував з 2014 р. по
2015 р., відновив роботу з 2017 року.
5. Оздоровлення – початок роботи 2000 рік.
6. Гуманітарна допомога – початок роботи 2000 рік.
7. Міжнародний волонтер – початок роботи 2000 рік.
8. DARE Регіональна програма – початок роботи 2017 рік.
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ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ
Мета: профілактика соціального сирітства та зміцнення інституту
сім'ї.
Реалізація програми передбачає надання тимчасового житла та
комплексу соціальних послуг вагітним жінкам (на 7-9 місяці вагітності) і
матерям з дітьми від народження до 6 років, які опинилися в складних
життєвих обставинах.
Напрями роботи:
- Забезпечення вагітних жінок і мам з дітьми тимчасовим місцем
проживання та створення необхідних житлово-побутових умов для
комфортного проживання.
- Здійснення індивідуальної та групової корекційної роботи,
забезпечення психологічної підтримки, консультацій фахівців
(психолога, лікаря, педагога, юриста).
- Консультування з питань догляду за дітьми раннього віку, їх
розвитку та виховання.
- Сприяння в оформленні дітей у дошкільні і шкільні установи за
місцем розташування Центру.
- Розвиток і підтримка навичок самостійного проживання з
дитиною,
сприяння
жінкам
у
здобутті
освіти,
професії,
працевлаштуванні.
- Організація і підтримка груп взаємодопомоги вагітних жінок і
матерів з дітьми, які опинилися у складній життєвій ситуації.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
«ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ»
1. 6 матерів с 11 дітьми тимчасово проживали в Центрі і отримали
повний комплекс соціальних послуг.
2. 10 матерів с 28 дітьми знаходилися під соціальним супроводом
Центру. Їм були надані соціально-економічні, педагогічні послуги,
гуманітарна допомога, при необхідності надавалися транспортні
послуги.
3. Фахівцями були проведені інформаційно-просвітницькі бесіди,
дискусії, сесії фільмотерапії, культурно-освітні заходи, також надавалися
юридичні, інформаційні, побутові, інформаційні та інші послуги і заходи,
всього було надано 5570 послуг.
4. З дітьми проводилися розвивальні заходи та заняття: ляльковий
театр, день іменинника, разом з матерями і працівниками Центру діти
виготовляли вироби та листівки до Нового року і Великодня, брали
участь в різноманітних майстер-класах.
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Я дуже вдячна БФ «Асперн», всьому колективу за чуйність, розуміння,
доброту і допомогу в моїй життєвій ситуації.
Марина, мама з дитиною.
Благодійний Фонд «Асперн» забезпечив мене житлом, інколиі
надавалася матеріальна допомога. Соціальні педагоги допомагали в
оформленні документів, підтримували морально. Психолог допоміг
розкритися зсередини. Моя дитина знаходився під надійним захистом
фізично і морально. Весь цей час не потрібно було турбуватися, де
знайти житло.
Зараз я працюю на часткову зайнятість, а в вересні, коли дитина
піде до дитячого садка, зможу працювати на повну зайнятість. Соціальні
педагоги допомагають, чим можуть: організовують для дітей свята,
ходять на прогулянки, пізнають світ з дітьми та їх батьками.
Асперн допомагає замислитися про минуле життя і про плани на
майбутнє. Влаштовує різні поїздки на природу, змагання, ігри, тренінги,
консультації, що розвивають і відкривають як особистостей дітей та
мам.
Я одинока мама з двома дітьми, дуже щиро дякую БФ «Асперн» за
підтримку і допомогу в моїй складній життєвій ситуації.
Також від щирого серця дякую працівникам Центру матері та
дитини за моральну, психологічну підтримку, за розуміння. Вони завжди
вислухають, підтримають, порадять і направлять в потрібному ракурсі
у рішенні життєвих питань. А найголовніше, за що я хочу подякувати - це
за те, що у моїх дітей є житло і всі умови для проживання.
Дякуємо!
Оксана, мама з дітьми.
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ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР В М. КИЄВІ
Дитячий центр в м. Києві – це комплекс соціальних програм і
проектів, які спрямовані на соціальний захист дітей, молоді та сімей, що
опинилися у складних життєвих обставинах, та включає в себе такі
відділення:
- соціально-психологічної реабілітації дітей, в якому тимчасово
можуть проживати 12 дітей, а також 8 дітей на денному перебуванні;
реабілітаційний період дітей в центрі становить 9 місяців;
- соціальний гуртожиток «Дім на половині дороги», в якому
право на проживання мають 12 дітей-сиріт або дітей, позбавлених
батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особи з числа
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18
до 23 років у разі продовження їх навчання. Максимальний термін
проживання у соціальному гуртожитку - 3 роки;
- інтегративної професійної освіти дітей та молоді Дарницького
району м. Києва забезпечує системне інтегративне професійне
навчання. Центр працює за напрямами: перукарська, швейна, взуттєва
справи, майстерня флористики і дизайну, комунікативна англійська
мова.
Мета роботи Дитячого центру: надання соціальної, психологічної
та педагогічної допомоги дітям, молоді та сім'ям, яка спрямована на
вихід зі складної життєвої ситуації, на повернення дитини в сім'ю,
підготовку до самостійного життя, надання допомоги в забезпеченні
вибору
професії
з
урахуванням
здібностей,
сприяння
у
працевлаштуванні.
Напрями роботи:
• забезпечення тимчасовим місцем проживання, 4-х разовим
харчуванням, створення необхідних соціально-побутових умов для
комфортного тимчасового проживання;
• здійснення медичного обстеження; забезпечення медикаментами
та лікуванням, оздоровлення, профілактика негативних явищ;
• педагогічний супровід, розвиток навичок самостійного
проживання та здібностей дитини, створення умов для отримання
освіти з урахуванням рівня підготовки дитини, професійна підготовка;
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• реалізація програми «Школа після школи», яка передбачає
виконання домашніх завдань з дітьми за допомогою педагога, співпраця
з адміністрацією школи;
• робота з повернення дитини у сім'ю, пошук оптимального
варіанту передачі дитини з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, до сімейних форм виховання;
• розробка рекомендацій з питань соціально-психологічної
адаптації дітей для соціальних працівників і батьків;
• забезпечення роботи «Кабінету психолога», який здійснює
профілактичну та корекційну роботу з дітьми, а також психологічну
підтримку батьків.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ В 2017 РОЦІ




