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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЛАГОДІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД “АСПЕРН"
і Громадської організації «Віра в життя»

5 мам/вагітних жінок та 7 дітей
до від народження до 6 років
(стаціонарно).
15 одиноких матерів з дітьми на
супроводі.

Надання місць тимчасового
проживання з
належними житлово-побутовими і психологопедагогічними умовами; надання системної та
комплексної допомоги та підтримки; оцінювання
результатів надання соціальних послуг.

Батьки-вихователі і 6 дітей під
опікою, які не можуть
возз'єднатися зі своїми сім'ями,
віком від 3 до 18 років.

Підготовка дитини до влаштування в сімейні
форми; стабільне влаштування; догляд та
виховання; збереження історії дитини; супровід
новоствореної сім’ї.

Випускається з метою, щоб Ваше життя та життя Вашої дитини стало краще .
Робимо все можливе для цього вже 20 років.

125 дітей віком від 6 до 18
років.

Самоорганізовані освітні простори (СОУП) та
Уроки творчого розвитку (УТР) допомагають
розкривати уміння та навички дітей; розвиток
батьківського потенціалу; батьківський клуб/
позитивне батьківство – групи взаємодопомоги/
ефективне спілкування; підвищення професійної
компетенції фахівців по роботі з дітьми та сім'ями,
індивідуальні
та
сімейні
інтерв'ю/бесіди;
документування та аналіз результатів.

Благодійна організація «Фонд «Асперн» Код ЄДРПОУ 21705897
р/р № UA553808050000000026007427598 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805;
р/р №UA863218420000026002053032922 в Київському ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842.
Громадська організація «ВІРА В ЖИТТЯ» Код ЄДРПОУ 41094100
р/р № UA263808050000000026000562557 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.
Призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність (UAH, USD, EUR)
Тел. (044) 332-15-41, (044) 332-15-43.
Більше
інформації
про
діяльність:
aspern.com.ua
facebook.com/aspern.pr
instagram.com/fondaspern.

Місія «Краще
життя
наших
дітей».

Ви можете вже сьогодні підтримати дітей, молодь, сім’ї,
перерахувавши кошти на один з наших рахунків.
ДЯКУЄМО ВСІМ ХТО НАС ПІДТРИМУЄ:
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стр.1. Наша робота в інтересах дітей.
стр.2 Довготривала співпраця з Дарницькою районною в місті Києві державною
адміністрацією. Меморандум… Перемога БФ «Асперн»... Ознайомтесь…
стр.3. БФ «Асперн» та ГО «Віра в життя» в сфері захисту дітей.
стр.4. БФ «Асперн» та ГО «Віра в життя» в сфері захисту дітей (продовження).

Наша робота в інтересах дітей.
Київська міська
державна
адміністрація

Дарницька районна у
м. Києві державна
адміністрація

Університет менеджменту освіти НАПНУ, Агенство нерухомості «ALL STAR», Гімназія 237 м. Києва,
Спеціалізована школа №124 м. Києва з поглибленим вивченням інформаційних технологій.

Завдяки нашим благодійникам умови проживання дітей покращуються. Ми дуже вдячні:
Андрію ВАЛЬЧУКУ
Василю ЛОЗОВОМУ
Віктору ТРУСУ
Вінсенту АМУРСЬКОМУ
Віталію ПАВЛИКУ
Геннадію СІНЦОВУ
Георгію ШТОКАРТУ

Іоану НАВОЗЕНКУ
Дмитру ЯРЕМЧУКУ
Кирилу КОНЬКОВУ
Лесі ГРИЦИШИН
Миколі КАЛАШНИКУ
Назарію ЯРЕМЧУКУ
Наталії ЄВТУШЕНКО

Наталії ЛУК’ЯНЕНКО
Олексію ШЕВЧУКУ
Петру ЗАХАРЧЕНКУ
Тетяні ОЛЕЩЕНКО
Тетяні КАЛИТИНІЙ
Хельзі ТІППЕЛЬ
Юрію СУЛИЗІ

