
Дякуємо нашим партнерам та спонсорам в 2018 році:  

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Академія наук України, Прокуратура Дарницького району міста Києва,  Агенство 

нерухомості «ALL STAR»,  Англійська школа Helen Dovon, Міжнародний жіночий  клуб. 
 

Завдяки нашим благодійникам умови проживання дітей покращуються. Ми дуже вдячні: 

 

Андрію ВАЛЬЧУКУ 

Вінсенту АМУРСЬКОМУ  

Віталію ПАВЛИКУ 

Генадію СІНЦОВУ 

Георгію ШТОКАРТУ 

 

Ірині БАБИЧ 

Етері 

О.Іоану 

Олексію ШЕВЧУКУ 

Тетяні КАЛИТИНІЙ 

 

 

Юрію СУЛИЗІ 

Хельзі ТІППЕЛЬ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2018 РОЦІ ГОВОРЯТЬ ЗА СЕБЕ:  
 

            895 осіб отримало допомогу, з них 719 дітей та 176 дорослих.  
 Було підтримано 123 сім’ї , з них 84 - знаходились на супроводі. 
 74 особи, з них 60 дітей та 14 дорослих забезпечувались тимчасовим місцем 

проживання з наданням відповідних послуг. 
 Команда БФ «Асперн» цілодобово опікувалась 30 дітьми з числа дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Після реабілітації всі діти були 
влаштовані в сімейні форми виховання.  

 Практично 90% наших клієнтів звернулися за допомогою самостійно, 
почувши про нашу організацію в засобах масової інформації, від знайомих, 
сусідів або клієнтів БФ «Асперн». 
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Благодійна організація “Фонд “Асперн” Код ЄДРПОУ  21705897 р/р № 26007427598  

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, р/р №26002053032922 в Київському ГРУ  

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", м.Київ, МФО 321842 

Громадська організація «Віра в життя» Код ЄДРПОУ 41094100  р/р № 26000562557  

в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805,  

Призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність (UAH, USD, EUR) 

Тел. +38 (044) 332-15-41, +38 (044) 332-15-43 

Група у facebook: https://www.facebook.com/groups/aspernoffice/, www.aspern.org.ua 

В ЦЬОМУ ВИПУСКУ: 
Мені подобається навчатися в 

Дитячому центрі          стр.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БФ “Асперн” очима клієнтів 

Про БФ “Асперн”           стр.2 

Історії дітей                стр.3 

Сім’я для Олександри та Аліси 

                               стр.3 

Результати роботи за 2018 

                               стр.4 
 

      Інформаційний бюлетень друкується з метою оприлюднення 

діяльності недержавних організацій Благодійної організації «Фонд 

«АСПЕРН»» та Громадської організації «Віра в життя». 
      Всім привіт! Мене звати Карина, мені 14 років. Я навчаюсь в гімназії № 267, а також відвідую 
швейну майстерню в Центрі інтегративного професійного навчання дітей та молоді 
Дарницького району міста Києва БФ «Асперн». 
      Мені подобається в швейній майстерні, бо я вчуся моделювати, шити одяг і отримані знання  
хочу застосувати  в майбутньому, бо мрію стати дизайнером; а ще  подобається дружній 
колектив, прекрасний викладач швейної справи. 
       В центрі тебе завжди чекають  і ніколи не обділять увагою, завжди допоможуть, якщо щось 
не виходить. Я вдячна «Асперну» за навчання, допомогу, підтримку. 

      www.aspern.org.ua                                                              стр.1 

Дарницька районна у  

м. Києві державна 

адміністрація 

Посольство Австрії в Україні 

Інформаційний бюлетень «Аспернчик» -  Редактор КОШІЛЬ Віра Іванівна 
Видавник - Благодійна організація Фонд «Асперн» та ГО «Віра в життя» 

Помічники редактора: КУЦЬ Н.П.., КЛІМОВИЧ Т.В.,, ЗАВІРЮХА Л.О., СТЕЦЕНКО Г.В., 
тел.: (044)332 15 43. Набір, верстка – Базь Л.О., Радулов А.В. 

  Інформаційний бюлетень розповсюджується безкоштовно 

 

Київська міська 

державна 

адміністрація 
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БФ «ФОНД «АСПЕРН» ТА ГО «ВІРА В ЖИТТЯ» 

  

Благодійна організація «Фонд «Асперн» та ГО «Віра в життя» понад 19 років діють у 

співпраці з Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією. Це - 

недержавні організації, метою яких є здійснення благодійної діяльності в інтересах дітей, 

молоді та сімей. У своїй діяльності - керуються Конституцією та законами України,  

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, зокрема Сімейним кодексом 

України, законами України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про 

соціальні послуги», «Про попередження насильства в сім”ї», «Про охорону дитинства», 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», нормативними актами Київської міської ради, 

Київської міської та Дарницької районної в місті Києві державних  адміністрацій, 

Статутом БФ «Асперн» та Статутом ГО «Віра в життя» тощо.  

