Всеукраїнський благодійний Фонд
Надії і Добра

Надію і добро дітям України !
15 років разом !

Київ-2015

П’ятнадцять років разом з Фондом небайдужі люди своїми конкретними справами несуть
добро та вселяють надію в мирне майбутнє України. Наша багаторічна і багатогранна праця заради
дітей та разом з дітьми довела, що
«Ми різні – в цьому наше багатство ! Ми разом – в цьому наша сила !»
Щиро Дякую
всім, хто фінансово, матеріально та організаційно підтримував програми Фонду,
всім, кому притаманне гасло «Роби людям добро і будешь щасливим !»
Валентина Довженко
Голова Правління

Говорят, когда очевидцы молчат, рождаются легенды. Если бы я не был очевидцем всего
происходящего за 15 лет, что сотворил за это время Фонд Надежды и Добра, я бы мог предполагать, что ктото преувеличивает дела и значимость этого Фонда, который все эти годы возглавляет Валентина Ивановна
Довженко.
Я не знаю другой такой общественной организации в нашей стране, которая бы столь много сделала
для обездоленных детей Украины и так всесторонне поддерживала талантливых детей. Фонд не только
постоянно помогал детям-сиротам и детским домам семейного типа, а и обеспечил десятки многодетных
семей жильем. Это стало возможным благодаря неутомимому труду несменного руководителя, сплоченного
коллектива Фонда, а так же, вследствие всесторонней поддержки, в свое время, Людмилы Николаевны
Кучмы.
Я благодарен судьбе, что мне выпала такая честь – сотрудничать с этими благородными женщинами
– Людмилой Кучмой и Валентиной Довженко.
Ян Табачник
Председатель Наблюдательного совета

Всеукраїнський благодійний Фонд Надії і Добра створено та зареєстровано Міністерством юстиції
України 20 квітня 2000 року відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні
організації».Фонд є неприбутковою організацією, діяльність якої здійснюється на принципах гуманізму,
добра та милосердя через конкретні справи, проекти та програми, що захищають та розвивають дітей,
сприяють становленню молодих талантів, підтримують багатодітні сім’ї та соціально незахищені верстви
населення. Цілі, визначенні Статутом Фонду, досягалися завдяки послідовній розробці, реалізації соціально
значимих програм благодійницького, гуманітарного, соціального спрямування, співпраці з державними
органами, громадськими організаціями та допомозі багатьох небайдужих людей, благодійників, спонсорів та
меценатів. Фонд працює прозоро, постійно інформує громадськість про свою діяльність, оприлюднюючи
результати роботи.
Найбільшим проектом Фонду є Міжнародний дитячий фестиваль “Змінимо світ на краще!”, який
започатковано в 2001 році в МДЦ “Артек”. Він створює унікальну можливість для спілкування дітей різних
національностей та віросповідань, взаємопроникнення різних культур, передачі світової культурної
спадщини від покоління до покоління виховання толерантності у вирішенні проблем людства, в першу чергу
– забезпечення миру. За 12 років проведення учасниками фестивалю стали понад 10 тисяч представників 80
країн світу. Під час 12-го фестивалю та головування України в ОБСЄ, відбувся ініційований Україною
перший в історії цієї організації Дитячо-молодіжний саміт, завданням якого було створення платформи для
міжнаціонального спілкування, виховання молодого покоління на засадах толерантності та недискримінації.
У саміті взяли участь представники 60 країн. Результами роботи були встановлення та розвиток
двосторонніх та багатосторонніх культурних відносин між дітьми різних народів та країн, неурядовими
організаціями, дитячими навчальними та виховними закладами, просвітницька робота з формування
добросусідских відносин, попередження проявів расової та етнічної дискримінації; поширення в дитячому
середовищі знань про Україну та країни –учасниці ОБСЄ; прийняття Звернення учасників фестивалю та
Дитячо-молодіжного саміту ОБСЄ до голів держав, керівників міжнародних організацій та дорослих усіх
країн. Для реалізації проекту Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще !», Фонд
співпрацює з Урядом, міністерствами, дипломатичними представництвами, міжнародними організаціями,
органами виконавчої влади та дитячими виховними закладами. Особлива подяка колективу МДЦ «Артек» за
професіоналізм та чуйне ставлення до дітей. Ідея фестивалю знайшла своїх прихильників та подальший
розвиток в інших країнах світу.
Метою програми “Діти-надія України” є підтримка творчих, обдарованих дітей та молоді,
сприяння збереженню у підростаючого покоління народних традицій, формування почуття національної
гордості та патріотизму, любові до батьківщини, поваги до її історичної та культурної спадщини.
Заохочуючи талановитих дітей, Фонд надавав фінансову та організаційну допомогу у проведенні
різноманітних творчих конкурсів та фестивалів, спортивних змагань та турнірів, залучав до проведення
масштабних мистецьких та просвітницьких акцій на кращих концертних площадках України, сприяв участі
в міжнародних дитячих заходах як в Україні, так і за кордоном.
Назавжди залишаться в пам’яті організаторів, вихованців хореографічних, вокальних, циркових та
художніх колективів та активістів громадського руху щорічні круїзи по Чорному морю та Дніпру «Під
вітрилами надії та добра». Учасниками цієї програми стали понад 2 тис. дітей, серед яких талановиті та
обдаровані діти, які своєю майстерністю та творчими здобутками на всеукраїнському та міжнародному рівні
вибороли це право на конкурсній основі, вихованці дитячих будинків сімейного типу, діти, батьки яких
загинули або втратили працездатність при виконанні службових обов’язків. Програма круїзу була цікавою та
різноманітною – навчальні тренінги, мистецькі акції, екскурсійні, розважальні та ігрові програми, ярмарки
захоплень, виставки, відпочинок на кращих морських курортах. За словами всіх учасників круїз став
незабутньою казкою, феєрією, яскравою миттю, місцем, де дорослі роблять все можливе, щоб діти були
щасливими. Дружба, яка народилася під вітрилами надії і добра, перевірена часом та реальними справами.
Підтримуючи розвиток юних талантів та сприяючи популяризації дитячої творчості на міжнародному
рівні, Фонд виступає одним з благодійників Національного конкурсу «Дитяче Євробачення»,
співорганізатором Міжнародного конкурсу «Ілюстрація до народної казки» спільно з Херсонським
Навчально-естетичним комплексом «Художня школа» за підтримки Хнрсонської облдержадміністрації. За 3
роки у конкурсі взяли участь майже 7 тисяч юних художників з 14 країн світу.
Сьогодні в світі дипломатія це не тільки сфера дорослих. Впевнені, що вона починається саме з дітей,
коли спілкуючись, роблячи спільні цікаві справи, діти, а разом з ними і дорослі, краще дізнаються один про
одного, створюючи умови для порозуміння, співробітництва, встановлення дружніх та мирних стосунків між

