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ВСТУПНЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІІ «ФОНДУ
«АСПЕРН»
КОШІЛЬ ВІРИІВАНІВНИ
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.
2019 рік для співробітників і волонтерів благодійного фонду
«Асперн» виявився насиченим на події. Завдяки Вам в минулому році ми
змогли надати допомогу майже 1 тис. осіб (дітям, молоді, матерям з
дітьми, сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, сім’ямпереселенців тощо). Однак, незважаючи на хороші кількісні результати
досягнуті в 2018 році, важливим завданням роботи нашої організації
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 для найменш захищених громадян.
Дякуємо за підтримку всім, хто 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, які 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. У своїй діяльності керується 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» тощо.

НАША МІСІЯ:
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ У ЗДОРОВИХ І ЩАСЛИВИХ СІМ’ЯХ
НАШІ ЦІННОСТІ:
ТУРБОТА, ПОСЛІДОВНІСТЬ, КОМПЛЕКСНИЙ ТА
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД,ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
БФ «Асперн» зареєстровано в березні 2000 року в місті Києві.
Код неприбутковості - 0036.
Ми надаємо допомогу мешканцям міста Києва в Дарницькому
районі.
ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЄ БФ «АСПЕРН»
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» і Статуту БФ
«Асперн» діяльність організації спрямована на профілактику, подолання
складних життєвих обставин та мінімізацію їх наслідків, особам та сім’ям,
які перебувають у складних життєвих обставинах шляхом надання
добровільної допомоги або соціальних послуг, а саме: соціально-побутових,
психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, юридичних,
інформаційних, підтримане проживання, влаштування до сімейних форм
виховання, соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції,
соціальної реабілітації, соціально-психологічної реабілітації, надання
притулку,
кризове
та
екстрене
втручання,
консультування,
працевлаштування, соціальний супровід, соціальна профілактика та інші.

Звіт про діяльність благодійної організації «Фонд «Асперн» за 2019рік | aspern.com.ua

3

Основні напрямки діяльності благодійної організації «Фонд «Асперн» в
Дарницькому районі м. Києва
на період з 1 січня по 31 грудня 2019 року
Напрямки діяльності центру соціально-психологічної реабілітації дітей
Медичний
Робота медичного кабінету
(понеділок-п'ятниця):
первинне обстеження дітей,
щоденний огляд, проведення
медичного обстеження
вузькими спеціалістами,
профілактика, лікування.

Літнє оздоровлення:
Розподілення дітей по
санаторіях, в залежності від
індивідуальних потреб,
організація роботи оздоровчого
табору.
Госпіталізація в лікарні
Профілактика здорового
способу життя:
проведення бесід про
важливість дотримання
особистої гігієни,
роз’яснювальна робота
стосовно шкідливих звичок .

Соціально-психологічний

Соціально-економічний

Соціально-педагогічний

Робота психологічного кабінету
(згідно графіка):
- психодіагностика;
- індивідуальна та груповаробота
;
- психологічна підтримка;
- психологічне консультування;
- сеанси релаксації та
візуалізації;
- проведення розвивальних
занять та корекційно відновлювальних занять з
використанням елементів арт –
ігро - казко терапії;
- просвітницька та інформаційна
робота з персоналом.

1.
Забезпечення
дітей
тимчасовим
місцем
проживання та створення
необхідних
житловопобутових
умов
для
комфортного
проживання
(протягом року).
2. Робота харчоблоку щодо
забезпечення щоденним 4-х
разовим харчуванням.
3. Робота з питань дотримання
особистої гігієни, розвиток
бережливого
та
охайного
ставлення
до
зовнішнього
вигляду та одягу.
4. Забезпечення необхідним
одягом, взуттям тощо.
5.
Транспортні
послуги
(постійно):
транспортування дітей до
школи та зі школи, розвозка на
культмасові заходи тощо.

Педагогічний супровід дітей (щодня):
- гармонійний всебічний розвиток,
розвиток навичок самообслуговування,
соціальна адаптація;
- організація змістовного дозвілля (ведення
гуртків, ігри, конкурси, День іменинника,
відвідування театрів, музеїв, кінотеатрів,
дельфінаріїв і т.д.);
- супровід дітей на культмасові заходи.
Програма «Школа після школи»
(понеділок-п'ятниця):
- допомога у виконанні домашніх завдань;
- розвивальна робота з дітьми дошкільного
та молодшого шкільного віку.

[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Напрямки діяльності соціального гуртожитку «Дім на половині дороги»
Соціально-медичний
Збереження, підтримка та
охорона здоров’я дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, осіб
з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до
23 років
Профілактика
здорового
способу життя:
-проведення
бесід
про
важливість
дотримання
особистої
гігієни,
роз’яснювальна
робота
стосовно шкідливих звичок
тощо.

Соціально-психологічний
Надання щоденних послуг:
- консультування з питань
психічного
здоров’я
та
поліпшення
взаємин
з
оточуючим
соціальним
середовищем;
- застосування методик
психодіагностики,
спрямованих на вивчення
соціально-психологічних
характеристик дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування з
метою
її
психологічної
корекції або психологічної
реабілітації.

Соціально-економічний та
юридичний

Соціально-педагогічний

1. Забезпечення тимчасовим місцем
проживання та створення необхідних
житлово-побутових
умов
для
комфортного проживання (протягом
року).
2. Формування соціально-економічної
незалежності молодої особи, навчання
матеріальному
самозабезпеченню,
навчання у формуванні власного
бюджету.
3. Надання консультацій з питань
чинного законодавства, здійснення
захисту прав та інтересів дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування (сприяння в оформленні
документів тощо).

Реалізація
програми
«Самостійна
особистість» (протягом року):
- виявлення та сприяння
розвитку
різнобічних інтересів і потреб дітейсиріт
та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
які
перебувають у складних життєвих
обставинах;
організація
індивідуального
навчального та виховного процесів;
- планування
дозвілля,
участі у
спортивно-оздоровчій, технічній та
художній діяльностях, трудотерапія, а
також залучення до волонтерської
роботи.
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Напрямки роботи центру матері та дитини
Соціально-медичний

Соціально-психологічний

Соціально-економічний та
юридичний

Соціально-педагогічний

Збереження,
підтримка
та
охорона здоров’я вагітних жінок
та матерів з дітьми.

Надання щоденних послуг:
- консультування з питань
психічного
здоров’я
та
підготовка
до
успішної
адаптації у суспільстві;
формування
засад
відповідального, усвідомленого
батьківства;
проведення
соціальної
роботи,
спрямованої
на
профілактику
соціального
сирітства;
- консультування з питань
догляду за дітьми, їх розвитку
та виховання;
застосування
методик
психодіагностики,
спрямованих
на
вивчення
соціально-психологічних
характеристик вагітних жінок
та матерів з дітьми з метою їх
психологічної корекції або
психологічної реабілітації.

1. Формування соціальноекономічної
незалежності
вагітних жінок та матерів з
дітьми,
навчання
матеріальному
самозабезпеченню.
2.
Проведення
курсу
фінансової грамотності та
уміння формування власного
бюджету.
3. Надання консультацій з
питань чинного законодавства.
4. Здійснення захисту прав та
інтересів вагітних жінок та
матерів з дітьми (сприяння у
оформленні документів тощо).

Програма
«Самостійна
особистість»
(щодня):
розвиток
і
підтримка
навичок
самостійного проживання з дитиною,
формування відповідального материнства;
- запобігання передачі дітей до інтернатних
закладів;
- організація індивідуального навчального
та виховного процесів;
- виявлення та сприяння
розвитку
різнобічних інтересів і потреб вагітних
жінок та матерів з дітьми, які перебувають
у складних життєвих обставинах;
- планування
дозвілля,
участі у
спортивно-оздоровчій,
технічній
та
художній
діяльностях, працетерапія, а
також залучення до волонтерської роботи;
- формування активної життєвої позиції.

