
Звіт фонду
Станом на 1 січня 2023
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Дітей отримали першочергову 
матеріальну допомогу

Дитини розпочали навчання 
іноземної мови

Дітей відпочили в таборі на 
Закарпатті та закордоном

Родин отримували і отримують 
психологічну підтримку

Дитини отримали гаджет для 
онлайн-освіти

Дітей отримали оптику

Родин отримали юридичну 
підтримку

Пара якісного взуття 
надана дітям

Дитини отримали канцтовари 
для школи
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485
Дітей та їхніх родин отримали 
дрова для опалення в будинках

Дітей отримали зимовий одяг

Дітей та їхніх родин отримали 
обігрівачі

Дітей отримали зимове взуття Дітей та їхніх родин отримали теплі 
ковдри

Дітей отримали осінній одяг

Проект «Тепло Дітям»

Ми вдячні  
які підтримали цей проект!

нашим партнерам,
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Проект "Новорічне диво"

Ми вдячні  
які підтримали цей проект!

нашим партнерам,

Кожна дитина, яка знаходиться під опікою 

фонду, отримала індивідуальний подарунок 

на зимове свято від Фонду та партнерів!

03 12



Дітей 

підтримуються фондом*

Дітей щоденно додаються 

до наших програм
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1769 10-20

*станом на 01.01.2023
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170+ 421

51

Понад 170 дітей отримали 1000 доларів 
як додаткову фінансову допомогу від 
одного з наших партнерів 1K Project

51 родина, хто має скрутне фінансове 
становище, отримали додаткову 
допомогу розміром 5000 грн

421 дитини отримали 2000 грн

на день народження

Фінансовий звіт
Понад 39 000 000 грн - сума наданої підтримки дітям 

Фондом та партнерами у грошовому еквіваленті

Кожна дитина
Кожна дитина отримує 5000 грн  
одразу після проходження перевірки



Середній відсоток 
адміністративних витрат з 

травня по грудень

Станом на 1 січня команда 
Фонду налічує 65 людей, 

40 з яких працюють 
напряму з дітьми
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13,05 % Команда
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Програми підтримки

Найбільшою програмою підтримки зараз є 

Екстрена допомога: надання негайної 

матеріальної допомоги, а також тимчасового 

притулку (в Україні та за кордоном).

Другим за величиною є гуманітарна 

підтримка – забезпечення дітей основними 

потребами, зокрема продуктами 

харчування, житлом, засобами гігієни.

Екстрена допомога

Подарунки на свята Психологічна підтримка Соціалізація Інша підтримка

Гуманітарна підтримка Помічники дітей Освіта

32%

2% 2%
3%

7%

10%

14%

25%



Наша загальна мета полягає в тому, 

щоб підтримати кожну дитину, яка втратила 
одного чи обох батьків через війну в Україні
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Нульовий голод (ціль 2)

Доступ до якості

освіта (ціль 4)

Міцне здоров’я та 
благополуччя (ціль 3)

Міжнародне співробітництво / 
партнерство для сталого розвитку

розвиток (ціль 17)

Діяльність Фонду є відповідною

з Цілями сталого розвитку ООН для:
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Тепло для дітей (теплий одяг та 
взуття, термобілизна, обігрівачі)

Забезпечення сімей господарськими 
товарами на нових місцях після 
евакуації

Медична підтримка для дітей

Евакуація / переселення сімей із 
небезпечних зон у безпечні місця

Профорієнтація дітей (курси, 
репетитори, табори)

Ноутбук або планшет для доступу 
дитини до для онлайн-освіти

Сертифікати на придбання 
продуктових наборів

Світло для дітей (павербанки, 
ліхтарики, генератори)

Допомога опікунам у 
працевлаштуванні

Поточні проекти
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Плановий незалежний 
аудит за підсумками 
року

Загальнодоступні 
місячні звіти

Регулярні зустрічі з 
партнерами-донорами

Анонімне щоквартальне 
опитування сімей для 
оцінки сімейних помічників

Прозорість і звітність
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Сталий розвиток

Розширення глобальної 
присутності фонду

Функціонування відповідно до політики 
захисту дітей та вразливих осіб, захисту 
даних, політики рівності, політики 
фінансових резервів

Щотижневе спілкування з 
родинами через сімейних 
помічників



Дякую за підтримку!