народами світу. Саме для цього Фонд плідно співпрацював з дипломатичними представництвами України за
кордоном. Завдяки такій співпраці понад 5 тисяч дітей мали можливість побувати в 26 країнах світу,
познайомитися з всесвітньо відомими пам’ятками історії, продемонструвати свою майстерність та вміння,
представляючи самобутню культуру та традиції українського народу. Безумовно, це сприяло більш
широкому розвитку партнерських стосунків, самореалізації, а також відпочинку дітей в сприятливих
кліматичних та екологічно чистих регіонах.
Важливим напрямком роботи є допомога дітям з вадами слуху. Розуміючи складнощі фінансування
спеціалізованих навчально-виховних закладів, їх наявну матеріально-технічну базу, що вимагає постійної
модернізації та оновлення, важливість виховання та освіти дітей з вадами слуху, а також наявний світовий
досвід, Фонд створює додаткові умови для їх навчання, реабілітації, адаптації в навколишньому середовищі
та подальшої інтеграції в суспільство. При цьому особлива увага приділяється дітям дошкільного та
молодшого шкільного віку, коли вони знаходяться у періоді активного розумового та фізичного розвитку.
Завдяки об’єднанню зусиль партнерів та спонсорів 50 спеціалізованим дитячим установам в 22 областях
передано сурдологічне обладнання колективного використання з комп'ютерним програмним забезпеченням
“Живий звук” та «Видима мова», українського виробника НВП «Вабос». Воно включає комплекс
корекційних програм, що успішно зарекомендували себе при навчанні дітей, корекції їх вимови та слухового
сприйняття з використанням звукової, тактильної та візуальної стимуляції.
Програма гуманітарної допомоги здійснюється з метою сприяння підвищенню рівня медичного
обслуговування населення шляхом покращення матеріальної бази медичних закладів, а також надання
фінансової та матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям населення. Це можна було
здійснити завдяки об’єднанню зусиль благодійників, меценатів Фонду, українських та закордонних
партнерів. Спеціалізованим закладам передано медичне обладнання, ліки та засоби медичного призначення.
Гуманітарний вантаж з одягом та взуттям адресно надходив інвалідам, пенсіонерам, багатодітним та
малозабезпеченим сім”ям хворим та безпритульним.
Особливої уваги суспільства потребують діти-сироти та діти, які залишилися без батьківської опіки,
в першу чергу в реалізації права на виховання в сімейному оточенні. Надання допомоги таким дітям та їх
прийомним батькам, є одним з пріоритетних напрямків роботи Фонду. Ця робота здійснювалася на
паритетних умовах з Міжнародною благодійною організацією «Надія і житло для дітей». Залучаючи
необхідні ресурси Фонд допомагав у покращенні матеріальної бази дитячих будинків сімейного типу, шкілінтернатів, притулків для неповнолітніх. Цим закладам передавалися автотранспорт та побутова техніка,
одяг та взуття, фінансувалися будівельні роботи тощо. Більше 200 родин та дитячих установ отримали
реальну гуманітарну допомогу Фонду.
Однією з найважливіших програм є підтримка багатодітних сімей у вирішенні їх житлових проблем,
що здійснюється спільно з Міжнародним творчим центром Яна Табачника у рамках програми «Честь маю
запросити». За роки реалізації цієї програми для 34 багатодітних сімей у Дніпропетровській, Київській,
Запорізькій, Житомирській, Сумській, Чернівецькій, Чернігівській та Хмельницькій областях було придбано
житло, в якому в мирі та злагоді виховуються та гармонійно розвиваються діти. Це можна було зробити
тільки шляхом об’єднання зусиль благодійників та меценатів, спрямовуючи залучені кошти на допомогу
тим, хто цього потребує.
З дітьми і для дітей
У роботі Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра встановилася особлива атмосфера добра
і всебічної підтримки, а в скриньці загальнокорисних справ накопичилось чимало вдячностей за їх
здійснення. Фонду вдалося протягом 15 років відгукуватися на заклики про допомогу від громадян, які цього
потребували, підтримувати талановитих дітей і молодь.
Час швидко минає, дорослішають діти, змінюється історія, суспільство. Впевнені, що в душі кожного
українця назавжди залишиться притаманне нашому народу почуття милосердя, віри, надії та добра.

