Звіт за результатами роботи ЗОБФ "Посмішка дитини"

№ п/п

Дата початку
проекту

Дата закінчення
проекту

1

9/1/2014

12/31/2014

2

11/1/2014

12/31/2014

Найменування проекта

Фінансування проекту (партнер/донор/ФО)

"Ролики для наших дітлахів"(організація занять для дітей шкілінтернатів Запорізької області)
Збір коштів на утеплення спального корпусу Вільнянської школиінтернату
"Сонячна родина"-реабілітація дітей з особовими потребами
шляхом проведення занять іпотерапії
Організація занять йогой для дітей-вихованців шкіл-інтернатів
Запорізької області "Здорова і гармонійно розвинута дитина"

Локальні фандрайзингові капманії,
благодійний вечір "Момент щастя"

0.00

202

Благодійний вечір "Поділись своїм теплом"

35000.00

170

Локальні фандрайзингові капманії,
волонтери

0.00

45

0.00

560

4/1/2015

триває

4

4/1/2015

триває

5

5/1/2015

триває

6

6/1/2015

6/12/2016

7

6/1/2015

10/15/2015

8

10/1/2015

12/31/2015

9

10/1/2015

2/28/2016

"Психологічна допомога кожному"-психологічна підтримка ВПЛ
Програма розвитку Організації об'єднаних
м.Запоріжжя, групові та індивідуальні заняття для дітей, вагітних
націй за фінансової підтримки Уряду Японії
жінок, осіб з особовими потребами, людей похилого віку

10

12/20/2015

4/30/2016

"Зимові друзі - Продовження інтеграції ВПО через молодь у
Запоріжжі"

11

1/20/2016

5/31/2016

12

4/1/2016

3/31/2017

13

6/1/2016

7/30/2017

14

6/1/2016

12/31/2016

15

6/1/2016

12/31/2016

Реалізація проекту
(кількість
бенефіціарів)

Локальні фандрайзингові капманії,
волонтери

3

"Всесвіт доступний кожному"-інтерактивна освітня програма для
ВАТ "Запоріжсталь", внески фізичних осіб
дітей зі шкіл-інтернатів
Коло друзів Ми - це місто
ВАТ "Запоріжсталь", внески фізичних осіб
Агенція США з міжнародного розвитку
(USAID) за посередництва компанії Кімонікс
"Коло друзів: Інтеграції ВПО через молодь у Запоріжжі"
Інтернешнл та локальних фандрейзінгових
кампаній
Данська рада у справах біженців за
Життя без насильства
фінансової підтримки Агенства ООН по
справам біженців

"Курс соціальної адаптації"Майстерня добра"
Екстренна допомога внутрішньо переміщеним особам та
населенню, що постраждало від кризи в Авдіївці та
Бахмуті,(території Донецької області підконтрольні українській
владі) за допомогою діяльності соціально-психологічної
підтримки у пересувних та стаціонарних підрозділах громадських
центрів
Коло друзів
Правова грамотність для дітей-вихованців шкіл-інтернатів
Запорізької області

Сумма
фінансування

Агенція США з міжнародного розвитку
(USAID) за посередництва компанії Кімонікс
Інтернешнл та локальних фандрейзінгових
кампаній
БО "Львівська освітня фундація"

Представництво Сейв зе Чилдрен
Інтернешнл в Україні (SCI)

ПАТ "Запоріжсталь"
Центр вторичної безоплатної провової
допомоги ООО"Егіда"

Проведення тренінгів з Мінімальних стандартів захисту дітей для
представників місцевих органів влади, громадських організацій, Fondation TERRE DES HOMMES
місцевих активістів, які працюють в Бердянську і Приморську

0.00

1460

62325.00

4967

572369.00

5000

250100

290

499,520.00

640

947280.00

7000

50000.00

354

572055.00

1458

50000.00

5000
40

937,00$

40

Підтримка внутрішньо переміщених осіб та населення
Запорізької області за допомогою статичних та мобільних центрів
дитячого та сімейного розвитку(Скорочена назва "Центр
сімейного та дитячого розвитку") у м.Запоріжжя, Мелітополь,
Психосоціальна підтримка для родин на базі статичних центрів у
м.Авдіївка та м.Бахмут("Пространство сімейного та дитячого
розвитку"-комплексна програма)

Німецький уряд та Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit(GIZ)

861119.48

1183

Save the Children за фінансової підтримки
Єврокомісії(ЕСНО)

1522639.00

1458

РАН(Польська акція гуманітарна) за
Надання комплексної гуманітарної і соціальної допомоги для
внутрішньо переміщених сімей і членів громад, які проживають в фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Республіки Польща
Запорізькій області(скорочена назва - "Громадський центр")

85182,52$

1750

12/31/2016

Майстерня добра

30000.00

324

10/24/2016

2/28/2017

Я та світ навколо мене. Історії в плейбек

173248.48

309

21

11/1/2016

12/31/2016

"Веселі ігри-2016"

22

12/1/2016

12/31/2016

подарунки

300

23

1/15/2017

3/31/2017

"Ялинка бажань"
Допомога внутрішньо переміщеним особам та населенню, що
постраждало внаслідок крищи в Запорізькій області за
допомогою статичних та мобільних "Просторів дитячого
розвитку"

427262.53

1186

24

2/24/2017

2/24/2018

Дитячий центр "Пространство дитячого та сімейного розвитку" у
м.Мелітополь

буд.матеріали,
меблі

268

25

3/1/2017

3/31/2017

Майстерня добра

10700.00

250

26

4/1/2017

12/31/2017

РАН(Польська акція гуманітарна) за
Надання комплексної гуманітарної і соціальної допомоги для
внутрішньо переміщених сімей і членів громад, які проживають в фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Республіки Польща
Запорізькій області(скорочена назва - "Громадський центр")