421 дитина отримала допомогу у Дитячому центрі м. Києва;
46 дітей проживали в Дитячому центрі;
323 людини отримали одноразову соціальну послугу.
З-поміж них:
 18 дітей повернулися в біологічні сім’ї;
 5 дітей усиновлені;
 для 4 дітей було оформлено опіку;
 9 дітей пройшло повну 3-модульну програму професійної освіти
та отримали підтверджувальні сертифікати;
 6 молодих людей, які проживають у соціальному гуртожитку,
заробили гроші і були оздоровлені за власний рахунок;
 9 молодих людей отримали професію;
 18 молодих людей отримали допомогу в проходженні
медичного огляду та лікуванні;
 5 молодих людей було влаштовано на роботу;
 1 клієнту допомогли оформити пакет документів для
постановки на квартирний облік;
 3 мешканцям гуртожитку оформили документи для отримання
пенсії;
 розроблено 3 брошури, підготовано 2 методичних посібники;
Всього за рік дітям було надано 33699 послуги соціального
спрямування.
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Я дякую Асперну! Дякую педагогам за те, що проводили з нами час, а
також дякую Ірині Петрівні за ті ігри, які вона з нами проводила. Дітям
також дякую за їх любов! Спасибі всім!
Любов
Дякую Асперну за те, що він дав житло, таку благодать! Щиро
дякую педагогам, що мною займалися, кухарям за смачну їжу. За моїх
Батьків!
Едуард
Дякую Асперн за окрему кімнату для мене і моєї сестри Люби! За
морозиво, яке ви нам не давали, тому що всі захворіли, і за щасливі
моменти з дітьми, які постійно обіймали мене щоранку! Дякую за
чудових вихователів і за Тетяну Володимирівну, за все хороше, за Івана
Івановича, за те, що не ходили в школу пішки.
Олександра
Дякую за любов і турботу, за те, що я став краще поводитися.
Денис
Я вдячна БФ "Асперн", тому що тут цікаво, можна навчитися
багато чому, англійську мову тут легко і цікаво вчити. У швейній
майстерні весело і захоплююче!
Руслана
В Асперні мені подобається те, що я отримую освіту на все життя,
те, що в мене така гарна і розумна вчителька, яка завжди все доступно
пояснює, і якщо я помиляюся, вона скаже, як зробити правильно.
Настя,
гурток комунікативної англійської мови
За те, що тут навчають дітей-сиріт та інших, у кого відсутня
материнська любов. Ви дуже добра і ви завжди приходите на допомогу
іншим. Ваш колектив дуже добрий, і він вчить нас. Ви дуже добрі, Віра!
Асперн найкращий!
Данило
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Мені тут подобається, тому що я тут вчуся, тут доступно
пояснюють, до всіх ставляться однаково, тобто добре. Вчитель і всі інші
дуже добрі, вони працюють з нами не за великі гроші, а за дешево. Кожен
урок цікавий і пояснюють щось нове і цікаве. Час тут спливає швидко.
Дмитро,
гурток комунікативної англійської мови
Я вдячний "Асперну" за поглиблене вивчення ремесла (взуттєвої
справи). Також хочеться подякувати за професійну техніку викладання
уроків. Так тримати!!!
Юрій