Профілактика здорового способу
життя
- проведення бесід про
важливість дотримання особистої
гігієни,
- консультування з питань
догляду за дітьми раннього віку,
- роз’яснювальна робота
стосовно шкідливих звичок
тощо.
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[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Напрямки діяльності центру інтегративного професійного навчання дітей та молоді
Профорієнтаційна робота
Щоденні заняття в майстернях центру
відповідно до графіка: - швейна майстерня,
столярна майстерня, дизайн-студія, взуттєва
майстерня, перукарська майстерня, гурток
комунікативної англійської мови.
Зустрічі з представниками різних професій,
співпраця з центром зайнятості Дарницького
району.

Соціальні послуги
Надання соціальних послуг з ремонту одягу
взуття, послуг перукаря, столяра для
малозабезпечених
верств
населення
Дарницького району м. Києва.

Творча робота
Проведення творчих майстер-класів, зустрічей з
відомими людьми, проведення культурно-масових
заходів, екскурсій, презентацій.
Виготовлення сувенірної продукції.

Напрямки роботи програми DARE
Педагогічно-психологічний
Надання щоденних послуг:
- cоціально-педагогічних послуг для дітей
- психологічні консультації для батьків

Соціально- культурний
Екскурсії для сімей
Сімейні зустрічі

Соціально-педагогічний
Програма «Позитивне батьківсто»
-групи взаємодопомоги для батьків
- лекції для батьків
-тренінги для батьків

Напрямки роботи фандрайзера
Збереження наявних ресурсів передбачає:
Деверсифікація наявних ресурсів

1. Реалізація стратегії по

Регулярне інформаційне

Пошук і залучення нових ресурсів:
1.Моніторинг нових пропозицій
і тендерів, оголошених
міжнародними організаціямидонорами, пошук потенційних
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Канали пошуку фінансування:
1.1.Участь у проектах Соціального
замовлення в м. Києві. За

[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]
збереженню ресурсів.

2.Підтримання сформованої
бази лояльних до організації
донорів,
стейкхолдерів;
організація та проведення
особистих
зустрічей,
проведення
презентацій
роботи Фонду;

наповнення новин сайту,
соціальних сторінок фейсбук та
інстаграм Фонду про події, які
відбулись чи мають статись,
(допомога дітям, благодійні
акції, поява нових партнерів,
результати фандрейзингових
акцій, фінансовий збір).
Кожного тижня, відповідно до
потреб.

2.1. Емейлрозсилка: запрошення
на заходи; привітання з днем
народження, державними
та
професійними святами .
Відповідно до потреб.
2.2. Подяки за допомогу та
подарунки своїми руками.
Відповідно до потреб.
2.3. Презентація + відео роботи.
При зустрічі.
3.Побудова довгострокових 3.1.Створення
позитивної,
відносин
з
донором, доброзичливої атмосфери.
розбудова волонтерства.
3.2.Цілеспрямоване
використання коштів донора.
3.3.Частина донорів можуть бути
волонтерами.

довгострокових партнерів серед
міжнародних організацій,
бізнес-структур та проектів
організованих державою;

наявності.

1.2.
Щонеділі
моніторинг:
https://gurt.org.ua/
http://zrda.org/grants/
http://www.bearr.org/RU/
https://www.prostir.ua/category/grants/
Також підписані на телеграм канал
Гурт.
1.3. Щонеділі моніторинг
оголошень благодійних проектів від
бізнес структур, посольств.
2. Розробка пропозицій для
грантових конкурсів (поточних і
перспективних),
організація
спеціальних заходів по збору
коштів;
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2.1.Підготовка проектів на грантові
замовлення. Відповідно пропозиції.
2.2. Організація проведення
благодійних акцій, заходів, ярмарок.
Відповідно до можливостей.
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4. Інформаційний бюлетень.

виготовляються клієнтами Фонду).
За наявності.

4.1. Випуск та розповсюдження
інформаційних
бюлетнів
«Аспернчик».

3.
Написання
коригування
звітності.

2.4. Звернення до бізнес-структур з
пропозиціями та міні-проектами.
Щомісяця.
звітів
або 3.1. Річні, піврічні звіти про роботу
проектної проекту
3.2. Розміщення фінансового звіту
про використані кошти на сайті
організації

4.Інформаційний бюлетень.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФОНД «АСПЕРН»
Загальні збори учасників

Опікунська рада

Рада спостерігачів

Президент

Підтримка сімей з
дітьми і сімей
переселенців з
дітьми,
оздоровлення

Центр матері та дитини

Дитячий центр БФ «Асперн»

Адміністрація
(офіс)

Методична робота

ПРОГРАМНА
РОБОТА БФ
«АСПЕРН»

Адміністративна робота

Відділення
соціально-психологічної реабілітації дітей

Соцільний гуртожиток
«Дім на половині дороги»
Відділення
інтегративної професійної освіти дітей та
молоді

Дитячий будинок сімейного типу

Програма «Волонтер»

Регіональна програма DARE

Заклад соціального захисту безпритульних
дітей і навчально-методичного супроводу у
Дарницькому районі м. Києва «Віра в
життя»
Звіт про діяльність
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Організаційна структура керівних органів БФ «Асперн»: колективний
керівний орган, засновники, команда.
До структури керівних органів БФ «Асперн» входить:
Загальні збори учасників (вищий орган управління).
Наглядова рада – орган управління благодійною організацією «Фонд
«Асперн», яка в межах своєї компетенції виконує контролюючі та розпорядчі
функції та інші повноваження відповідно до Статуту.
Президент БФ «Асперн» (виконавчий орган управління).
Засновники організації – Кошіль В.І., Тимощук Г.О., Піренко Т.І.
Команда БФ «Асперн» – це 40 професіональних працівників:
адміністративний персонал (президент БФ «Асперн», керівники
програм та проектів, бухгалтерія, юристи, господарська служба);
медико-психолого-педагогічний персонал (педагоги соціальні, фахівці
соціальної роботи, психологи, керівники гурткової роботи, медичний
працівник);
технічний персонал (кухар, водії тощо).
КЕРІВНИЙ СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЇ
Кошіль Віра Іванівна – президент БФ «Асперн», 26.12.1968 р.н. Вища
освіта, Київський інститут харчової промисловості, інженер-технолог (19861991 роки), Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди, управління навчальним закладом
(2003 – 2005
роки),
аспірантура
Університету
менеджменту
освіти
НАПН
України, кандидат педагогічних наук (2014-2016 роки). З 2000 року
президент благодійної організації «Фонд «Асперн». Голова правління
громадської організації «Віра в життя».
Куць Надія Петрівна – віце-президент БФ «Асперн», керівник проектів
та
програм.
Вища
освіта,
Київський державний педагогічний інститут
ім. О.М. Горького,
спеціальність «Вчитель української мови та літератури» (19781982роки).Звання: «Відмінник освіти України». Спеціалізована школа № 274
м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови, вчитель, заступник
директора школи з виховної роботи, служба у справах дітей Дарницької
районної в м. Києві державної адміністрації. З 2011 року завідувач центру
інтегративного професійного навчання дітей та молоді БФ «Асперн».
Жогло Ігор Улянович – віце-президент БФ «Асперн», фахівець із
соціальної роботи. Вища освіта, Ворошиловградський педагогічний інститут,
спеціальність «Вчитель історії і суспільствознавства», (1977-1982 роки).
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту, начальник відділу,
управління з питань соціального захисту дітей (1995-2013 роки). Відзнака –
Почесна грамота Кабінету Міністрів України. З 2013 року фахівець із
соціальної роботи БФ «Асперн».
Звіт про діяльність благодійної організації «Фонд «Асперн» за 2019рік | aspern.com.ua
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Макаренко Галина Володимирівна – головний бухгалтер БФ «Асперн».
Вища освіта, Київський національний торговельно-економічний університет,
спеціалізація «Облік і аудит». КП «Голосієво-будінвест», головний
бухгалтер, контрольно-ревізійне управління м. Києва, головний контролерревізор. З лютого 2014 року бухгалтер, головний бухгалтер БФ «Асперн».
Клімович Тетяна Володимирівна – керівник Дитячого центру,
11.08.1989 р.н.
Вища
освіта,
Національний педагогічний університет
ім. М.П. Драгоманова,
спеціальність «Соціологія», «Соціологія освіти»(2006-2010 роки, 2010-2011
роки). З 2010 року соціальний педагог, завідуючий центром соціальнопсихологічної реабілітації дітей БФ «Асперн».
Романенко Юлія Валеріївна – керівник проекту «DARE». Вища освіта,
Київський інститут соціальних та культурних зв'язків імені Святої княгині
Ольги, спеціальність : психологія (2003-2008 роки). Практичний психолог
благодійних організацій «Школа сходинки», «Голосієво», співробітник
інституту спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України.
З 2012 року психолог, керівник проекту «DARE» БФ «Асперн».
Топалова Надія Олегівна –керівник центру матері та дитини БФ
«Асперн».
Вища
освіта,
Відкритий
Ізраїльський
університет,
спеціальність: історія, викладач історії. З 2019 року керівник центру матері
та дитини БФ «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 шляху до
самостійного життя, вчимо, 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
Звіт про діяльність благодійної організації «Фонд «Асперн» за 2019рік | aspern.com.ua
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кадрову політику, підвищуємо мотивацію співробітників і піднімаємо
престиж представників неурядових організацій у соціальній сфері;
-розвиваємо національне і міжнародне співробітництво,
обмінюємося фахівцями, підтримуємо волонтерський рух.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БФ «АСПЕРН» У 2019 РОЦІ:

За звітний період майже 900 осіб конкретно отримали соціальні
послуги, з них 661 дитина та 187 дорослих.
144 сім’ї отримали допомогу, з них 80 – на обліку та супроводі.
81 особа, з них 58 дітей та 23 дорослих (2,3 поверхи, цмд та
дбст) були забезпечені тимчасовим місцем проживання з наданням
відповідних послуг.
БФ «Асперн» опікувався 49 дітьми та молодими людьми з числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою або
піклуванням.
Позитивним фактором є те, що жодної дитини з центру соціальнопсихологічної реабілітації не направлено до інтернатного закладу (3
влаштовано під опіку, 8 повернуто в сімейне оточення).
Майже 400 осіб отримали одноразову допомогу.
100 дітей, в тому числі 11 дітей і молодих людей з інклюзією, пройшли
навчання по професійній орієнтації за трьома модулями: I модуль теоретичні заняття, II модуль - екскурсійний, III модуль - практичні заняття в
центрі інтегративного професійного навчання дітей та молоді.
13 мешканцям соціального гуртожитку були створені умови для
тимчасового проживання, надані відповідні соціальні послуги, за сприяння
БФ «Асперн», 4 мешканці соціального гуртожитку отримали і облаштували
власне житло, 1 особа була працевлаштована, 3 мешканці соціального
гуртожитку поступили на навчання до коледжу.
Проведено 12 круглих столів і зустрічей з державними та недержавними
організаціями.
Фахівцями БФ «Асперн» організовано та проведено близько 100
культурно-масових заходів (святкування національних та релігійних свят,
зустрічі з успішними людьми Дарницького району, екскурсії, спортивні ігри,
відвідування дитячих вистав, привітання дітей з днем народження, тренінги).
Всього було надано майже 55 тис. соціально-психологічних, соціальнопедагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних, культурнопросвітницьких, соціально-побутових, консультативних та інформаційних
послуг.
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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БФ «Асперн» очима клієнтів.

СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ,
ЯКІ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЬ У 2019РОЦІ
1. Центр матеріта дитини почав роботу в 2013 році.
2.Дитячий центр – об'єднаний у 2017 році (відділення
соціально-психологічної 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,
оздоровлення – початок роботи 2000 рік.
4. Дитячий будинок сімейного типу функціонував з 2014 р. по
2015 р., відновив роботу з 2017 року.
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5. Волонтер – початок роботи 2000 рік.
6. DARE Регіональна програма – початок роботи 2017рік.
7. Заклад соціального захисту безпритульних дітей і
навчально-методичного супроводу у Дарницькому районі м. Києва
«Віра в життя»- початок роботи 2018 рік.

ЦЕНТР МАТЕРІТА ДИТИНИ
Мета: профілактика соціального сирітства та програми по
зміцненню 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:
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- 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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РЕЗУЛЬТАТИРОБОТИ
«ЦЕНТРУ МАТЕРІТА ДИТИНИ» У 2019 році
1.9 матерів з 13дітьми тимчасово проживали в Центрі і отримали
повний комплекс соціальних послуг.
2.15 матерів з 37 дітьми перебували 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 та інші послуги і заходи, всього було
надано понад 7 тис. послуг.
4. З мамами та дітьми проводилися навчальні заходи та заняття:
ляльковий театр, день іменинника, тематичні майстер-класи.
Історія родини
Центр Мами та дитини БФ «АСПЕРН» працює за програмою «Самостійна
особистість». Велика увага приділяється формуванню та розвитку дитини. У
центрі проживають мами з дітьми, які опинилися в складних життєвих
обставинах.
Сьогодні у Центрі Мами та дитини проживає родина зі Сходу країни.
Постійні обстріли спровокували у маленької дитини заїкання. З метою
збереження життя та здоров’я дитини, мама приймає рішення залишити
власну домівку, нажитий побут та почати життя заново. Після переїзду до
Києва мати з дитиною не раз змінювали місце проживання у зв’язку з
закінченням можливості проживати у відповідних центрах.
Після багаторазових переїздів родина потрапила в Центр Мами та дитини
БФ «АСПЕРН», де родина отримує комплекс соціальних послуг та
безкоштовне проживання. На даний час дитина навчається в загальноосвітній
школі та відвідує багато гуртків. Дитина росте духовно багатою і творчо
активною особистістю. Найголовніше те, що дитина отримала затишне місце
для повноцінного розвитку та зростання.
Родина висловлює щиру подяку БФ «АСПЕРН» за те, що вперше за
п’ять років відчула себе, як вдома, а життя набуло нових яскравих фарб.
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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 цілодобово 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;
• забезпечення соціальної реабілітації, адаптації дітей та молоді;
• підготовка жителів соціального гуртожитку до самостійного життя,
отримання професії, їх працевлаштування, продовження навчання в вищих
навчальних закладах;
•надання допомоги в забезпеченні вибору професії з урахуванням
здібностей, допомога в працевлаштуванні;
• здійснення медичного обстеження; забезпечення медикаментами
та лікуванням, оздоровлення, профілактика негативних явищ;
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• педагогічний супровід, розвиток навичок самостійного
проживання та здібностей дитини, створення умов для отримання
освіти з урахуванням рівня підготовки дитини;
• реалізація програми «Школа після школи», яка передбачає
виконання домашніх завдань з дітьми при допомозі 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.

РЕЗУЛЬТАТИРОБОТИ ДИТЯЧОГО ЦЕНТРУ У 2019 РОЦІ
• отримали допомогу та соціальну підтримку 351 дитина;
• 36 дітей і 13 молодих людей перебували в Дитячому центрі та
отримували соціальні послуги з тимчасовим проживанням;
•БФ «Асперн» опікувався 39 дітьми-сиротами та дітьми,
позбавлених батьківського піклування, під опікою або піклуванням.
Позитивним фактором є те, що 8 вихованців центру соціальнопсихологічної реабілітації дітей було повернуто в сімейне оточення, 3
дітей влаштовано до сімейних форм під опіку, 4 дітей влаштовано до
будинку сімейного типу БФ «Асперн», жодної дитини не направлено до
інтернатного закладу;
• 100дітей пройшли курс навчання у центрі інтегративного
професійного навчання;
• 22 дітей були учасниками місячника профорієнтації та
оздоровлення;
• 13 мешканцям соціального гуртожитку були створені умови для
тимчасового проживання, надані відповідні соціальні послуги. За
сприяння БФ «Асперн» 4 мешканці соціального гуртожитку отримали і
облаштували власне житло, 1 особа була працевлаштована, 3 мешканці
соціального гуртожитку вступили на навчання до коледжу;
• фахівцями БФ «Асперн» організовано та проведено близько 100
культурно-масових заходів (святкування національних та релігійних
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свят, зустрічі з успішними людьми Дарницького району, екскурсії,
спортивні ігри, відвідування дитячих вистав, привітання дітей з днем
народження, тренінги);
• всього було надано майже 55 тис. соціально-психологічних,
соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних,
культурно-просвітницьких, соціально-побутових, консультативних та
інформаційних послуг.