Ви можете стати спонсором друку наступного інформаційного бюлетеня
«Аспернчик».
Інформаційний бюлетень «Аспернчик» - Редактор Віра КОШІЛЬ
Видавник - Благодійна організація Фонд «Асперн» та Громадська Організація «Віра в життя»
Помічники редактора: Надія КУЦЬ, Тетяна КЛІМОВИЧ, Юлія РОМАНЕНКО, Ганна СТЕЦЕНКО, тел. (044)332 15 43.
Набір, верстка – Катерна БАЗІЛЬЧУК, Андрій РАДУЛОВ
Інформаційний бюлетень розповсюджується безкоштовно
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Сфера захисту дітей – це безмежний простір для відповідальної роботи. Саме тому, інтереси дітей основа діяльності наших організацій. Ми дуже добре розуміємо, що кожній дитині потрібна сім’я.
Дослідження показали, що любляча сім'я, яка підтримує дитину, може зменшити наслідки стресу та
підвищити її емоційну стабільність, дозволяючи краще справлятися з життєвими злетами та падіннями. З
міцними сімейними зв'язками діти виявилися більш стійкими. Але якщо в сім'ї, є негаразди, то це може
призвести до вилучення дитини і вона залишиться без батьків. Разом з тим є такі сімейні форми, як будинки
сімейного типу і опікунські, які можуть стати для таких дітей безпечним середовищем для подальшого
життя. Щоб не втратити жодної дитини ми всесторонньо опікуємось ситуацією навколо дитинства в
Дарницькому районі. Починається наша робота від ще не народженої дитини в утробі матері до
сформованої молодої людини. Для різних категорій ми постійно забезпечуємо стабільний рівень якісних
послуг в малих групах. Існує дуже багато суперечок навколо родин, в яких батьки стали на неправильний
шлях і здається вилучити дитину буде найкращим виходом зі складної ситуації. Але ми розуміємо емоційну
складову. Дитині завжди найважче розлучатись з близькими для неї людьми. Тому нашим завданням є
вчасно виявити родинні потреби, зрозуміти проблеми та спільно подолати їх в зародку. Розумні батьки
знають, що іноді важко самим без допомоги, підтримки та додаткових ресурсів вирішити складні ситуації.
Для них ми організовуємо: консультації з психологом, соціально-економічну допомогу. Якщо ж все таки
батьки створюють умови для власної дитини де є певна загроза життю, таких дітей Служба у справах дітей
та сім’ї направляє до нашого Дитячого центру. Протягом 9 місяців фахівці тимчасово заміняють батьків,
організовують повноцінний розвиток, цілодобовий догляд, психологічну підтримку, відвідують школу. Під
час перебування дитини в центрі проводиться робота з батьками з метою збереження родинних зв’язків.
Ми завжди зацікавлені в поверненні дитини додому. Але якщо проблема стосується асоціальної поведінки
вживання алкоголю то повернення в родину дитини не можливе. Таких дітей структурні підрозділи
Дарницької районної в місті Києві районної адміністрації направляють в сімейні форми виховання.
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БФ «Асперн» та ГО «Віра в життя» в сфері захисту дітей.
Довготривала співпраця з Дарницькою районною в місті Києві
державною адміністрацією та депутатами Київської міської ради.
Благодійна організація «Фонд «Асперн»» вже 20 років плідно співпрацює з Дарницькою районною в
місті Києві державною адміністрацією. А також наші проекти не могли б бути реалізовані без вагомої
підтримки депутатів Київської міської ради. Об’єднавши спільні зусилля ми змогли подолати труднощі і
проблеми безпритульності та бездоглядності. За ці роки ми разом допомогли 11 тисячам дітей, виростили
одне покоління. Наші випускники створили свої сім’ї, вже мають дітей. А найважливішим для нас є те, що
вони повертаються до нас і продовжують разом з нами творити добрі справи.
Ми щиро дякуємо Дарницькій районній державній адміністрації та депутатам Київської міської ради.