Звіт про діяльність благодійної організації «Фонд «Асперн» за 2017 рік | aspern.com.ua

14

[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

ПРОГРАМА «ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ТА СІМ’ЯМ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ДІТЬМИ (IDPs)»
Мета: надання системної і комплексної допомоги сім'ям з дітьми у
складних життєвих обставинах.
Напрями роботи:
- надання тимчасового житла і дрібний ремонт житла клієнтів;
- надання гуманітарної допомоги (одягу, взуття, продуктів
харчування, шкільного приладдя та ін.);
- психологічне консультування з питань подолання особистісних і
міжособистісних проблем і конфліктів, особливостей догляду та
забезпечення потреб дитини;
- організація та підтримка груп взаємодопомоги батьків, які
опинилися у кризовій ситуації;
- організація культурно-масових заходів (екскурсій, свят);
- організація оздоровлення дітей;
- залучення сімей до активності на благо суспільства.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ «ДОПОМОГА СІМ’ЯМ
З ДІТЬМИ ТА СІМ’ЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ДІТЬМИ (IDPs)»
1. 124 сім’ям, в яких виховується 291 дитина, була надана соціальна
допомога.
2. 5 сімей, в яких виховується 6 дітей з числа переселенців, були
забезпечені тимчасовим житлом.
3. 37 сімей отримали одноразову соціальну послугу.
Спеціалісти проекту «ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ТА СІМ’ЯМ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ДІТЬМИ (IDPs) надали 4310 послуг.
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Дякуємо співробітникам Фонду за увагу і турботу про нашу сім'ю,
гуманітарну допомогу. Окреме дякую за цікаву пізнавальну екскурсію у
вихідний день 1 травня. Побували в Звіринецькому монастирі і печерах,
дізналися багато нового, отримали Божу благодать. Всі дорослі і діти з
інтересом слухали історії про життя ченців. Дякую також за
частування чаєм з пиріжками. А прогулянка Ботанічним садом - це казка!
Пишність квітучих магнолій, сакур, бузку, тюльпанів та інших квітів
неможливо описати. Це треба бачити і відчути запах. Втомлені, але
задоволені поверталися додому. Дякуємо всім, хто подарував нам такий
чудовий день. Окрема подяка керівникові групи Стеценко Анні
Володимирівні за уважне ставлення до дітей. Бажаємо Фонду «Асперн»
подальшого процвітання!
З повагою, Фабер Олена Миколаївна
Дякуємо за хорошу роботу, турботу і увагу до нашої сім'ї. За
проведення свята, присвяченого «Дню іменинника».
Дякую за допомогу і розуміння в той важкий для нашої сім'ї час.
З повагою, родина Некрасових-Коваленко
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ
Мета: виховання в сім'ї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, які були клієнтами Дитячого центру БО «Фонд «Асперн».
Проведено відбір кандидатів у батьки-вихователі комісією у справах
дітей БО «Фонд «Асперн».
Проведено ознайомлення кандидатів у батьки-вихователі з алгоритмом
роботи Дитячого будинку сімейного типу. Підготовано пакет документів для
служби у справах дітей Дарницького району м. Києва та для Київського
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Кандидатка в мами-вихователі отримала направлення і з 22 грудня 2017
року почала навчання на курсах для батьків-вихователів у Київському
міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Кандидати у батьки-вихователі ознайомлені з історією однієї дитини з
Дитячого центру (відділення соціально-психологічної реабілітації дітей БФ
«Асперн»), встановлений контакт, дитина регулярно відвідує родину на
вихідні і святкові дні.

