ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ
«ПОСМІШКА ДИТИНИ» У 2019 РОЦІ
Починаючи з 2013 року, колективом фонду було реалізовано 50 соціальних проєктів,
спрямованих на покращення життя громад (дітей та дорослих). З 2016 року по 2018 рік було
відкрито п’ять Дитячих центрiв (м.Запоріжжя, м.Бердянськ, м.Мелітополь, м. Авдіївка,
м.Бахмут) та три Центри допомоги населенню (м. Запоріжжя, м. Авдіївка, м.Бахмут), де
надавалася психосоціальна підтримка, комплексна допомога внутрішньо переміщеним особам
і місцевому населенню як дітям, так і дорослим. Проводилися творчі заняття, медіація для
дітей та молоді, реалізувалися програми з соціальної адаптації для вихованців шкіл-інтернатів
та Дитячих будинків сімейного типу, а також програми по реабілітації дітей з інвалідністю.
Проводилися інформаційні кампанії на теми, що турбують суспільство, програми з адвокації,
комплексні заходи з протидії насильства серед підлітків та для спеціалістів, які з ними
працюють (педагоги, психологи та соціальні працівники), були реалiзованi проєкти з захисту
прав дітей, протидії торгівлі людьми.
Ми відкрили для себе нові напрямки роботи: медіаграмотність, відео-лабораторії, VRтехнології, навчали жінок-активісток проводити адвокаційні кампанії, надавали менторські
підтримки, розширили географію роботи з ОТГ, навчали молодь реалізовувати соціальні
проекти.
Ми навчалися та навчали, ставали учасниками коаліцій, ділилися досвідом, брали участь у
міжнародних конференціях, представляли Україну в ООН, відкрили філіал в Донецькій
області та вірили, що з кожним кроком ми наближаємося до реалізації нашого бачення: щоб
кожна людина досягла гідного рівня життя.
Цільовою аудиторією фонду є діти, молодь і підлітки, жінки, внутрішньо переміщені особи,
сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, багатодітні та прийомні родини, опікуни
та Дитячі будинки сімейного типу.
У 2019 році допомогу було надано 24 835 особам (дітям та дорослим), в інформаційних
кампаніях фонду взяло участь 579 872 особи.
Із заснування фонд працює в Запорізькій області, а з 2016 року діяльність фонду поширилася
також на Донецьку та Луганську області (території, підконтрольні Уряду України), а з 2017
ще й на Дніпропетровську область.
Нашими партнерами та донорами у 2019 році були:
1. Польська гуманітарна акція за фінансування Міністерства закордонних справ
Республіки Польща.
2. Представництво Датської Ради у справах біженців в Україні
3. Відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
4. Європейський Союз через International Alert у партнерстві з Thomson Media
5. People in Need.
6. Німецька федеральна компанієя Deutsche Gesellschaft für internationalle Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH,
7. Фонд «Квінна тіль Квінна»
8. Тріангль Женерасьон Юманітер 2019р
9. ГО «Платформа спільних дій. Запоріжжя»
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ПРОЄКТИ, ЯКІ РЕАЛІЗОВУВАЛИСЯ КОМАНДОЮ ФОНДУ ВПРОДОВЖ 2019
РОКУ:
1.
«Збільшення доступу до якісної соціальної інфраструктури і послуг для населення,
яке постраждало від конфлікту в Донецькій області, східна Україна», Донецька область.
Проект реалізується ЗОБФ «Посмішка дитини» за підтримки Польської гуманітарної акції та
фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща.
Мета проекту: поліпшити функціонування системи соціальних послуг в Донецькій області,
східна Україна, шляхом підвищення доступу до соціальної інфраструктури завдяки створення
ініціативних груп з числа місцевих організацій та проведення адвокаційної кампанії, та
розвиток потенціалу персоналу, який надає соціальні та психологічні послуги. Проект
реалізується в Ясиноватському , Бахмутському та Констянтинівському районах. Результати:
157 співробітників соціальних установ взяли участь в тренінгах; 22 представників вищого
керівництва соціальних установ взяли участь у тренінгу для тренерів; Проведено 114 тренінг
для співробітників соціальних установ і вищого керівництва; 26 соціальних установ в цілому
охоплені проектом (проведення тренінгів для співробітників соціальних установ; Створено 4
команди на рівні громад (в тому числі працівники соціальних установ і місцеві активісти), які
беруть участь в регулярних воркшопах, а також тренінгах з написання проектних заявок; 32
регулярних воркшопів для членів команд на рівні громад; 40 адвокаційних заходів, проведені
в рамках адвокаційної кампанії. Виготовлено та розповсюджено 8080 картографічних
матеріалів (листівки / плакати / карти і т. Д.).