СЕРДЕЧНА ПОДЯКА
за багаторічну співпрацю, душевне тепло та підтримку,
подаровані дітям і дорослим часи радості та щастя
Кучмі Леоніду Даниловичу
Кучмі Людмилі Миколаївні
Порошенку Петру Олексійовичу
Пінчук Олені Леонідівні
Мамедову Фарамазу Нурулла огли
Керімову Аділу Іскендер огли
Табачнику Яну Петровичу
Довженко Валентині Іванівні
Абдінову Артуру Тазахановичу
Дейнезі Володимиру Петровичу
Горбалю Василю Михайловичу
Костюченку Леоніду Михайловичу
Косюку Юрію Анатолійовичу
Майбергу Арону Сергійовичу
Мельнику Юрію Федоровичу
Пасічнику Михайлу Францовичу
Петренку Миколі Миколайовичу
Салміну Олегу Володимировичу
Філіпчуку Володимир Станіславовичу
Фельдману Олександру Борисовичу
Шифріну Едуарду Володимировичу
Шпигу Федору Івановичу
Дворецькому Ігорю Володимировичу
Сацькому Віталію Антоновичу

ВДЯЧНІСТЬ
за самовіддану співпрацю та високий професіоналізм
Сахненко Інні Вадимівні
Книшу Віктору Миколайовичу
Тимошенко Людмилі Петрівні
Мієдіновій Натілії Миколаївні
Іллюк Надії Олексіївні
Мирошниченку Вадиму Геннадійовичу
Ліферу Олегу Анатолійовичу
Кияниці Зінаїді Петрівні
Панагушиній Ользі Євгенівні
Танцюрі Валерію Анатолійовичу
Драпушку Ростиславу
Королю Віктору Миколайовичу
Омелянчук Василині Василівні
Шаповалову Володимиру Федоровичу
Бовту Анатолію Григоровичу
Музку Олександру Миколайовичу
Морозу Борису Семеновичу
Андріяшу Сергію Петровичу
Андрющенку Юрію Степановичу,
Михайлову Володимиру Вячеславовичу
Голинській Світлані Анатоліївні
Орловському Марку Семеновичу
Керику Роману Вікторовичу
Сліпічу Анатолію Леонідовичу,
Сліпічу Павлу Анатолійовичу
Сліпіч Юлії Володимирівні
Томашпольській Людмилі Іванівні
Литвиненко Марині Василівні
Гутнік Ірині Миколаївні
Міністерству соціальної політики України,
Міністерству закордонних справ України,
дипломатичним представництвам України за кордоном
Національній комісії України у справах ЮНЕСКО
ДП«Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»
Херсонському Навчально-естетичному комплексу «Художня школа»
Міжнародному науково-навчальному центру інформаційних технологій та систем
Науково-виробничому підприємству «Вабос»
Колективу Заводу «Кока-Кола»
Національній телекомпанії України
Телеканалу «ICTV», Телеканалу «5 канал»
Київській державній регіональній телерадіокомпанії
Державній телерадіокомпанії «Всесвітня служба УТР»
Телеканалу «Інтер»
а також всім тим, хто не залишився байдужим до добрих справ
і прагне змінити цей світ на краще !