ПРОГРАМА «ОЗДОРОВЛЕННЯ»
Мета: створення умов для зміцнення фізичного та психологічного
здоров'я дітей.
Напрями роботи:
- Організація дозвілля.
- Денний табір.
- Програми освіти.
- Екскурсії.
- Оздоровлення в санаторіях і таборах.
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ «ОЗДОРОВЛЕННЯ»
1. 20 дітей взяли участь у програмі та були оздоровлені.
2. Діти були учасниками 24 екскурсій, 17 майстер-класів.
2017 року в оздоровчій екскурсії Дніпром взяло участь 112 дітей, а в
дитяче Місто професій поїхало 40 дітей.
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

ПРОГРАМА «ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА»
Мета: надання продуктів харчування, одягу, меблів, книг та іншого
інвентаря сім'ям, закладам соціального захисту дітей, центрам соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, громадським організаціям, благодійним
фондам.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
«ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА»
Гуманітарна допомога була надана у вигляді одягу, взуття, канцтоварів
для школи, продуктів харчування, хлібобулочних виробів, товарів першої
необхідності сім'ям, організаціям і установам.

Звіт про діяльність благодійної організації «Фонд «Асперн» за 2017 рік | aspern.com.ua

20

[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНИЙ ВОЛОНТЕР»
Мета: організація волонтерської діяльності.
Напрями роботи:
- Організація семінарів, круглих столів, молодіжних зустрічей;
- Обмін досвідом роботи з різними категоріями клієнтів;
- Навчання волонтерів за інноваційними та сучасними методиками з
роботи з дітьми та молоддю.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
«МІЖНАРОДНИЙ ВОЛОНТЕР»
4 волонтери з числа студентів працювали з дітьми Дитячого центру.
Залучення волонтерів до організації свят, проведення екскурсій тощо
для дітей Дитячого центру.
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА DARE.
ОСВІТНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ, МОЛДОВІ ТА
РУМУНІЇ.
Мета: розкриття умінь та навичок дітей, підвищення батьківського
потенціалу та професійної компетенції фахівців по роботі з дітьми та сім'ями.
Напрями роботи:
1. Рости і досягати. Бенефіціари - діти:
- Інноваційні методології;
- Стимулювання креативності;
- Індивідуальний підхід до навчання;
- Активна участь у соціальному та суспільному житті.
2. Любити і підтримувати. Бенефіціари - батьки, опікуни, соціальні
працівники, педагоги:
- Розвинені здібності дорослих;
- Підтримка і натхнення;
- Позитивна дисципліна;
- Сімейний кейс-менеджмент.
3. Впливати і тривати. Бенефіціари - ГО:
- Організації можуть бути агентами змін;
- Посилення комунікації між країнами;
- Посилення адвокації для мобілізації громадянського суспільства.
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ DARE
1. У 2017 році відбулося 12 СОУП-сесій, в яких брали участь діти у
віці від 6 до 18 років - вихованці Дитячого центру. На цих заняттях діти
розвивають навички комунікації, взаємодії, самопрезентації, вчаться
критично мислити, стають більш обізнаними і підвищують комп'ютерну
грамотність.
2. Було проведено 4 тренінги для батьків, які перебувають у
складних життєвих обставинах, і 5 тренінгів для фахівців БФ «Асперн».
Участь у тренінгах для фахівців також брали участь співробітники
підструктурних відділів Дарницької районної в м. Києві державної
адміністрації, а саме служби у справах дітей та центру соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді.
3. Фахівці Фонду взяли участь у виїзних тренінгах в рамках проекту,
а саме: «Моніторинг та оцінка проектів», «Адвокація прав дітей»,
«Свідомі
Навчальні
Простори»,
«Позитивна
дисципліна
і
усвідомленість».
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Дякуємо велике за тренінги про виховання дітей. Я отримала багато
вражень, інформації. Познайомилася з новими людьми. Все здорово! Всім
організаторам велике спасибі!
Йовенко Наталія
Дуже вдячна співробітникам БФ «Асперн» (особливо Анні Володимирівні і
Юлії Валеріївні) за можливість відвідати прекрасні пізнавальні тренінги,
чудове спілкування з людьми, проведене у зручному хорошому приміщенні,
смачні обіди та кава-брейки. Ці тренінги безсумнівно залишили слід в нашому
розвитку і стали великим внеском у виховання наших дітей. Велике дякую!!!
Запрошуйте нас частіше!!!
З повагою, родина Рогатинських.
Велика подяка БФ «Асперн» за допомогу, підтримку. Тренінг - дуже
цікавий і корисний. Будемо використовувати знання в своїх сім'ях. І всі будуть
щасливі! Дякуємо за шведський стіл. Все смачно.
сім'я Йовенко
Велике дякую БФ "Асперн" за турботу про нас і про наших дітей. Дуже
відчувається ваше занепокоєння і небайдужість.
Учасник тренінгу
Велике спасибі Вашому Фонду за психологічну допомогу у вихованні дітей.
І допомогли розібратися в своїх проблемах.
Учасник тренінгу
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Фінансові показники
Cума грн.