Меморандум співпраці з Інтернет-магазином ROZETKA™.
Благодійна організація «Фонд «Асперн»» завжди в пошуках різних варіантів фінансової підтримки.
Адже ми фінансуємося з бюджетних коштів дуже обмежено. Є компанії які підтримують КСО
(корпоративну соціальні відповідальність), а також є ті компанії, які розуміють важливість підтримки
наших благодійних програм в сфері захисту дітей і наш вагомий внесок в суспільне життя. Так і компанія
Розетка відкрила нам можливість співпрацювати по програмі «Допомога, що треба». Меморандум
співпраці, який ми підписали дав нам можливість замовляти на Розетці необхідні товари з персональною
знижкою. А зекономлені кошти ми використовуємо на подальші потреби дітей.
Ми дякуємо компанії Розетка за надану нам допомогу змінювати життя на краще.

Перемога БФ «Асперн» в соціальній програмі
«Ти зможеш – МETRO допоможе!».
5 вересня 2019 року проект «Здорова кухня для дітей та молоді» БО "Фонд "Асперн" переміг в
соціальній програмі «Ти зможеш – МETRO допоможе!». Метою проекту було вдосконалити роботу кухні,
провести різноманітні заходи та кулінарні майстер-класи для 124 дітей та молоді з питань здорового
харчування та здорового способу життя. Проект зараз вже завершений, але працівники БФ «Асперн»
продовжують проводити заняття, кулінарні майстер – класи.
Діти в проекті мали активну позицію. Так Марія, 15 років з молодшою сестричкою
проживають в нашому центрі. А потрапили до БФ «Асперн» після вилучення з родини. Мама нажаль
вела неправильний спосіб життя від чого страждали діти. Часто в них не було чого їсти, а та їжа, що
була не свіжа. Дівчатка часто були голодні. Проходячи реабілітацію, Марія стала учасником проекту
«Здорова кухня для дітей та молоді», який дав їй можливість отримувати нові знання з повноцінної
їжі, здорового харчування, покращити здоров’я. Вона з задоволенням вчилася готувати різні стави,
поєднувати продукти і тепер продовжує активно вести пропаганду серед друзів.
Разом з METRO та Food Bank Ukraine, БФ «Асперн» допомагає дітям та молоді зростати здоровими
та організувати здорове харчування серед підростаючого покоління.