ІСТОРІЯ УСПІХУ ВАЛЕНТИНА
Валентин народився 22 червня 1993 року. Закінчив спеціальну
загальноосвітню школу-інтернат №12 в м. Києві.
Хлопець мав статус дитини-сироти. З 30 серпня 2010 року по 25 липня
2019 року був мешканцем соціального гуртожитку «Дім на половині дороги».
Після закінчення школи-інтернату Валентин продовжив навчання в ДПТНЗ
(Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну виробів
із шкіри) за спеціальністю «Кухар». Однак після завершення навчання за
спеціальністю юнак не влаштувався, зате освоїв професію майстра з
виготовлення меблів. Свої кулінарні здібності все одно проявляв, особливо
під час проведення майстер-класів з приготування різноманітних страв та
охоче пригощав мешканців гуртожитку.
Під час перебування у гуртожитку з Валентином постійно
проводилась виховна робота відповідно до вимог програми «Самостійна
особистість», а саме підпрограм «Здоровий спосіб життя», «Міжособистісні
стосунки», «Власне житло», «Фінансова незалежність». Все це сприяло
формуванню та становленню юнака як дорослої особистості. За довгий
період перебування в соціальному гуртожитку хлопець виріс, привчив себе
до охайності, розвинув смак до стилю, навчився дбайливо ставитися до своїх
речей, висловлювати власну думку, частіше прислухатися до порад
соціальних працівників. Валентин доброзичливо ставився до старших,
виявляв повагу до свого наставника, а найголовніше – навчився заробляти та
заощаджувати власні кошти.
В одному з мотиваційних листів юнак зауважив: «Щиро вдячний
керівництву БФ «Асперн» за такі умови проживання і послуги. Соціальний
гуртожиток став для мене рідною домівкою. Якби не він, страшно було б і
подумати, де б я був всі ці роки». Наразі Валентин отримав власне житло та
самостійно його облаштував за власні кошти, які він заощадив, чому
невимовно радий. Думає над створенням власної сім'ї.
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ПРОГРАМА «ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ ТА СІМ’ЯМ
ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ДІТЬМИ, ОЗДОРОВЛЕННЯ»
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;
- організація культурно-масових заходів (екскурсій, свят);
- організація оздоровлення дітей;
-залучення сімей до активності на благо суспільства.
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РЕЗУЛЬТАТИРОБОТИ ПРОГРАМИ«ДОПОМОГА СІМ’ЯМ З
ДІТЬМИ ТА СІМ’ЯМ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ З ДІТЬМИ,
ОЗДОРОВЛЕННЯ»У 2019 році
• 100 сімей з дітьми та сімей переселенців з дітьми отримали соціальні
послуги в тому числі гуманітарну допомогу речами та продуктами
харчування.
• Діти були учасниками 24 екскурсій, 17 майстер-класів.
Фахівцями програми було надано такі послуги:
- соціально-економічні та побутові - 900;
- соціально-педагогічні (бесіди, консультації, зустрічі) - 350;
- інформаційні послуги - 1163;
- психологічні послуги - 145;
- юридичні послуги - 634.
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ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ
Мета:виховання в сім'ї дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які були клієнтами Дитячого центру БФ
«Асперн».

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ У 2019 РОЦІ
1. Проведено відбір кандидатів у батьки-вихователі комісією з
питань захисту прав дитини БФ «Асперн».
2. Проведено ознайомлення кандидатів у батьки-вихователі з
алгоритмом роботи Дитячого будинку сімейного типу.
3. Кандидат в мами-вихователі пройшла курс навчання для
батьків-вихователів у Київському міському центрі соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді.
4. 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
були влаштовані та перебували в сімейних формах виховання.
5. У 6 дітей, позбавлених батьківського піклування сформувалось
поняття сім'ї.
6. 6 дітей пройшли медичні обстеження;
7. 6 дітей взяли участь у 15 заходах;
8. 3 дітей перевели в загальноосвітню школу;
9. 6 дітей було оздоровлено.
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ПРОГРАМА «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.

ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМИ
«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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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 (СООП);
- позитивна дисципліна;
-усвідомленість;
- активна участь у соціальному та суспільному житті.
2. Любити і підтримувати.
Бенефіціари - батьки, опікуни, соціальні працівники, педагоги:
- розвиток батьківського потенціалу дорослих;
- групи взаємодопомоги;
- сімейні активності;
- сімейний кейс-менеджмент.
3. Впливати і тривати. Бенефіціари - ГО:
-фандрейзинг;
- посилення комунікації між країнами;
- посилення адвокації для мобілізації громадянського суспільства.
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ DARE У 2019 РОЦІ
• відбулося 78 СООП сесій, в яких взяли участь 32 дитини у віці від
6 до 18 років, які є клієнтами БФ «Асперн», а саме Дитячого центру
м. Києва та діти з сімей, якими опікується БФ «Асперн». На цих заняттях
діти розвивавали навички комунікації, взаємодії, самопрезентації,
взаємодії та взаємодопомоги, вчилися критично мислити, стали більш
обізнаними і підвищили комп'ютерну грамотність, розкрили свій
творчий потенціал;
• було організовано та проведено 15 груп взаємодопомоги для
батьків, які перебувають в складних життєвих обставинах, та 1 тренінг
для фахівців БФ «Асперн». Також у 2019 році наші фахівці були
учасниками
тренінгів
«Самоорганізовані
освітні
простори»,
«Ненасильницька комунікація» та «Ефективний фандрейзинг».
• брали участь у виїзному тренінгу по обміну досвідом в рамках
проекту, а саме: в міжнародній конференції в Мінську по захисту прав
дитини.
Історії клієнтів:
Лідія, 36 років, мати двох дівчаток 7 и 10 років.
Лідія почала відвідувати тренінги для батьків ще з 2017 року і мала
багато запитів щодо виховання дітей та спілкування з ними. Вона
тимчасово разом з дітьми цілодобово проживала в одному з проектів БФ
«Асперн». Після закінчення програми тренінгів по розвитку
батьківського потенціалу, Лідія відвідувала групи взаємодопомоги та
щотижня індивідуальні консультації психолога. А двоє її дівчаток
відвідували СООП сесії , де мали змогу навчитися працювати в команді,
знайшли нових друзів. У грудні 2019 року ми завершили роботу з цією
сім’єю, так як Лідія разом з дітьми переїхала в окреме житло та
одружилася. Ми продовжуємо соціальний супровід мами та дітей і
запрошуємо на заходи, які проходять в рамках проекту.
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Проект фандрайзингу
Проект передбачає збереження наявних та пошук і залучення нових
ресурсів для безперервної та ефективної підтримки діючих проектів
благодійної організації “БФ “Асперн” в сфері соціального захисту дітей.
Напрямки роботи проекту:
Збереженню наявних ресурсів:
-деверсифікація наявних ресурсів - координація повного циклу
комунікації з державними, міжнародними організаціями-донорами та
бізнес структурами;
-реалізація стратегії по збереженню ресурсів - це регулярне
інформаційне наповнення новин сайту і фейсбуку, інстаграм сторінок
Фонду інформацією про події, які відбулись (допомога дітям, заходи,
благодійні акції, поява нових партнерів тощо); про результати
фандрайзингових акцій (інформація в цифрах);
- підтримка сформованої бази лояльних до організації донорів,
стейкхолдерів; організація та проведення особистих зустрічей,
проведення презентацій роботи Фонду.
- побудова довгострокових відносин з донором, розбудова
волонтерства.
Пошук та залучення нових ресурсів.
1.Моніторинг нових пропозицій і тендерів, оголошених
міжнародними
організаціями-донорами,
пошук
потенційних
довгострокових партнерів серед міжнародних організацій, бізнесструктур та проектів організованих державою, генерація ідей.
2.Розробка пропозицій для грантових конкурсів (поточних і
перспективних),
організація
спеціальних
заходів
по
збору
коштів;підготовка міні проектів, для яких збираються кошти; розсилка
листів звернень до компаній з проханням надати фінансову або
матеріальну допомогу; запрошення на акції і події до Фонду через
соціальні мережі та інші канали зв'язку. Створення комерційних
пропозицій та презентацій.
3.Написання звітів, коригування проектної звітності; написання та
розсилка листів-подяк і надання звіту про витрачені кошти для
розміщення на сайті.
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Результати роботи проекту фандрайзингу.
Для того, щоб допомогти найбільш потребуючим членам нашої громади
в Дарницькому районі міста Києва, ми проводимо різноманітні благодійні
заходи, з метою збору додаткових благодійних пожертв. Також ми просимо
розмістити спеціальні скриньки в магазинах, приватних лікарнях, кав᾽ярнях
та інших установах.
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Результатом роботи проекту фандрайзингу
компанією Ін Тайм.