Назва статті
1) Сума коштів безпосередньо на
реализацію проектів

2253746,82

Освоєно бюджет
(сума, яку були
378536,3
залучено і витрачено)
по 2017
2) Сума коштів на адміністративні витрати
3) In-kind (Дитячий центр)
3487030,03
Разом

6119313,15

1) Сума коштів безпосередньо на
Бюджет организації в реализацію проектів
1755107,3
2018 році
2) Сума коштів на адміністративні витрати 353044,01
3) In-kind (Дитячий центр)
Разом
Плановий бюджет
организації на 2019
рік

5686985,11
1) Сума коштів безпосередньо на
реализацію проектів

790796,6

2) Сума коштів на адміністративні витрати 271036,45
3) In-kind (Дитячий центр)

Разом

3578833,8

4204339,52
5266172,57
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

БЛАГОДІЙНА ОРГАНИЗАЦІЯ
«ФОНД «АСПЕРН»
УКРАЇНА, м. Київ, Харківське шосе, 180/21, оф. 185
Тел.: 3804191954, 380504100527, 380503373530.
aspernoffice@gmail.com
verakoshil90@ukr.net
aspern.com.ua
facebook.com/fundaspern
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Київська міська державна
адміністрація

Дарницька районна в місті Києві
державна адміністрація

Ми дякуємо за підтримку
всім добрим людям, які були з нами в 2017 році.
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]
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Кількісні та якісні
показники діяльності програм БФ «Асперн»
за період з 1 січня по 31 грудня 2017 року
(в дужках вказані показники діяльності за 2016 рік)
№
з/п

1
1. Загальна
кількість
клієнтів, яким
надані
соціальні
послуги

Кількісні та якісні
показники
діяльності

2
1.1.Загальна кількість
клієнтів яким надані
соціальні послуги, з
них на обліку за
період звітності та у
минулому звітному
періоді

Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації
дітей
(вік клієнтів 316 років)

3
43 (39)

Соціальний
гуртожиток
«Дім на
половині
дороги»
(вік клієнтів 1623 роки)

4
10 (14)

Допомога
сім’ям, які
знаходяться в
кризовій
ситуації
(вік клієнтів без
обмеження)

Центр
інтегративного
професійного
навчання дітей
та молоді
(вік клієнтів 1035 років)

Центр матері та
дитини
(вік клієнтів
жінок без
обмеження,
дітей до 6 років)

5
94 сім`ї, з них
236 дітей,
114 дорослих.

