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Нам 21 рік!

21 рік 4 соціальних заклади

11 588 дітей, молоді та батьків 597 осіб



ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА БФ «АСПЕРН» ІСТОРІЯ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «АСПЕРН»

Шановні добродії!
Я рада розділити з вами велику подію, яка 

відбудеться 13 березня 2021 року.  Благодійному 
Фонду «Асперн» виповниться 21 рік. Діяльність 
нашого фонду в сфері захисту дітей сповнена 
зворушливими дитячими історіями, перемога-
ми над байдужістю та співчуттям до чужої болі, 
любов’ю та щоденною наполегливою роботою 
команди однодумців.

Ми ніколи не зупиняємось перед трудноща-
ми та постійно рухаємось вперед! Ми об’єднуємо 
сім’ї, які втратили надію на відновлення, та ро-
бимо все, щоб кожна дитина не заблукала і збе-
регла свою особистість та зростала в атмосфері 
добра і любові.

Наше кредо: не осуджуючи ставитись до 
кожного і допомагати тим, хто прагне нашої 
підтримки.

Ми починали з літніх поїздок груп дітей,  по-
тім допомагали дітям на вулиці, влаштовували і 
надавали їм притулок та місце безпечного пере-
бування, годували, лікували, навчали, сприяли 
сімейним формам виховання. 

Сяогодні цифри надання допомоги говорять 
самі за себе. Адже за 21 рік більше 10 тисяч дітей 
отримали допомогу. Всі вони різного віку, майже 
з усіх куточків України, з різними проблемами та 
життєвими історіями. Багато з них були забезпе-
чені базовою підтримкою, тимчасовим притул-
ком, усиновлено та повернуто до батьків. 

Разом з тим, не менш важливо відмітити й те, 
що в нашій організації підвищувалась кваліфіка-
ція працівників як в Україні так і за кордоном. І 
сьогодні ми самостійно удосконалюємо органі-
заційні процеси, нові практики допомоги дітям 
та моделі розвитку. Команда Фонду, навчаючись, 
щодня долає перепони і рухаючись вперед до-
сягає поставлених цілей заради дітей, якими ми 
опікуємось!

В нашій діяльності є безліч фактів нерозривно 
пов’язаних один з одним. Маленькі діти місяця-
ми живуть в очікуванні своїх батьків, дивлячись 
на двері, а коли почують дзвінок біжать до теле-
фону зі словом – «мама», під подушку ховають пе-
чиво для батьків, власними ручками роблять по-
дарунки, очікуючи того дня, коли вони зможуть 
вручити їх. Батьки зловживають своїми обов’яз-
ками, забувають відвідати власних дітей і з часом 
зникають з їхнього життя. У зв’язку з вирішенням 
багатьох таких проблем, наша робота системна і 
цілеспрямована. 

Історія Благодійного фонду «Асперн» розпо-
чалася ще в 1997 році, коли Віра Іванівна Кошіль 
вперше супроводжувала групу дітей до малень-
кого мікрорайону під назвою Асперн, що є ча-
стиною  22-го району міста Відень (Австрія)*. Піс-
ля Чорнобильської катастрофи, у період з 1997 
по 2007 рр щорічно 50 українських дітей-сиріт, 
а також дітей з багатодітних і малозабезпечених 
сімей, мали можливість влітку жити три тижні в 
сімейному затишку австрійських родин. Та до-
лучитись до культурно-масових програм: поїзд-
ки в Пратер, Шенбрунн, сафарі-парк, тощо. І для 
багатьох дітей ці поїздки стали найбільш очіку-
ваними, адже діти могли відчути себе в домаш-
ній атмосфері, якої вони так прагнули. А діти, які 
не мали батьків, навіть називали татом і мамою 
членів родин, що їх приймала.

Щирість австрійських батьків вражала, вони 
з нетерпінням чекали на приїзд маленьких 
українських гостей та готувались до нього протя-
гом цілого року. З кожним роком діти відкривали 
для себе нові аспекти життя місцевої громади 
і знаходили нові причини радіти, незважаючи 
на життєві труднощі. Настоятель громади отець 
Георг Штокарт, організатори поїздок до Ав-
стрії Хельга Тіппель і представники організації 
Карітас Відень Феліцитас Філіп і Біргіт Ертл ро-
били все можливе та доклали багато зусиль, щоб 
ці поїздки відбулися.

З часом австрійсько-українські зв’язки зроста-
ли, були роки коли влітку оздоровлювались по 
дві групи дітей одразу. Також додались поїздки 
в невеличке австрійське місто Вінернойштад ра-
зом з Фондом Діти Чорнобиля (Австрія). І ще для 
40 дітей відкрилася можливість відвідати диво-
вижну країну Австрію. Ці подорожі відрізнялися 
одна від одної, але вони завжди були сповнені 
турботою великодушних австрійців про малень-
ких українців. Жителі Асперну й нині беруть ак-
тивну участь в підтримці програм захисту дітей 
Благодійної організації «Фонд «Асперн»»

Одним із незабутніх вражень для дітей була 
зустріч з президентом Австрії Гайнцем Фіше-
ром в Гофбурзі резиденції Президента Австрії. 
Доброзичлива атмосфера доповнялась теплим 
спілкуванням з дітьми.

 
«Пригадується випадок коли пан Фішер 

привітав багато дітей, а одну з самих малень-
ких українських гостей не помітив.