є підтримка нашої акції

З моменту відкриття проекту, з жовтня по грудень 2019 року, ми
звернулись в логістичну компанію Ін Тайм, ініціювавши національну акцію:
«Свято в кожен дім», яка мала на меті допомогти людям, які потребують
підтримки по всій Україні. Компанія Ін Тайм надала нам можливість
здійснювати поштові відправлення безкоштовно. В грудні були сформовані
Фондом 6 посилок з продуктами харчування, одягом для родин з різних
куточків України. Завдяки небайдужості директора та співробітників
компанії, ми надали підтримку саме тим, хто цього потребує.
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ЗАКЛАД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗПРИТУЛЬНИХ
ДІТЕЙ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ У
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М, КИЄВА «ВІРА В ЖИТТЯ»
Мета: Діяльність закладу «Віра в життя» спрямована на надання
комплексу соціальних послуг (в т.ч. екстрених або невідкладних) сім’ям з
дітьми, молодим сім’ям, безпритульним та бездоглядним дітям, які
опинилися в складних життєвих обставинах, підвищення кваліфікації та
рівня професійної
майстерності фахівців соціальної сфери державних
та недержавних організацій, які надають ці послуги.

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ СОЦІАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ БЕЗПРИТУЛЬНИХ ДІТЕЙ І НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА «ВІРА ЖИТТЯ» У 2019 РОЦІ
• проведені майстер класи з кулінарії, миловаріння;
• заняття для 30 дітей за розвивальною програмою СОУП;
• навчальні семінари та тренінги для освітян щодо інклюзивної
освіти;
• заняття з батьками в рамках груп взаємодопомоги – 5 груп;
• родинне свято «День родини»;
• зустріч для дітей з успішними людьми Дарницького району
м. Києва;
• короткострокове проживання 3 матерів з дітьми в рамках
експерименту протидії безпритульності дітей;
• родинні консультації щодо досягнення порозуміння між батьками
в інтересах дитини»;
• презентація діяльності БФ «Асперн» для представників державних
та громадських організацій м. Києва тощо.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАЙНОВУ БАЗУ БФ «АСПЕРН»
БФ «Асперн» забезпечує прийом отримувачів послуг в орендованих
приміщеннях 4-и поверхової будівлі спеціальної школи І-ІІ ступеня
№ 12 м. Києва (на підставі відповідних рішень Київської міської ради та
розпоряджень Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації
щодо передачі в оренду нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади м. Києва*) та трьох власних квартирах, у яких
створено необхідну матеріальну базу, що відповідає вимогам санітарних
норм і правил, пожежної безпеки.
Навчальні кімнати, майстерні оснащені сучасною технікою,
обладнанням. Кімнати для консультацій та індивідуальної роботи,
конференцзала – інтерактивними дошками, оргтехнікою, спеціальними
меблями, тощо. Спальні кімнати облаштовані зручними ліжками,
столами, місцями для сидіння, шафами для одягу, тумбами. Кухні
облаштовано
холодильниками
та
морозильними
камерами,
електричними плитами, духовками, витяжками, столовим приладдям та
посудом, фільтрами для питної води. Ванні кімнати з душовими
кабінками, умивальниками, електросушарками, пральними машинами
тощо.
Для соціальних працівників облаштовані кімнати, оснащені
комп’ютерами, шафами, стендами для оголошень.
Для клієнтів, котрі отримують послуги без надання місця
проживання, відведено кімнату зі столом і стільцями для видачі одягу,
взуття та інших речей широкого вжитку, примірочною; місцем для
читання, де знаходиться різноманітна література; пунктом соціального
прокату речей, де сім’ї можуть взяти у тимчасове користування
предмети першої необхідності.
Для клієнтів розміщено стенд з різною інформацією, а саме: сервіс
послуг у БФ «Асперн», порядок постановки на облік, адреси і телефони
відповідних служб та організацій Дарницького району міста Києва
(Служба у справах дітей, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, Управління соціального захисту населення, центр зайнятості
тощо).
Спеціально для екстерної допомоги є кухня, обладнана
холодильником, духовкою, мікрохвильовою піччю, електричним
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чайником, столовим приладдям та посудом, де сім’ї з дітьми можуть
підігріти їжу, випити чаю, кави, пригоститися печивом.
При потребі сім’ї з дітьми можуть скористатися душовою кабіною,
пральною машиною тощо.
Медичний кабінет обладнано холодильником для медикаментів та
інструментів, столом, стільцями та іншими предметами, які необхідні у
випадку надання первинної медичної допомоги.
БФ «Асперн» має свої транспортні засоби (розвозка дітей до школи,
лікарень, виїзди на екскурсії, допомога у перевезенні особистих речей).
*Рішення постійної комісії Київської міської ради з питань власності
від 22.05. 2018 р. № 17/93 пунк 168 додаток 3 та розпорядження
Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації від
08.06.2018 р. № 373;
*Рішення постійної комісії Київської міської ради з питань власності
від 23.06. 2017 р. № 4 та розпорядження Дарницької районної в
м. Києві державної адміністрації від 25.07.2017 р. № 490;
*Рішення Київської міської ради від 10.11. 2016 р. № 362/1366 та
розпорядження Дарницької районної в м. Києві державної
адміністрації від 02.02. № 72;
*Рішення постійної комісії Київської міської ради з питань власності
від 16.04. 2013 р. № 147 та розпорядження Дарницької районної в
м. Києві державної адміністрації від 07.05.2013 р. № 227;
*Рішення Дарницької районної в м. Києві ради від 25 червня 2008 р.
№ 9.

Звіт про надходження коштів на здійснення статутної діяльності в 2019 році
Назва донорів

Проекти, які
фінансуються Карітас
Австрія

Назва проекту
Дитячий центр (відділення
соціально-психологічної
реабілітації дітей, соціальний
гуртожиток «Дім на половині
дороги», відділення
інтегративної професійної освіти
дітей та молоді)
Центр матері та дитини
Дитячий будинок сімейного типу

сума грн.

3'403'372
679'988
185'980

Фандрайзинг

38'346
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Проекти, підтримані
КМДА та ДРДА

Пожертви та інші
надходження

Регіональна програма ДАРЕ.
Освітні та соціальні інновації в
Україні, Молдові та Румунії.

555'493

Загальна сума

4'863'179

Соціальний захист дітей, молоді
та сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах в
умовах діяльності Дитячого
центру (відділення соціальнопсихологічної реабілітації дітей,
соціальний гуртожиток «Дім на
половині дороги», відділення
інтегративної професійної освіти
дітей та молоді)

347'028

Загальна сума

347'028

Надходження на статутну
діяльність

415'206

Безоплатно отримані необоротні
активи та матеріальні цінності

1’037'325

Загальна сума

1’452'531

Разом 6'662'738
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Кількісні та якісні
показники діяльності програм БФ «Асперн»
за період з 1 січня по 31 грудня 2019 року
(в дужках вказані показники діяльності за 2018 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
соціальнопсихологічн
ої
реабілітації
дітей
(вік клієнтів
3-16 років)
3
36(40)

Соціальний
гуртожиток
«Дім на
половині
дороги»
(вік клієнтів 1623 роки)
4
13(13)

Допомога
сім’ям з дітьми
в складних
життєвих
обставинах
(вікклієнтів без
обмеження)

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

5
100 сімей, з них
260 дітей,
143 дорослих.

6
Всього 270 (368),
Навчаються 78
(81),
Табір 22(20),
В заходах 170
(264)

На обліку 80
сімей, з них: 228
дітей та 110
дорослих.