2.
Програма економічного розвитку (та юридичної підтримки) Східної України. В
рамках проекту надавалися мінігранти на розвиток бізнесу, спрямовані на підтримку
підприємців з числа внутрішньо-переміщених осіб та місцевого населення. Реалізується з
2017 року по 2019 рік включно спільно з Представництвом Датської Ради у справах біженців
в
Україні.
Проект
зосереджений
на
створенні
та
створенні
доходу
можливості працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та населення, яке
постраждало
від
конфлікту.
В
рамках
проекту:
1)
Створена
можливість
для
отримання
доходів
для
ВПО
підтримка мікробізнесу та сільського господарства на рівні домогосподарств
ініціативи.
видано
110
грантів
на
розвиток
бізнесу
2) Покращити доступ до робочих місць для ВПО шляхом створення
можливості
працевлаштування
у
співпраці
з
приватними
сектор
(малі
та
середні
підприємства).
видано
20
грантів
3)
Покращення
доступу
до
отримання
доходів
та
можливості працевлаштування ВПО через залежність від потреб професійне навчання. Видано 111 грантів на перенавчання.
Всього у проекті взяли участь 754 особи.
3.
Проєкт «Комплексна програма протидії торгівлі людьми серед шкільної молоді в
Запорізькій області».
Мета проєкту - запобігти торгівлі людьми серед шкільної молоді Запорізької області шляхом
впровадження комплексної профілактичної програми та вдосконалити механізм міжвідомчої
взаємодії поліції у Запорізькій області.

ЗОБФ “Посмішка дитини”, ЄДРПОУ 38664889, Приват Банк, МФО 313399 р/р 26000055706437 м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 40а
тел. 050 321 12 88 childsmile.zp@gmail.com

В рамках проєкту організовано 2 тренінги з протидії торгівлі людьми, в якому взяли участь
40 шкільних поліцейських та інспекторів відділу ювенальної превенції у Запорізькій області.
Учасники тренінгу поглибили свої знання щодо причин потрапляння, шляхів втягнення та
способів використання жертв торгівлі людьми; основних необхідних дій задля запобігання
ситуації торгівлі людьми; способів ідентифікації дітей, що постраждали від різних форм
експлуатації. Тренери разом з учасниками підготували зміст 45-хвилинного інформаційного
заняття для підлітків. Також учасникам тренінгу були рекомендовані відео на тему торгівлі
людьми для спільного перегляду з дітьми під час інформаційного заняття. Наразі понад 400
дітей взяли участь в інтерактивних заняттях.
Також був запущений творчий конкурс соціального відео серед молодіжних команд "Я не для
продажу". Всього ми отримали 42 відео, 37 робіт відповідали технічним критеріям та були
допущені до оцінювання журі. Журі обрали 7 фіналістів. 20 грудня відбувся фестиваль
соціального відео. Під час фестивалю відбувся перегляд відео та нагородження переможців,
інтерактивна гра, безалкогольний фуршет та дискотека.
Загальна кількість бенефеціарів, що переглянули контент, створений в рамках проєкту,
складає 255241 людей, з яких 186130 жінки та 69111 чоловіків, що сприяє руйнуванню
стереотипів стосовно проблеми торгівлі людьми та підвищенню обізнаності населення у цій
темі.
Проєкт був реалізований за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в
Україні.
4.
«Згуртованість громади через формування нових компетенцій молоді»
Мета Проекту: «Метою проекту є пом’якшення постійного негативного впливу затяжної кризи
на добробут та самостійність молоді через низку тренінгів щодо соціальної згуртованості за
принципом «рівний рівному», а також через участь у арт-медійних заходах (семінари зі
створення фото та відео та проведення фестивалю Media Art)».