Вона розплакалась з цієї причини, що врази-
ло уважне ставлення президента Фішера, який 
підійшов прямо до неї і протягнув руку. Дити-
на неймовірно зраділа, посміхнулась та без 
вагань залишивши поганий настрій. І хоча ця 
зустріч була коротка, проте весь вечір розмови 
були тільки про це.»

Однією з найбільших соціальних проблем в 
Україні у ті роки була проблема дитячої безпри-
тульності. З біллю в серці дорослі дивились як 
жили діти на вулиці. Але потрібно було не тіль-
ки дивитись, а й діяти. Так, за покликом серця, 
в 2000 році Віра Іванівна Кошіль стала заснов-
ником Благодійної організації «Фонд «Асперн»» 
і першого соціально значущого проекту в місті 
Києві Центру допомоги безпритульним дітям. В 
якому надавалися найбільш затребувані послу-
ги щодо соціальної підтримки таких дітей. У Цен-
трі діти могли переночувати, отримати їжу і одяг. 
Однак Центр існував недовго — в 2005 році він 
був реорганізований за розпорядженням місце-
вої влади.

Після чого півроку тривав пошук нового 
приміщення, що увінчався успіхом, коли в Дар-
ницькому районі з’явилася нова влада, заступ-
ник голови Сінцов Геннадій Львович та депутати 
Дарницького ради міста Києва, які висловили 
свою підтримку в значущому для району проекті 
«Соціальний гуртожиток для молоді», «Дім на по-
ловині дороги», потім «Центр соціально-психо-
логічної реабілітації дітей», «Центр інтегрованої 
освіти».

Хочеться відзначити візити наших високо-
поважних гостей. За період роботи наш заклад 
відвідали Посли Австрійської Республіки в 
Україні Маркус Вукетіч з дружиною, Вольф Дітріх 
Хайм з дружиною, Бургомістр Відня Міхаель 
Хойпль, Посол Бельгії Яна Зікмундова, Міністр за-
кордонних справ та інтеграції Австрії Себастьян 
Курц, який на даний час є Федеральним канцле-
ром Австрії та президент «Карітас Австрія» Міха-
ель Ландау.

У Фонді «Асперн» поступово відкриваються 
все нові й нові проєкти та програми у сфері захи-
сту дітей, збираються однодумці й об’єднуються 
в сталу команду творців добра. Для розширен-
ня діяльності в сфері захисту дітей Віра Іванівна 
Кошіль виступила засновником Громадської ор-
ганізації «Віра в життя».

Ступінь на-
шої участі в жит-
ті кожної дити-
ни залежить від 
складності вияв-
лених обставин.
Ми маємо багато 
дитячих історій, 
які позитивно 
змінювались в 
нашій атмосфері 
з а х и щ е н о с т і . 
Прикладом може 
стати наступна:

«Через сімей-
ні сварки та за-

лежність батьків від алкоголю постраждало два 
братики. Поліція вилучила їх з сім’ї й помістила 
в наш фонд. Глибокі дитячі травми призвели до 
педагогічної затримки розвитку хлопчиків. Ми 
розуміли, що ці діти як і інші мають право на без-
печне дитинство в сімейному оточені, наповне-
не щастям. Забезпечити це було нелегко. Разом 
з тим ми боролись за цю сім’ю, впливали на 
батьків і долучили до праці терапію. Щоденна 
довготривала копітка робота з хлопчиками до-
помогла вийти їм з важкого стану, а реабілітація 
батьків призвела до припинення вживання ал-
коголю та перегляду цінностей свого життя. Діти 
щасливо повернулися в сім’ю і у них з’явився 
шанс жити в родинному колі повноцінним жит-
тям. Згодом в сім’ї народився третій хлопчик.»

Зрозуміло, що такими сімейними історіями 
наша робота сповнена майже щодня. Опинив-
шись перед викликом часу, батькам і дітям на-
дається цілодобова допомога в Фонді, притулок, 
безкоштовне харчування, навчання, медична та 
психологічна підтримка.

 Фонд «Асперн» є незалежною неприбутко-
вою організацією, яка протягом усієї історії сво-
го існування отримує підтримку від добродіїв 
і завдяки цьому розвивається. Приклад нашої 
співпраці з соціально відповідальними людьми 
є показовим у формуванні філантропії.

 Я вірю і сподіваюсь, що багатогранна пра-
ця працівників нашого фонду у співпраці з до-
бродіями перетворить вчорашніх занедбаних 
дітей на щасливих та достойних громадян нашої 
держави.

Безмежно дякую всім хто разом з нами та запрошую до співпраці 
в інтересах маленьких громадян всіх небайдужих!

  Кандидат педагогічних наук Віра Іванівна Кошіль, президент БФ «Асперн».

*Згідно історичної довідки, в 1904 році  невеличке містечко Асперн увійшло до складу міста Відень і саме там в 1809-му 
році відбулась Асперн-Эсслінгська битва. В пам’ять про яку, на площі Перемоги (Siegesplatz) в 1858 році був встановлений 
«Лев» пам’ятник – ранена тварина, що лежить на постаменті в скверику біля церкви Св. Мартіна.
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Допомагайте разом з нами!
І Ваш внесок обов’язково повернеться до Вас саме тоді, 

коли це буде Вам дуже потрібно. 
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