127595,62$

1884

289363.8

385

142000.00

250

Представництво INTERNATIONAL ALERT В
УКРАЇНІ(Англія)

747824.87

1527

благодійний аукціон "Wedding Party-3"

6753.00

120

ВАТ "Запоріжсталь"
Міжнародний благодійний фонд
"Український жіночий фонд"

77040.00

5067

58000.00

120

16

7/15/2016

12/31/2016

17

7/18/2016

7/31/2017

18

9/1/2016

3/31/2017

19

9/5/2016

20

Львівська освітня фундація
Німецьке товариство міжнародного
співробітництва (GIZ) Ешборн Німеччина
Добровільні внески, кошти, залучені від
проведення благодійних заходів(концертів,
ярмарок, аукціонів)
внески фізичних осіб
Німецьке товариство міжнародного
співробітництва (GIZ) Ешборн Німеччина
Управління Верховного Комісару Організації
Об'єднаних націй у справах біженців(УВКБ
ООН)
Благодійний фонд "Соціальні програми
Запоріжсталь"

Підтримка громад, які постраждали внаслідок конфлікту, шляхом
створення безпечного середовища та надання психосоціальної
підтримкидітям та їх сім'ям через організацію та підтримку
Представництво Сейв зе Чилдрен
діяльності двох Громадських центрів в м.Бахмут та м.Авдіївка та Інтернешнл в Україні (SCI)
організацію виїздної роботи центрів вздовж контактної лінії в
Донецькій області
Представництво INTERNATIONAL ALERT В
Життя без насильства
УКРАЇНІ(Англія)

27

4/1/2017

7/31/2018

28

4/19/2017

6/24/2017

29

4/18/2017

9/30/2017

30

4/9/2017

4/30/2017

31

6/13/2017

12/31/2017

Освітня програма для вихованців шкіл-інтернатів "Маленький
мандрівник"
Коло друзів "Ми - це місто"

32

7/7/2017

11/10/2017

"Непорушність прав жінок - запорука соціальної стабільності"

"Покращення психосоціальної підтримки для сімей з дітьми і
дітей, які постраждали від насилля з зоні конфлікту" (Авдєєвка)

33

7/31/2017

12/29/2017

Веселі ігри

Благодійний фонд "Карітас Запоріжжя",
Благодійний фонд "Соціальні програми
Запоріжсталь"

81756.00

94

2744215.54

5751

34

8/1/2017

4/18/2018

"Покращення доступу до послуг з захисту дітей для
постраждалих від конфлікту та внутрішньо переміщених дітей та
їх сім'ї, шляхом створення більш безпечного середовища через
громадський центр та забезпечення психосоціальної підтримки Представництво Сейв зе Чилдрен
Інтернешнл в Україні (SCI)
через діяльність громадських центрів з інформаційнопропагандиською роботою уздовж контактної лінії Донецької
області (Бахмут та Бахмутський район, Авдіївка та Ясинуватський
район)"

35

8/1/2017

1/31/2017

Життя без насильства

36

8/1/2017

12/31/2017

Гуманитарна та соціальна допомога для постраждалих сімей
ВПЛ та членам місцевих громад в Донецькій та Запорізький
області(Авдіївка,Бахмут)

37

8/20/2017

12/31/2017

"Добрий базар"

38

9/6/2017

11/30/2017

"Подолаємо наслідки війни разом - мультинаціональне
врегулювання конфліктів і розвитку діалогу, з метою трансферу
ноу-хау та доствіду в Україні і в інших зонах конфлікту Східної
Європи"(МІК)

Громадська організація "Країна вільних
людей". Проект фінансується Мінистерством 110720.00
закордонних справ Німеччини

250000

39

7/1/2017

6/28/2019

Програма економічного розвитку (та юридичної підтримки)
Східної України

Представник Датської Ради у справах
біженців в Україні ДРБ / On behalf of
Danish Refugee Council in Ukraine

2182550.00

217

40

11/20/2017

4/30/2018

Курс соціальної адаптації "Майстерня добра"

БО "Львівська освітня фундація"(БО "ЛОФ")

50000.00

500

41

11/5/2017

триває

1

1/1/2018

3/31/2018

$60362,19

3915

43

2/27/2018

3/31/2018

25000.00

20

44

4/1/2018

12/31/2018

45
46

8/1/2018
8/1/2018

2/28/2019
9/30/2018

ГО "Бігова Україна"
РАН(Польська акція гуманітарна) за
фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Республіки Польща
УЖФ
РАН(Польська акція гуманітарна) за
фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Республіки Польща
Посольство США
ВАТ "Запоріжсталь"

26000.00

42

Курс реабілітації
Гуманитарна та соціальна допомога для постраждалих сімей
ВПЛ та членам місцевих громад в Донецькій та Запорізький
області(Авдіївка,Бахмут)
Непорушність прав жінок- запорука соціальної стабільності
Гуманитарна та соціальна допомога для постраждалих сімей
ВПЛ та членам місцевих громад в Донецькій та Запорізький
області(Авдіївка,Бахмут)
Проект «Різноманітний світ»
"Ми - це місто"

47

7/1/2018

триває

Іппотерапія

Добровільні внески ФО + Запоріжсталь 20000 47000.00

Фонд сприяння демократії Посольства США в
18323,00$
Україні
РАН(Польська акція гуманітарна) за
фінансової підтримки Міністерства
70016,39$
закордонних справ Республіки Польща
Добровільні внески ФО за підтримки
Департаменту культури і туризму Запорізької 16104.95
міської ради

565049,60 PZL
$ 24498
96800.00

1191

2393

придбали 2 пандуси