В рамках проєкту: проведено тренінг з питань соціальної згуртованості, медіаграмотності для
групи з 19 відібраних молодіжних лідерів з різних сфер, щоб вони стали захисниками знань та
агентами змін у своїх групах; проведено семінар з фото- та відеопродукції. Молодь навчилася
створювати фото та відео контент, а найкращі роботи будуть представлені під час фестивалю
Media Art. Будуть запропоновані тренінги, які дозволять молоді здобувати нові знання та
здібності та реалізовувати свої особисті або громадські проекти; Проведено зустрічі для
підлітків за принципом “рівний рівному» для 135 молодих людей; Проведено Фестиваль
Медіа-мистецтв, який стане частиною міських заходів зимових свят для дітей та молоді. На
ньому були показані найкращі роботи учасників MediaLab, як відео, так і фото. Програма
також включала майстер-класи з цифрових технологій, зустрічі з запрошеними молодими
соціальними новаторами, святковий концерт та інші для 923 громадян Авдіївки. Проект
реалізувався за фінансування Європейського Союзу через International Alert у партнерстві з
Thomson Media.
5.
Багатоцільова допомога в умовах надзвичайної ситуації та раннього відновлення
вразливим верствам населення, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України.
Надання психологічної підтримки дітям і дорослим в уразливих спільнотах у вигляді роботи
мобільного команди з 4 психологів, які будуть проводити індивідуальні та групові
консультації, інформаційні сесії (психологічне просвітництво). Метою даних заходів є
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надання психосоціальної підтримки (PSS) дітям і дорослим, яка сприятиме емоційному
благополуччю.
Було проведено 213 групових консультацій за програмою «Безпечний простір», 20
індивідуальні консультації, 5 просвітницьких заходів.
Допомогу отримали 2297 бенефіціарів (1239 жінки та 1058 чоловіки). Партнер: People in Need.
Проєкт розпочато в 2019 та досі триває.
6.
"Молодь змінює суспільство" - соціальний проект, мета якого формування у молоді
відповідного рівня розуміння прав та обов'язків людини, прийняття чужих цінностей та
створення нульової толерантності до агресії та дискримінації шляхом впровадження
комплексної
програми
"Різноманітний
світ".
Проект реалізується Запорізьким обласним благодійним фондом "Посмішка дитини" в рамках
проекта «Ініціативи Інфраструктурної програми для України», що були створені за
дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини
(BMZ) з метою підтримки України у подоланні наслідків кризи на сході України. Ініціативи
втілюються Німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für internationalle
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
7.
Різноманітний світ - діти і молодь, що формують суспільне життя. Донор: Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Бюджет: 528 248 грн. Проект реалізується
до вересня 2019 року. Очікувані результати: проект допоможе молоді (із Запорізької області і
Донецької ВЦА, включаючи місцевих жителів, ВПО, дітей та молодь з обмеженими
можливостями) сформувати відповідний рівень розуміння прав і обов&#39;язків людини,
прийняття цінностей інших людей і створення нульової терпимості до агресії та дискримінації.
Молодь виступає в якості агентів соціальних змін у своїх громадах. Вони будуть активно брати
участь у процесах прийняття рішень в громадах і отримають можливість формувати життя
громад з допомогою невеликих проектів, підтриманих за допомогою мікрогрантів. Діти та
молодь розвиватимуть почуття відповідальності за своє життя та активну позицію, що
підвищить рівень їхніх прав на участь у житті громади. Проект також включає тренінги з
інтерактивних методів і підходів у роботі з дітьми та підлітками для педагогів і соціальних
працівників.У проекті взяли участь 975 осіб.
8.
«Підвищення рівня участі жінок у прийнятті рішень на місцевому рівні в
Запорізькій області»
Заходи в рамках проекту втілювався 5 громадах Запорізької області: Бердянську, Приморську,
Гуляйполе, Оріхів та Пологи.
Проект спрямований на посилення спроможності цільової групи брати участь у принятті
рішень та отримувати користь від втілення рішень в своїх громадах. Проект має дві мети:
підвищити якість процесів прийняття рішень через ширший підхід та залучення потенціалу
жінок, а також підвищення спроможності цільової групи стати рушійною силою сталих змін
на місцевому рівні.
Результати проекту:
1. 6000 жінок отримали буклет із реферальною системою, розроблену за допомогою
моніторингу соціальної сфери (з акцентом на порушення прав жінок)
2. 19 активних жінок та 1 чоловік з Бердянська, Приморська, Гуляйполе, Оріхова, Пологів
Запорізької області пройшли підготовку та здобули навички адвокації в галузі прав людини.
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3. Проведено 5 адвокаційних кампанії.
4. 20 жінок-лідерів пройшли навчання у тренінгу для тренерів з прав людини,та здобули
навички та матеріали, необхідні для проведення інтерактивних інформаційних зустрічей
5. 401 жінка та 15 чоловіків отримали достовірну інформацію про гендерну рівність та права
людини через інформаційні зустрічі, проведені випускницями тренінгу для тренерів.