Особливі слова вдячності
дитячим мистецьким колективам, які співпрацюють з Фондом
Дитячій хореографічній школі при Національному заслуженому академічному
ансамблі танцю України ім.П.Вірського, директор Валентина Вантух
Народному художньому колетиву України ансамблю танцю «Барвінок», м.Вінниця,
керівник Петро Бойко
Народному ансамблю танцю України «Барвінок», м.Київ,
керівники Володимир та Олена Дольчуки
Народному художньому колективу України хореографічному ансамблю« Росинка», м.Кіровоград,
керівник Галина Чайковська
Народному художньому колективу ансамблю танцю «Джерельце», м.Миколаїв,
керівник Ганна Макарова
Народному художньому колективу Театр хореографічних мініатюр «Цвіт папороті», м.Київ,
керівники Валентіна Дворко та Володимир Божок
Народному ансамблю народного танцю «Полуничка», м.Львів, керівник Юрій Шутяк
Народному хореографічному ансамблю «Перлина», м. Запоріжжя,
керівник Наталія Катюшина
Народному художньому колективу ансамбль сучасної хореографії «Фламінго», м.Києв,
керівники Людмила Грищенко та Наталія Желяк
Народному художньому фольколорно-етнографічному колективу «Вербиченька»
смт. Нова Водолага Харківської області, керівники Ольга та Тетяна Коваль
Народному художньому колективу Хорова капела хлопчиків та юнаків «Дзвіночок», м.Київ,
керівник Рубен Толмачов
Народному художньому колективу «Дитяча опера», м.Київ, керівник Наталія Нєхотяєва
Дитячому фольклорному ансамблю «Цвітень» при Національному академічному народному хорі
України ім.Г.Верьовки, м.Київ, керівник Марія Пилипчак
Народному художньому колективу естрадно-духовий оркестр «Диксиленд», м.Херсон,
керівник Лев Тимофеєв
Народній естрадно-цирковій студії «Чародії», м.Харків, керівник Руслана Спанціреті
Народному художньому колективу театр моди «Дебют», м.Кривий Ріг,
керівник Тетяна Ширшова
Народному художньому колективу Дизайн-студія «ART' elь moda», м.Сумі,
керівник Лариса Ванєєва
Зразковому вокально-хореографічному ансамблю «Сонечко», м.Львів, керівник Онисько Марія
Хоровому колективу Середньої спеціалізованої школи-інтернату ім. професора П.С.Столярського,
м.Одеса, керівник Тетяна Яковчук
Полтавському Палацу дитячої та юнацької творчості, директор Валентина Дрозд
Харківській хореографічній школі, директор Наталія Ржевська
Зразковому Клубу акробатичного рок-н-ролу «Восторг», м.Павлоград, керівник Олена Тітова
Зразковому вокальному ансамблю «Каприз», м. Миколаїв, керівник Тетяна Островська
Зразковій вокально-естрадній студії “Sound Track”, керівник Біанна Тяпіна
Зразковому художньому колективу сучасного танцю «Дитяча студія «А6 Excellence», м.Київ,
керівник Анжела Капотя
Фольклорному гурту «Намисто», с.Городок Рівненської області, керівник Тетяна Васечко
Дитячій студії естрадного вокала "Забава", м.Київ, керівник Дар`я Кириченко
Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтва, м.Київ,
ректор Корнієнко Владислав Вікторович
Інформаційно-творчому Агенству ЮН-ПРЕС, м.Київ, керівник Надія Іллюк
МГО «Молодіжне об’єднання «Скаути Києва», голова Ради Аліна Чернишова
та багатьом іншим талановитим, ініціативним дітям України та інших країн світу

Щастя всім, миру та добра !
Всеукраїнський благодійний Фонд готовий до співпраці.
м.Київ, 01021, Україна, вул. Інститутська, 22/7, офіс 93,
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