6
Всього 368 (476),
Навчаються 84
(86),
Оздоровчий
табір 20 (15),
В заходах 264
(375)

7
6 (5) мам та 11
(6) дітей

На обліку 66
сімей, з них: 176
дітей та 85
дорослих.

На супроводі 10
(8) жінок,
28 (11) дітей

(87 сімей на
обліку, з них 186
дітей та 84
дорослих)

1.2. З наданням
тимчасового місця
проживання із
загальної кількості
клієнтів за період
звітності та у
минулому звітному
періоді

36 (35)

10 (14)

-

-

6 (5) мам та 11
(6) дітей

Допомога сім’ям
переселенців з
дітьми (IDP’s) та
підпрограми
«Соціальне
житло
«Комунальна
квартира
«Асперн»
(вік клієнтів без
обмеження)
8
30 сімей, з них
55 дітей,
39 дорослих.
На обліку21 сімей
з них: 29 дорослих
та 40 дітей.

Всього

9
Всього 1250 осіб (967
дітей та 283 дорослі), з
них:
на обліку – 368 осіб
(244 дитини і 124
дорослі);
всього 140 сімей, із них
на обліку -103.

(38 сімей з них: 52
дорослих та 67
дітей)

(Всього 1042 особи
(860 дітей та 182
дорослих), з них:
на обліку – 614 осіб
(460 дітей та 154
дорослих); сімей -161, з
них на обліку - 143

5 сімей, з них 10
дорослих та 6
дітей

79 осіб, з них: 63
дитини та 16 дорослих;
11 сімей.

(4 сім`ї, з них 8
дорослих та 6
дітей)

(75 осіб, з них: 62
дитини та 13 дорослих,
10 сімей

1.3. Надана
одноразова соціальна
послуга

1

-

28 сімей, з них
29 дорослих та
60 дітей

322 (347)

-

(18 сімей, з них
36 дорослих та
78 дітей)
1.4 Загальна кількість
сімей, які
перебувають в
складних життєвих
обставинах,
з них:
батьки-одинаки
(осіб);
одинокі матері (осіб);
багатодітні сім’ї
(сімей);
неповні сім’ї (сімей);
сім’ї, які виховують
дитину з інвалідністю
(сімей);
1.5. Загальна кількість
дітей-сиріт та дітей
позбавлених
батьківського
піклування;
з них:
діти-сироти;
діти, позбавлені
батьківського
піклування;
діти під
опікою/піклуванням;
випускники
інтернатних закладів

2. Загальна
кількість

1.6. Кількість осіб, які
постраждали від
насильства в сім’ї
2.1. За направленням
органів місцевої

-

-

66 сімей в
складних
життєвих
обставинах,
батьки-одинаки
– 3;
одинокі матері –
21;
багатодітні сім’ї
– 27 ;
неповні сім’ї -24;
сім’ї, які
виховують
дитину з
інвалідністю – 6
діти під
опікою/піклуван
ням – 9

21(6)
З них:
діти – сироти –
8 (2);
діти позбавлені
батьківського
піклування – 9
(4);.
діти
під
опікою/піклува
нням – 4 (3).

10 (14)
діти – сироти – 2
(2);
діти позбавлені
батьківського
піклування – 8
(8).

-

-

-

41 (38)

8 (10)

-

16 (13) одиноких
матерів, у яких
39 (17) дітей.

-

9 сімей, з них 10
дорослих та 15
дітей

37 сімей, у яких 39
дорослих та 75 дітей;
322 особи.

(13 сімей, з них 13
дорослих та 13
дітей)

(31 сім’я, в якій 49
дорослих та 91 дитина,
323 – особам, задіяних
в заходах).

21 сім’я в
складних
життєвих
обставинах,
одинокі матері – 5;
багатодітні сім’ї 6;
сім’ї, які
виховують
дитину з
інвалідністю – 3

103 сімей в складних
життєвих обставинах,
33 багатодітні сім’ї,
24 неповні сім’ї,
9 сімей, які виховують
дитину з інвалідністю.
3 батьків-одинаків,
42 одиноких матерів,
у яких 39 дітей.