Ознайомтесь з трьома способами як підтримати нашу роботу!
ПОЖЕРТВА: Пожертви можна зробити безпечно в Інтернеті, перерахувавши кошти на один з наших
рахунків! Пожертва залежить від Ваших можливостей.
ВІДПОВІДНІ ПОДАРУНКИ: Є компанії, які роблять для працівників подарунки, витрачаючи кошти, час,
тощо. Якщо ж така компанія хоче позитивно впливати на суспільство, то ці витрати можуть навіть втричі
покращити життя дитини, молодої людини, сім’ї. Зверніться до Вашого роботодавця, щоб дізнатися, чи
готова Ваша компанія стати послами добрих справ.
ПОЧЕСНІ ПОДАРУНКИ: Подарунок - це важливий спосіб вшанувати кохану людину або згадати її,
відсвяткувати свято, день народження, чи День матері. В БФ «Асперн» або ГО «Віра в життя» Ви можете
зробити внесок вартості подарунку близькій людині. А від нас Ви отримаєте іменну Почесну подяку за
добру справу. Діяти на благо дітей, які поруч - найкраща інвестиція у власну стабільність.
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Благодійна організація «Фонд «Асперн» неприбуткова організація, створена у 2000 році. Громадська
організація «Віра в життя» неприбуткова організація, створена в 2017 році.
Наша місія – це благополуччя дітей у здорових та щасливих сім’ях. Ми працюємо з дітьми та для дітей. Ми
впевнені, що саме сім’я виконує ключову роль в житті дитини та повністю впливає на її життя. Ми знаємо що, батьки
- це найкращі експерти для своїх дітей, первинні вихователі та найбільше джерело підтримки дитини.
У своїй роботі ми керуємось: статутами організацій, законами України, «Політикою захисту прав дітей».
Основні принципи нашої роботи: дотримання прав людини; повага до честі та гідності; соціальна
справедливість; доступність та відкритість; індивідуальний підхід; комплексність; послідовність та різноманітність
надання соціальних послуг; системність; конфіденційність; забезпечення високого рівня якості послуг.
Ми допомагаємо:
 Дітям: із неблагополучних родин, дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківської опіки і піклування, тощо;
 Молоді: випускникам інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу, тощо;
 Сім’ям: які потребують допомоги; внутрішньо-переміщеним, неповним, багатодітним, тощо;
 Жінкам: вагітним та матерям з дітьми, які постраждали від різних форм насильства.
Ми розвиваємо: волонтерство, благодійні справи, послуги у сфері соціального захисту дітей.
Одна з історій: півроку мама не відвідувала 5 річну доньку. Але все ж таки потім прийшла, спілкувалась і
заплела косичку, пообіцявши скоро повернутись. Після того як мама пішла протягом місяця дівчинка не дозволяла
нікому розплітати її, так як мама сказала що прийде і зробить нову зачіску. Мама більше до дитини не повернулась.

У нас діє 5 програм та 3 проекти.
№

Назва
програми

Рік
початку

Кількість та перелік отримувачів
послуг

Послуги, які надаються в проекті

1

Підтримка
сімей
з
дітьми

2000

80 сімей: багатодітні; неповні;
малозабезпечені, які потрапили в
складні
життєві
обставини;
прийомні сім’ї, дитячі будинки
сімейного типу, тощо.

Оцінювання потреб сім’ї, соціальний
супровід, індивідуальний план подолання
складних життєвих обставин, реалізація
індивідуального плану; моніторинг та оцінка
якості надання соціальних послуг.

2

Дитячий центр
20 дітей у віці від 3 до 16 років, з них:
12 дітей (стаціонарно) вилучених з
родин,
дітей
позбавлених
батьківського піклування, дітейсиріт;
8 дітей (напівстаціонарно) з сімей,
які потрапили в складні життєві
обставини малозабезпечених сімей.
12 молодих людей віком від 15 до 18
років, а також особи з числа дітейсиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
випускники інтернатних закладів,
прийомних сімей віком від 18 до 23
років у разі продовження їх
навчання.

Надання тимчасового місця проживання з
комфортними
соціально-побутовими
умовами, 4-х разове харчування, реабілітація
дитини з психологічними, педагогічними,
соціальними, медичними, транспортними
послугами, робота з батьками, аналіз
ефективності наданих послуг.

100 дітей та молодих людей, віком
від 10 до 35 років, які проживають в
територіальній громаді Дарницького
району міста Києва.

Створення умов для здобуття початкових
професійних
знань:
швачки,
флориста/дизайнера, взуттьовика, столяра,
англійської
мови, тощо.
Проведення
майстер-класів з різних видів професійної
діяльності.
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Відділення
«Центр
соціальнопсихологічної
реабілітації»

2007

Відділення
«Соціальний
гуртожиток
«Дім на
половині
дороги»

2006

Відділення
«Центр
інтегративної
професійної
освіти дітей та
молоді»

2008

Забезпечення
тимчасовим
місцем
проживання, підготовка до самостійного
життя, сприяння в отриманні професії,
сприяння в працевлаштуванні/ навчанні.
Термін
проживання
у
соціальному
гуртожитку до 3 років.