6. 120631громадян Запорізької області, охоплено інформаційною кампанією. Фонд «Квінна
тіль Квінна»
9.
Забезпечення основними засобами гігієни постраждалих в результаті конфлікту
вразливих категорій населення, що проживають уздовж лінії розмежування. Партнер:
Тріангль Женерасьон Юманітер 2019р. Мета: підтримка спроможності вразливих
домогосподарств покрити свої потреби за допомогою системи електронних ваучерів. В рамках
проекту передбачені електронні ваучери на гігієнічні товари та побутову хімію для
домогосподарств, шкіл та соціальних установ. В рамках проєкту 13 884 вразливих сімей
отримали електронні ваучери гігієни різного розміру, який базувався на основі конкретних
критеріїв уразливості, у 10 районах уздовж лінії конфлікту та Торецької міської ради.
10.
Курс соціальної адаптації дітей зі шкіл-інтернатів Запорізької області «Майстерня
добра». Проєкт реалізується постійно, починаючи з 2013 року. Проєкт сприяє підвищенню
рівня соціально-психологічної адаптації вихованців з КЗ "Василівська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР, КЗ «Вільнянська спеціальна загальноосвітня школаінтернат» ЗОР, КЗ "Новомиколаївський навчально-реабілітаційний центр "Паросток" імені
В.А.Польського" ЗОР, КЗ «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР,
КЗ «Мелітопольський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» ЗОР, КЗ
"Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7 І-ІІ ступенів" ЗОР, КЗ «Оріхівський
обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей» ЗОР, КЗ "Запорізький обласний
центр соціально-психологічної реабілітації дітей" ЗОР шляхом реалізації комплексної
програми, яка включає арт-терапію, психотерапевтичні казки, тренінги, заняття з отримання
додаткових знань про оточуючий світ. За 2019 рік психосоціальну підтримку отримало 924
дітей віком від 2 до 18 років. Проект реалізується за рахунок фандрайзингових кампаній фонду
та за підтримки волонтерів.
11.
Курс соціальної адаптації для вихованців зі шкіл-інтернатів Запорізької області
«Веселий етикет». Надання базових знать з етикету вихованцям КЗ "Новомиколаївський
навчально-реабілітаційний центр "Паросток" імені В.А.Польського" ЗОР, КЗ «Гуляйпільська
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР. Проект реалізувався спільно з
представниками місцевого бізнесу та за рахунок локальних фандрайзингових кампаній фонду.
Проект реалізується з 2019 року, участь у проекті взяли 80 дітей.
12.
Освітня програма для вихованців шкіл-інтернатів "Маленький мандрівник". В
рамках проекту діти отримували додаткові знання через участь в освітніх екскурсіях по
пам’яткам в м.Запоріжжя та Запорізькій області. У проекті взяли участь вихованці КЗ
«Василівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР, КЗ «Вільнянська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР, КЗ «Новомиколаївський навчально-реабілітаційний
центр «Паросток» імені В.А.Польського» ЗОР та КЗ «Гуляйпільська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР, а також вихованці Дитячих будинків сімейного типу.
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Проект реалізувався за рахунок фандрайзингових кампаній фонду. Участь у проекті взяли 250
дітей.
13.
Проект з психосоціальної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих
обставинах в м. Запоріжжя та Запорізької області «Ялинка бажань». В рамках проекту
щорічно, перед новим роком, діти отримують подарунки, про які писали в листах Доброму
Чарівникові. Проект реалізується постійно з 2015 року для вихованців Дитячих будинків
сімейного типу м.Запоріжжя, родин з числа СЖО, шкіл-інтернатів та центрів реабілітації дітей
з інвалідністю. В 2019 році у проєкті взяли участь діти з КЗ «Гуляйпільська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР, центри реабілітації дітей з інвалідністю, а також діти з
числа родин у СЖО, а також ті, які проживають у міському кризовому центрі жінок та
випускників шкіл-інтернатів «Затишна домівка». У цьому році у проєкті прийняли участь 231
дитина віком від 0 до 18 років.
14.