Центр
матері та
дитини
(вікклієнтівжі
нок без
обмеження,
дітей до 6
років)
7
9(8) мам та 13
(11) дітей
На супроводі
15 (14) жінок,
37(32) дитини

ДАРЕ

8
22 сім’ї, в
них 32
дитини
22 дорослих

Діти в
сімейних
формах
вихованн
я

7

(76 сім`ї, з них
192 дітей,
118 дорослих.

23(34)

13(13)

-

9
Всього 848 осіб
(661 дитина та
187дорослих), з них:
на обліку – 338
осіб ( 228 дітей і
110 дорослих);
всього 144 сім’ї, із
них на обліку - 80)
(Всього 895
чоловік ( 719 дітей
та 176дорослих), з
них:
на обліку – 383
особи ( 276 дітей і
107 дорослих);
всього 123 сім’ї, із
них на обліку - 84)

На обліку 58
сімей, з них: 175
дітей та 87
дорослих.)

1.2. З наданням
тимчасового місця
проживання із
загальної кількості

Всього

-

9 (8) мам та
13(11) дітей

7

62 особи, з них:
54 дитини та 8
дорослих;
8 сімей
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клієнтів за період
звітності та у
минулому звітному
періоді

1.3. Надана
одноразова соціальна
послуга

(74 чоловіки, з них:
60 дітей та 14
дорослих;
11 сімей)

2(3)

-

29 сімей, з них
32 дорослих та
68 дітей

170 (322)

-

126

(28 сімей, з них
29 дорослих та
60 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);

-

-

80 сімей в
складних
життєвих
обставинах,
батьки-одинаки
– 2 одинокі
матері – 25;
багатодітні сім’ї
– 40 ;
неповні сім’ї -34;
сім’ї, які
виховують
дитину з
інвалідністю –
12
(58 сімей в
складних
життєвих
обставинах,
батьки-одинаки
– 2; одинокі
матері – 18;
39

389 особам надана
одноразова
соціальна послуга
287 особам надана
одноразова
соціальна послуга)

15 (22)
одинокі
матері, у яких
37(43) дитини

-

12
одиноких
матерів
6
багатодітні
сімї
4 неповні
сімї

124 сімей в сжо;
46- багатодітні
сім’ї;
38- неповні сім’ї;
12 сімей, які
виховують дитину з
інвалідністю;
2 батьки-одинаки;
59 одиноких
матерів.
(76 сімей в сжо;
40- багатодітні
сім’ї;
30- неповні сім’ї;
9 сімей, які
виховують дитину з
інвалідністю;
2 батьки-одинаки;
45 одиноких
матерів)
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багатодітні сім’ї
– 34 ;
неповні сім’ї -30;
сім’ї, які
виховують
дитину з
інвалідністю – 5)

2. Загальна
кількість

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

10 (10)
діти – сироти
–-(2);
діти
позбавлені
батьківського
піклування –
9(8);.
діти під
опікою/піклу
ванням – 1(2).

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

-

11 (11)
діти – сироти – 3
(2);
діти позбавлені
батьківського
піклування – 8
(8);
діти під
опікою/піклуван
ням (-)

-

діти під
опікою/піклуван
ням – 11
(діти під
опікою/піклуван
ням – 9)

6 –діти
позбавлені
батьківсько
го
піклування
2 дітисироти
6- діти під
опікою/пікл
уванням

-

7
діти –
сироти –1;
діти
позбавлен
і
батьківськ
ого
піклуванн
я – 5;
діти під
опікою/пі
клуванням
–1

39 дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування, з яких:
дітей-сиріт -4;
дітей, позбавлених
батьківського
піклування -22;
дітей під
опікою/піклуванням
-13.
(31 дитина-сирота
та дитина,
позбавлена
батьківського
піклування, з яких:
дітей-сиріт -2;
дітей, позбавлених
батьківського
піклування -16;
дітей під
опікою/піклуванням
-10.

-

-

-

2 (1) мати
27(33)

5 (11)

40

-

-

-

7

39 дітей
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звернень

виконавчої влади
2.2. За направленням
недержавних
організацій
2.3. Самозвернення

-

0(1)

3(7)

0(1)

80 сімей, з них
228 дітей,
143 дорослих.

100 (101)

9 (8) мам та
13(11) дітей
На супроводі
15 (14) жінок,
37 (32)
дитини

(76 сім`ї, з них
192 дітей,
118 дорослих.)

-

1

22 дорослих

124 сім’ї, в яких 303
дитини та 187
дорослих;
100 дітей до центру
професійного
навчання;
22 мами з дітьми (33
дитини);
3 дітей до центру
реабілітації та
соціального
гуртожитку.

32 дитини

(109 сімей, в яких
247 дітей та 162
дорослих;
101 дитина до
центру
професійного
навчання;
22 мами з дітьми (43
дитини);
8 дітей до центру
реабілітації та
соціального
гуртожитку).
)

2.4. Всього

36 (40)

13 (13)

100 сімей, з них
260 дітей,
143 дорослих.

(76 сім`ї, з них
192 дітей,
41

100 (101)

9 (8) мам та
13 (11) дітей
На супроводі
15 (14) жінок,
37 (32)
дитини

22 дорослих

32 дитини

144 сім’ї, в яких 336
дітей та 187
дорослих;
8 мам з 11 дітьми з
проживанням;
14 мам з 32 дітьми
на супроводі;
100 дитина в центрі
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118 дорослих.)

професійного
навчання
(123 сім’ї, в яких
247 дітей та 136
дорослих;
8 мам з 11 дітьми з
проживанням;
14 мам з 32 дітьми
на супроводі;
101 дитина в центрі
професійного
навчання)
.

3. Задоволені
звернення

3.1.Кількість
3.2. % від загальної
кількості звернень

4 Кількість
клієнтів, яких
переадресовано
до інших
державних
структур.
5.Кількість
визначених
індивідуальних
потреб клієнтів
6.Кількість
індивідуальних
планів надання
соціальних
послуг

7.Кількість
випадків

36 (40)
100

13(11)
99

270 (360)
100%

100
100%

0 (0)

0(0)

-

-

36 (40)

13 (13)

-

-

(15) 22

-

7

145 (71)

23 (33)

13 (12)

80

Навчальні
програми
класифіковані за
рівнем знань,
IVмодуль.
Розробка та
реалізація
підпрограми
«Історії
успішних людей
Дарниці.

(15)22

-

7

145 (131)

(58)

7.1. Протягом 1
місяця

0(0)

0(0)

-

42

-

100%
-

-

54
100%

7

-

-

480 (546)
100%
0 (0)

0
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перегляду
індивідуальних
планів

7.2. Протягом
кварталу
7.3. Протягом півроку

23 (33)

11(12)

-

-

! (3)

-

47 (50)

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

8. Кількість
наданих
соціальних
послуг по
видам

7.4. Протягом іншого
періоду
8.1. Соціальнопсихологічних
8.2. Соціальнопедагогічних
8.3. Правових

2861(943)

2099(2112)

6322(6167)

4376 (4368)

350(299)

-

634 (672)

8013 (9925)

8.4. Соціальноекономічних
8.5. Соціальномедичних
8.6. Соціальнопобутових, в т.ч.
транспортних

145(132)

-

710(705)

192

6002 (3958)

2112 (2381)

78

1(4)

446 занять (422
занять)
-

202(302)

-

13507 (13812)
446 занять
937 (982)

-

825(610)

-

445(307)

-

9145 (1112)

1488 (932)

1352(1382)

146 (146)

-

420(476)

-

3462 (2995)

2060(5925)

1921(3600)

80(58)

1730 (1708)

-

6066 (11583)

Послуг
287 з них 10
траспортних
(377).
Виробів
831 (921)

Виробів
831 (921)

8.7. Консультативних
та інформаційних

-

1782(1764)

1163(1043)

-

810(786)

-

3731 (4086)

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

-

1426(1878)

85(52)

49 (56)

528(503)

2

2065 (2541)

-

-

548(548)

27 – подарунки
(27)

9

-

575 (771)

20744 (23892)

31507 (13898)

3343(2892)

6957 (7168)

-

63033 (49457)
831 (921) виробів

43

Послуг 271
(277),
Виробів
831 (921)
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9. Кількість
клієнтів знятих
з обліку

9.1. З позитивною
оцінкою

11(20)

6(2)

80 сімей, з них:
228 дітей та 143
дорослих.