діти під
опікою/піклування
м -1

41 дитина, з яких:
10 дітей-сиріт,
17 дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
14 дітей під
опікою/піклуванням.

-

(39 дітей, з яких:
4 дитини-сироти,
12 дітей, позбавлених
батьківського
піклування,
3 дитини під
опікою/піклуванням.

-

-

-

-

-

49 дітей (48 дітей)

звернень

виконавчої влади
2.2. За направленням
недержавних
організацій

-

-

2 (1)

2 (4)

2.3. Самозвернення

94 сім`ї, з них
236 дітей,
114 дорослих.

104

6 (5) мам та 11
(6) дітей
На супроводі 10
(8) жінок,
28 (11) дітей

(87 сімей на
обліку, з них 186
дітей та 84
дорослих)

30 сімей, з них
55 дітей,
39 дорослих.
(38 сімей з них:
52 дорослих та 67
дітей)

130 сімей, в яких 291
дитина та 153
дорослих.
104 дітей и молодих
людей.
6 матерів, у яких 11
дітей, на супроводі 10
жінок і 28 дітей.
102 особи, 156 сімей, в
яких 536 дорослих та
дітей

2.4. Всього

43 (39)

10 (14)

94 сім`ї, з них
236 дітей,
114 дорослих.

104

(87 сімей на
обліку, з них 186
дітей та 84
дорослих)

3. Задоволені
звернення
4 Кількість
клієнтів, яких
переадресовано
до інших
державних
структур.

3.1.Кількість
3.2. % від загальної
кількості звернень

6 (5) мам та 11
(6) дітей

30 сімей, з них
55 дітей,
39 дорослих.

На супроводі 10
(8) жінок,
28 (11) дітей

(38 сімей з них: 52
дорослих та 67
дітей)

42 (38)
99.9/99.9

10
100

360
100%

104
100%

30
100%

1 (1)

1

-

-

-

140 сімей, в яких:
330 дітей і 169
дорослих.
З них 6 матерів, у яких
11 дітей з
проживанням, на
супроводі 10 жінок і 28
дітей.
104 дитини та молодих
людей.
(158 сімей, в яких 541
дорослих та дітей,
149 дітей та молодих
осіб
5 матерів, у яких 6
дітей, на супроводі 8
жінок і 11 дітей).
546 (38)
100%
2 (1)

8. Кількість
наданих
соціальних
послуг по
видам

9. Кількість
клієнтів знятих
з обліку

10. Кількість
клієнтів
залучено до
діяльності БФ
«Асперн»

8.1. Соціальнопсихологічних
8.2. Соціальнопедагогічних
8.3. Правових
8.4. Соціальноекономічних
8.5. Соціальномедичних
8.6. Соціальнопобутових, в т.ч.
транспортних

779 (598)

2094 (2294)

63

4854 (2306)

4689 (1509)

370

9560 (8367)

687 (847)
-

4
594

889 (832)

1403 (1375)

285

2844 (1059)

3328 (5215)

81

441 (100)

38

3415 (2992)

2122 (1500)

145

12676 (5811)

-

74 (20)
215 (200)

4
210

769 (867)
10579 (8567)

-

312 (220)

35

2924 (2427)

1518 (1500)

11

8104 (8121)
912 (689) виробів

728 (300)

524

4528 (2228)

160 (130)

48

2155 (2106)

-

210

844 (13)

5570 (3970)

1225

43579 (43519)
912 (689) виробів

496 (496 )

Послуг
322 (347),
Виробів
912 (689)
-

8.7. Консультативних
та інформаційних

-

2230 (1928)

1046

8.8. Культурнопросвітницьких
8.9. З наданням
матеріальної та
фінансової допомоги
8.10. Всього за
період звітності та
минулий період

-

1844 (1928)

48

-

-

594

40 (13)

18946 (23157)

14431 (16045)

3085

9.1. З позитивною
оцінкою

27 (25)

-(2)

66 сімей, у яких:
176 дітей та 85
дорослих.