 

 НАША МІСІЯ:  

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ У ЗДОРОВИХ І ЩАСЛИВИХ СІМ’ЯХ 

НАШІ ЦІННОСТІ: 

ТУРБОТА, ПОСЛІДОВНІСТЬ, КОМПЛЕКСНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ 
ПІДХІД, ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ 

ЩО МИ РОБИМО: 
 

- піклуємося про кожну дитину, проявляємо турботу щоб кожна 
дитина мала гідний рівень життя, сім̓ю, була здоров̓а, отримала якісну 
освіту, професію, добре виховання, організоване дозвілля і всебічний 
розвиток; 

- допомагаємо батькам, одиноким матерям, опікунам долати 
труднощі, щоб діти могли виховуватись в повних, щасливих і 
благополучних сім’ях, щоб батьки не розлучувались і не травмували дітей, 
маємо групи взаємодопомоги; 

- підтримуємо і наставляємо молодих людей на шлях  самостійного 
життя, вчимо,   супроводжуємо, навчаємо будувати здорові сім’ї; 

-  підвищуємо кваліфікацію фахівців, які працюють з дітьми та 
батьками, здійснюємо ефективну кадрову роботу, навчання, підвищуємо 
мотивацію, працюємо з вигоранням;            
         - розвиваємо співробітництво,  презентуємо нашу роботу, 
обмінюємося досвідом, підтримуємо наставництво та волонтерський рух. 
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ПОСЛУГИ, ЯКІ МИ НАДАЄМО:: 

  

 Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Статуту БФ «Асперн» та 

Статуту ГО «Віра в життя» діяльність  організацій спрямована на  профілактику, 

подолання складних життєвих обставин в сім’ях, шляхом надання соціальних 

послуг: тимчасове проживання, реабілітацію, консультування, навчання, професійну 

орієнтацію, сприяння в працевлаштуванні,  профілактика негативних явищ, інформування, 

соціальний супровід молодих людей та молодих сімей, збереження сім’ї, всебічну 

допомогу дітям та батькам, протидія абортів тощо. 

 

Сім’я для Олександри та Аліси  

11 жовтня 2018 року ми передали двох 

сестричок, Олександру та Алісу, з Дитячого центру 

БФ "Асперн" до сім'ї нашої Фонду «Асперн»  

Елеонори та Томаса. Дівчата з нетерпінням очікували 

цього дня. 

      В день від’їзду дівчат привітали діти Фонду. 

Кожен сказав своє побажання. Олександра і Аліса 

отримали подарунки на згадку і залишили листівки 

для дітей, виготовлені власноруч, а працівникам БФ 

"Асперн" - подяки за турботу. Всі разом поласували 

солодощами та фруктами. 

Дівчата, ми дуже вас любимо і бажаємо світлого життєвого шляху та успіхів у житті.      

Щастя і добробуту вам в новій родині!  

‘ 

Історія Світлани 

        Історія однієї дитини, яку було передано до нашого Дитячого центру у 2018 році. Ім’я  

було змінено з метою захисту її прав. 

        П’ятирічна Світлана була знайдена на вулиці працівниками поліції та 

доставлена в дитячу лікарню. Після лікування дівчинку було зараховано до 

Дитячого центру БФ «Асперн». Дитина була голодна, їла все, що їй давали, не 

вміла гратися, кусала і била дітей, не знала як чистити зуби, одягатися, 

ходити в туалет. Через агресивні дії наражала себе та інших на небезпеку. З 

часом ми зрозуміли, що в сім’ї вона бачила тільки насилля, сварки, бійки, 

«тато бив маму, а мама тата». З кожним днем в «Асперні» вона ставала більш 

спокійною, вчилася гратися з дітьми, набрала вагу, рідше згадувати страшні події. На 

свято Миколая вона впевнено та з радістю розповідала вірш, котрий сама вивчила. 

       Ми раді, що ми допомагаємо маленькій Світлані долати труднощі. У нас вона має 

безпечне місце проживання, виховання та догляд. Маємо надію що прийде час і для неї 

знайдеться сім’я з люблячими батьками. 

       Дітей з травмами ми маємо щодня. У рідних сім’ях їм немає до кого притулитись.  

       Тому звертаємось саме до Вас: будь ласка, не будьте байдужими.  

       Допомогати дітям і змінити їх світ на краще можемо ми разом. Приєднавшись до нас і 

проявити турботу про знедолених дітей, Ви можете перерахувавши кошти на наш рахунок 

як благодійна допомога.                                                     
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