20

5 (4)

-

(58 сімей, з них:
175 дітей та 87
дорослих.
.)

1

80 сімей, у яких 228
дітей та 143
дорослих;
17 дітей з тим
часовим
проживанням;
20 дітей – центр
професійного
навчання, 4 з центру
матері та дитини.
(80 сімей, у яких
212 дітей та 122
дорослих;
22 дитини з тим
часовим
проживанням;
20 дітей – центр
професійного
навчання).

9.2. З негативною
оцінкою
10. Кількість
клієнтів
залучено до
діяльності БФ
«Асперн»
11. Кількість
дітей
влаштовано до
сімейних форм
виховання або
повернено до
біологічної

11.1 Повернено до
біологічної сім’ї

-

0(0)

-

8 (17)

-

-

1 (0)

12(13)

-

2 (2)

0(0)

-

-

44

7

21 (15)

8 (17)
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сім’ї у
порівнянні з
минулим
звітним
періодом

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

13. Наявність
відгуків
клієнтів або
інших осіб про
надання
соціальних
послуг
14. Співпраця з
державними та
недержавними
організаціями

11.2. Оформлено під
опіку або піклування;

3 (3)

-

-

-

3 (3)

-

3 (4)

-

1 (1)

1

5 (5)

14(8)

-

-

2 (1)

3

18 (9)

-

-

-

2 (4)

4 (4)

-

1 (4)

-

6 (4)

5 (8)

-

-

-

6 (4)

2

Служба у
справах дітей
та сім»ї,
дитячі
поліклініки
Дарницького
району,
дитячі лікарні
№ 1,2, 5
шкільних
закладів

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

Дарницька
РДА, ССД,
Центр
зайнятості,
дитячі
поліклініки
Дарницького
району,
дитячі лікарні
№ 1,2,
шкільні та
дошкільні
заклади

школа 238,
школа 124

всиновлено;
влаштовано до
сімейних форм
виховання;
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

30 (6)

ССД, Центр
зайнятості,
ДРДА

45

36 (11)
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14.2. Недержавні

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

Кафе «Какаоблюз», Свято
– Ольгинська
церква, ТЦ
«БІЛЛАУКРАЇНА
Медичний
центр
«Велес»
METRO
01.06.2019 р.День захисту
дітей.
28.08.19 р.акція
«Добрий день
школа» до 1
вересня
19.12.2019Пр
ивітання зі
святим
Миколаєм
дітей

Центр
соціальних
служб у справах
дітей та молоді,
релігійні
громади,
студентипрактиканти,
волонтери,
громадська
організація
«Одна надія»
18.10.2019
Тематичний
вечір по
підпрограмі
«Фінансова
незалежність» на
тему «Як стати
фінансово
незалежним?»
28.04.2019 Акція
«Жити без
зайвого»

Свято - День
іменинника,
тренінг для
батьків на тему:
«Вікові
особливості
розвитку дітей),
виїзна акція на
теплоході
«Добрий день
школа», виїзна
акція до Дня
Святого
Миколая

46

Музеї, виставки,
підприємства

Релігійні
громади,
волонтери,
ТЦ «БІЛЛАУКРАЇНА»,
мережа
магазинів
«МЕТРО
КЕШ ЕНД
КЕРРИ»

Карітас
Дрогобич,
Харківськи
й обласний
благодійний
фонд,
Партнерств
о кожній
дитині,
CRIC,

22 екскурсії,
свят, зустрічей
14(13) майстеркласів,
Реалізація
підпрограми
«Історії
успішних людей
Дарниці»

4 (4) спільних
заходів
(круглі столи)
з державними
та
недержавним
и
організаціями
, майстеркласи,
Родине свято
«Все
починається з
сім’ї,
Святкування
Дня Святого
Миколая,
Свято
колядок та
щедрівок

15 групи
взаємодопо
моги
2 сімейні
заходи

[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Основні напрямки діяльності благодійної організації «Фонд «Асперн» у
Дарницькому районі м. Києва
на період з 1 січня по 31 грудня 2020 року
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Напрямки діяльності центру соціально-психологічної реабілітації дітей

Медичний
Робота медичного кабінету
(понеділок-п'ятниця):
первинне обстеження дітей,
щоденний огляд, проведення
медичного обстеження
вузькими спеціалістами,
профілактика, лікування.

Літнє оздоровлення:
Розподілення дітей по
санаторіях, в залежності від
індивідуальних потреб,
організація роботи оздоровчого
табору.
Госпіталізація в лікарні
Профілактика здорового
способу життя:
проведення бесід про
важливість дотримання
особистої гігієни,
роз’яснювальна робота
стосовно шкідливих звичок
тощо.

Соціально-психологічний

Соціально-економічний

Соціально-педагогічний

Робота психологічного кабінету
(згідно графіку):
- психодіагностика;
- індивідуальна та групова
робота ;
- психологічна підтримка;
- психологічне консультування;
- сеанси релаксації та
візуалізації;
- проведення розвивальних
занять та корекційно відновлювальних занять з
використання елементів арт –
ігро - казко терапії;
- просвітницька та інформаційна
робота з персоналом.

1.
Забезпечення
дітей
тимчасовим
місцем
проживання та створення
необхідних
житловопобутових
умов
для
комфортного
проживання
(протягом року).
2. Робота харчоблоку щодо
забезпечення щоденним 4-х
разовим харчуванням.
3. Робота з питань дотримання
особистої
гігієни, розвиток
бережного
та
охайного
ставлення
до
зовнішнього
вигляду та одягу.
4. Забезпечення необхідним
одягом, взуттям тощо.
5.
Транспортні
послуги
(постійно):
транспортування дітей до
школи та зі школи, розвозка на
культмасові заходи тощо.

Педагогічний супровід дітей (щодня):
- гармонійний всебічний розвиток,
розвиток навичок самообслуговування,
соціальна адаптація;
- організація змістовного дозвілля (ведення
гуртків, ігри, конкурси, День іменинника,
відвідування театрів, музеїв, кінотеатрів,
дельфінаріїв і т.д.);
- супровід дітей на культмасові заходи.
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Програма «Школа після школи»
(понеділок-п'ятниця):
- допомога у виконанні домашніх завдань;
- розвивальна робота з дітьми дошкільного
та молодшого шкільного віку.

[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Напрямки діяльності соціального гуртожитку «Дім на половині дороги»
Соціально-медичний

Соціально-психологічний

Соціально-економічний та
юридичний

Соціально-педагогічний

Збереження, підтримка та
охорона здоров’я дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, осіб
з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, віком від 18 до
23 років
Профілактика
здорового
способу життя:
-проведення
бесід
про
важливість
дотримання
особистої
гігієни,
роз’яснювальна
робота
стосовно шкідливих звичок
тощо.

Надання щоденних послуг:
- консультування з питань
психічного
здоров’я
та
поліпшення
взаємин
з
оточуючим
соціальним
середовищем;
- застосування методик
психодіагностики,
спрямованих на вивчення
соціально-психологічних
характеристик дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування з
метою
її
психологічної
корекції або психологічної
реабілітації.

1. Забезпечення тимчасовим місцем
проживання та створення необхідних
житлово-побутових
умов
для
комфортного проживання (протягом
року).
2. Формування соціально-економічної
незалежності молодої особи, навчання
матеріальному
самозабезпеченню,
навчання у формуванні власного
бюджету.
3. Надання консультацій з питань
чинного законодавства, здійснення
захисту прав та інтересів дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування (сприяння в оформленні
документів тощо).

Реалізація
програми
«Самостійна
особистість» (протягом року):
-виявлення та сприяння
розвитку
різнобічних інтересів і потреб дітейсиріт
та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
які
перебувають у складних життєвих
обставинах;
організація
індивідуального
навчального та виховного процесів;
- планування
дозвілля, прийняття
участі
у
спортивно-оздоровчій,
технічній та художній діяльностях,
трудотерапія, а також залучення до
волонтерської роботи.