Інтерактивна освітня програма «Всесвіт доступний кожному» для вихованців КЗ
"Василівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР, КЗ «Вільнянська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР, КЗ "Новомиколаївський навчально-реабілітаційний
центр "Паросток" імені В.А.Польського" ЗОР, КЗ «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат» ЗОР, КЗ «Оріхівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації
дітей» ЗОР. В рамках проекту діти дивляться науково-просвітницькі фільми у мобільному
планетарії, отримуючи додаткову інформацію про навколишній світ. За 2019 рік в проекті
взяли участь 767 дітей. Проект реалізується постійно, у 2015 році за рахунок гранту від
конкурсу місцевих соціальних проектів «Ми - це місто» від ПАТ Запоріжсталь, а з 2016 року
– за рахунок фандрайзинових кампаній фонду. Участь у проекті взяли 250 дітей.
15.
Курс реабілітації дітей з інвалідністю «Іпотерапія для дітей». В рамках проекту,
діти, які мають фізичні та психологічні вади здоров’я, проходять довгостроковий курс
реабілітації за показанням лікаря. Проект реалізується постійно, починаючи з 2014 року. За
2019 рік курс реабілітації пройшло 20 дітей, які мають інвалідність. Проект реалізувався за
рахунок фандрайзингових кампаній фонду.
16.
Програма підтримки вихованців та батьків-вихователей Дитячих будинків
сімейного типу, родин у складних життєвих обставинах, багатодітних та прийомних дітей
шляхом надання психо-соціальної підтримки через участь у освітніх, культурних та
розважальних програмах, а також надання допомоги у вигляді речей першої необхідності. За
2019 рік у проєкті взяли участь 6 ДБСТ та 42 родини СЖО, загальна кількість бенефіціарів –
203 особи, з яких 147 дітей та 56 дорослих.
17.
Освітній курс за допомогою VR-технологій для вихованців шкіл-інтернатів
«Новий погляд»
Вихованці Вільнянської, Василівської та Новомиколаївської шкіл - інтернатів, Запорізькій
області (в кількості 560 осіб) взяли участь в інтерактивних позакласних заняттях і підвищили
рівень знань у природничих науках, завдяки створеним комфортних умов позакласного
навчання. Підвишена ефективність подачі матеріалу, що вивчається, через інтерактивні засоби
навчання. Фінансування проекту – ГО «Платформа спільних дій. Запоріжжя».
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18.
«Надання соціальної підтримки сім'ям внутрішньо переміщених осіб та членам
місцевих громад, які проживають у Донецькій області». Партнер: Польська Гуманітарна
Акція (ПГА) у партнерстві з БФ «Посмішка дитини» реалізує проект. У 2019 році в рамках
проекту надається всебічна соціальна допомога найбільш уразливим особам, які проживають
у Авдіївці та Ясинуватському районі, Бахмуті та Бахмутському районі (Донецька
область). Основними видами діяльності в рамках проекту є наступні: Робота двох
Інформаційно-інтеграційних Центрів (ІІЦ) у Авдіївці та Бахмуті; Надання юридичної
допомоги у двох ІІЦ. - первинна допомога 171, вторинна допомога – 32; Надання
психологічної допомоги у двох ІІЦ. - 165 консультацій; Надання допомоги у
працевлаштуванні у двох ІІЦ. - 85 консультацій; Соціальне консультування у двох ІІЦ - 161
консультація; Надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги, а також допомоги у
працевлаштуванні за допомогою двох мобільних груп. - 475 бенефіціарів; Робота Простору
для громади у м. Авдіївка - 55 консультацій
19.
Представниця ЗОБФ «Посмішка дитини» і Жіночої мережі по просуванню діалогів і
інклюзивних підходів для формування стійкого миру (Україна) прийняла участь у засіданні
Комісії ООН з питань жінок (UN Commission on the Status of Women) 11-22 березня, для
адвокації соціальних і економічних прав жінок в контексті військового конфлікту. Участь в
цьому заході була дуже корисна й важлива для жіночого руху в Україні, тому що: Тема цього
року близько пов'язана з темою адвокацієї, яку проводить ЗОБФ «Посмішка дитини» в
Запорізькій і Донецькій областях. Участь в засіданні Комісії допомогло дізнатися про
міжнародний досвід адвокації цих тем, сформулювати меседжі, щоб посилити нашу адвокацію
в Україні та обмінятися досвідом з громадськими організаціями з інших країн. На цьому заході
також були налагоджена співпраця з представниками міжнародних організацій і донорський
агенств для просування авокаціонной порядку фонду. Важливим також було відвідування
сайд-івентів і побудова партнерств з іншими громадськими організаціями та рухами.
Посилання
на
публікації
в
соціальних
мережах:
https://www.facebook.com/childsmilezp/posts/1931442053645972
https://www.facebook.com/childsmilezp/posts/1927694627354048
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