Послуг 322
(347),
Виробів
912 (689)
20

9.2. З негативною
оцінкою

-

1

-

-

10 (14)

55 (48)

2

-

-

-

1

20 сімей, у яких :
39 дітей,
27 дорослих

86 сімей, у яких:
215 дітей та 112
дорослих,
47 дітей та молодих
людей
(23 сім’ї та 69 осіб)
1
10 (14)

11. Кількість
дітей
влаштовано до
сімейних форм
виховання або
повернено до
біологічної
сім’ї у
порівнянні з
минулим
звітним
періодом

11.1 Повернено до
біологічної сім’ї

12. Кількість
клієнтів та
дітей, яких за
сприяння
соціальних
працівників
програми
влаштовано на
навчання або
роботу

14. Співпраця з
державними та
недержавними
організаціями

18(22)

- (1)

-

18 (23)

11.2. Оформлено під
опіку або піклування

9 (3)

-

-

9 (3)

12.1. Влаштовано на
навчання до вищих
або середніх
спеціальних закладів
12.2. Влаштовано до
загальноосвітніх
навчальних закладів
12.3. Влаштовано до
дошкільних
навчальних закладів
12.2. Влаштовано на
роботу
14.1. Державні

-

6 (2)

-

1

7 (2)

6(6)

-

-

1

7 (6)

-

-

-

2

2

-

3 (2)

-

3

6 (2)

ССД, дитячі
поліклініки
Дарницького
району, дитячі
лікарні № 1,2,
3 шкільні та
дошкільні
заклади

Дарницька РДА,
районні
ЦСССДМ,
медичні та
навчальні
заклади, центр
зайнятості,
культурнопросвітницькі
організації, ЗМІ

Соціальні
служби району

ССД, Центр
зайнятості,
Дарницька РДА

Кафе «Какаоблюз», Свято –
Ольгинська
церква, ТЦ
«Ашан».
Медичний
центр «Велес»

Релігійні
громади,
студентипрактиканти,
волонтери,
громадська
організація
«Одна надія»

Ашан, Білла,
Чілі-Піца, Какаоблюз, Релігійні
громади

Музеї, виставки,
підприємства

14.2. Недержавні

Дарницька РДА,
районні центри
соціальних
служб для сім'ї,
дітей та молоді
м. Києва.
Медичні та
навчальні
заклади. Центри
зайнятості.

Соціальні служби
району, медичні та
навчальні заклади.

Ашан, Білла, ЧіліПіца, Какао-блюз

15. Кількість
проведених
заходів, назва
та тематика
найбільш
вдалих з них
(до 5 заходів)

Вистава до
різдвяних свят.
Зустрічі із
спонсорами.
Озеленення та
прибирання
території .
Урочисте
відкриття
спортивного
комплексу для
дітей та молоді
за участю
працівників
магазину
"АшанЧернігівська"
Акція
«Подаруй
дитині родину»
тощо

Участь у
Всеукраїнському
фестивалі
православного
співу, зустріч
мешканців
гуртожитку з
президентом БФ
«Асперн» та
представником
Дарницької
районної в м.
Києві державної
адміністрації

48 (групи
взаємодопомоги
теми: «Сім`я –
це середовище
добра і любові»,
«Діти і батьки
спілкуються у
творчості».
Свято - День
іменинника,
тренінг для
батьків на тему:
«Вікові
особливості
розвитку дітей),
виїзна акція на
теплоході
«Добрий день
школа», та інше)

24 екскурсії, 17
майстер-класів,
Свято колядок та
щедрівок,
Презентація
роботи центру
для студентів
університету
ім. Бориса
Грінченка, свято
Миколая та ін.

5 (2) спільних
заходів (круглі
столи) з
державними та
недержавними
організаціями.

48 (групи
взаємодопомоги
теми: «Сім`я – це
середовище добра
і любові»,
«Діти і батьки
спілкуються у
творчості».
Свято - День
іменинника,
тренінг для
батьків на тему:
«Вікові
особливості
розвитку дітей),
виїзна акція на
теплоході
«Добрий день
школа», та інше)