Напрямки діяльності центру інтегративного професійного навчання дітей та молоді
Профорієнтаційна робота
Щоденні заняття в майстернях центру
відповідно до графіка: - швейна майстерня,
столярна майстерня, дизайн-студія, взуттєва
майстерня, перукарська майстерня, гурток
комунікативної англійської мови.
Зустрічі з представниками різних професій,
співпраця з центром зайнятості Дарницького
району.

Соціальні послуги
Надання соціальних послуг з ремонту одягу
взуття, послуг перукаря, столяра для
малозабезпечених
верств
населення
Дарницького району м. Києва.
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Творча робота
Проведення
творчих
майстер-класів,
зустрічей з відомими людьми, проведення
культурно-масових
заходів,
екскурсій,
презентацій.
Виготовлення сувенірної продукції.

[БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД «АСПЕРН»]

Напрямки роботи центру матері та дитини

Соціально-медичний

Соціально-психологічний

Соціально-економічний та
юридичний

Соціально-педагогічний

Збереження,
підтримка
та
охорона здоров’я вагітних жінок
та матерів з дітьми.

Надання щоденних послуг:
- консультування з питань
психічного
здоров’я
та
підготовка
до
успішної
адаптації у суспільстві;
формування
засад
відповідального, усвідомленого
батьківства;
проведення
соціальної
роботи,
спрямованої
на
профілактику
соціального
сирітства;
- консультування з питань
догляду за дітьми, їх розвитку
та виховання;
застосування
методик
психодіагностики,
спрямованих
на
вивчення
соціально-психологічних
характеристик вагітних жінок
та матерів з дітьми з метою їх
психологічної корекції або
психологічної реабілітації.

1. Формування соціальноекономічної
незалежності
вагітних жінок та матерів з
дітьми,
навчання
матеріальному
самозабезпеченню;
2.
Проведення
курсу
фінансової грамотності та
уміння формування власного
бюджету.
3. Надання консультацій з
питань чинного законодавства.,
4. Здійснення захисту прав та
інтересів вагітних жінок та
матерів з дітьми (сприяння в
оформленні документів тощо).

Програма «Самостійна особистість»
(щодня):
розвиток
і
підтримка
навичок
самостійного проживання з дитиною,
формування відповідального материнства;
- запобігання передачі дітей до інтернатних
закладів;
- організація індивідуального навчального
та виховного процесів;
- виявлення та сприяння
розвитку
різнобічних інтересів і потреб вагітних
жінок та матерів з дітьми, які перебувають
у складних життєвих обставинах;
- планування дозвілля, прийняття участі у
спортивно-оздоровчій,
технічній
та
художній
діяльностях, працетерапія, а
також залучення до волонтерської роботи;
- формування активної життєвої позиції.

Профілактика здорового способу
життя
- проведення бесід про
важливість дотримання особистої
гігієни,
- консультування з питань
догляду за дітьми раннього віку,
- роз’яснювальна робота
стосовно шкідливих звичок
тощо.
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Стратегічний план
БФ «Асперн» 2017-2020
СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Ціль 1. Поліпшення якості навчально-виховних програм фонду через модернізацію та авторизацію
(валідацію)

Показники успіху:
 Програма відповідає нагальним потребам споживачів.
 Позитивні рецензії авторитетних експертів.
 Хороші відгуки та зростання кількості нових споживачів.
 Високий рівень викладання.
 Затребуваність програм в сферах їх охоплення.
 Поліпшення стану певних суспільних категорій.

Ціль 2. Удосконалення соціальних програм через залучення отримувачів послуг
Показники успіху:








Програма відповідає інтересам отримувачів.
Рівень активності споживачів.
Збільшення соціальних зв’язків між отримувачами послуг.
Ефективне використання потенціалу кожного.
Зростання задоволеності клієнтів.
Колишні клієнти є активними прибічниками організації

Ціль 3. Покращення організаційного розвитку та фінансова сталість поточних та перспективних програм
Показники успіху:








Ефективно розроблені проекти.
Достатність фінансування.
Професійне зростання та навчання персоналу.
Присутність в медіа просторі.
Лояльність персоналу та клієнтів.
Наявність широкого кола донорів, партнерів та прибічників.
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ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЇ:
Збалансування показників
Вплив на споживачів

Ресурси

Внутрішні процеси

Навчання та розвиток

Часові рамки
виконання завдань

Вивчати нагальні потреби та
рівень задоволення
споживачів навчальновиховних програм

Залучити кошти на розробку
системи вивчення нагальних
потреб споживачів та
зворотнього зв’язку з ними

1.1. Впровадити систему
постійного моніторингу та
оцінки потреб та рівня
задоволення споживачів
навчально-виховних
програм фонду

1.2 Провести навчальні сесії для
персоналу з питання МіО
потреб/задоволення споживачів
навчально-виховних програм
фонду

2017-2018 р.р.

2.1 Залучити до оцінки
навчально-виховних
програм фонду експертів з
відповідних питань

Залучити відповідних експертів
до роботи в експертній раді
фонду на добровільних засадах

Створити експертну раду
фонду, яка матиме
повноваження вищого
методичного органу

2.2 Вивчити засади
2018-2019 р.р.
функціонування експертних рад на
основі кращих прикладів в Україні
та за кордоном

Адаптувати навчальні
програми до потреб та
інтересів споживачів
навчально-виховних
програм

Заснувати резервний фонд для
розвитку навчальних програм
фонду

3.1 Створити потужну
навчальну базу з доступом
до українських та
закордонних ресурсів

3.2 Заохочувати викладачів до
розвитку та самовдосконалення

2018 р.

Розповсюджувати
інформацію про досягнення
методики навчальновиховних програм

Виділити окремі кошти на
зовнішню
комунікацію/просування Фонду

4.1 Розробити систему
обміну знаннями
персоналу всередині
організації та за її межами

4.2 Навчити персонал засадам
презентування власних
методичних напрацювань

2018-2019 рр.

Залучати клієнтів під час
розробки проектів та

Залучати волонтерський ресурс
з кола отримувачів послуг та

5.1 Впровадити підхід
широкого залучення

5.2 Навчити персонал в рамках
програмних напрямків технології

2018-2019 рр.
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програм

випускників під час
проектування та виконання
проектів

клієнтів під час розробки
проектів та програм

розробки проектів (проектний
менеджмент)

Залучати клієнтів та
випускників до виконання
проектів та програм

6.1 Створити ресурс для
управління роботою з
випускниками та волонтерами

Розробити базу даних
можливостей та
кваліфікації випускників та
клієнтів-волонтерів

6.2 . Інформувати керівників
напрямків та проектів про
можливості та потенціал клієнтів

2018-2019 рр.

Впровадити інноваційні
сучасні методи роботи з
отримувачами послуг

7.1.Залучити кращих
випускників до постійної участі
в роботі фонду

Створити Раду випускників
Фонду, яка діє згідно
Положенню про Раду

7.2 Вивчити методи роботи з
випускниками успішних
організацій

2017-2020 рр.

Залучати клієнтів та
випускників до пошуку
ресурсів

Виділити окремі кошти для
проведення фандрайзингових
заходів

8.1 Створити систему
стабільного фінансування
Фонду, яка включатиме
заходи по розвитку довіри
та залучення коштів

8.2 Проводити спеціальні заходи
для кращих волонтерів та донорів
фонду

2017-2020 рр.

9.1 Провести комплекс
заходів для формування
довіри та причетності
значимого оточення
організації

Заснувати резервний фонд для
розвитку організації

Впровадити систему
заходів для персоналу та
значимого оточення

9.2 Провести team-building
спільно з значимим оточенням

2018-2019 рр.
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УКРАЇНА, м. Київ, Харківське шосе, 180/21, оф. 185
Тел.: 38044 332 15 41, 38044 332 15 43, 380503373530.
aspernoffice@gmail.com
verakoshil90@ukr.net
aspern.com.ua
facebook.com/fundaspern
instagram.com/fondaspern
Наші розрахункові рахунки:
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 МФО 380805.
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Наші спонсори:

Київська міська державна
адміністрація

Дарницька районна в місті
Києві державна
адміністрація

Ми дякуємо за підтримку
всім добрим людям, які були з нами в
2019 році.
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