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 ДОРОГІ ДРУЗІ дітей-сиріт, 
  

Я вдячний кожному з Вас, що ви були частиною змін у житті наших дітей-

сиріт протягом  важкого 2014 року. Для України цей рік був не простим, але завдяки 

вашій підтримці, наша команда добровольців змогла забезпечити важливі послуги 

дітям, що живуть в державних дитячих будинках та випускникам, які роблять свої 

перші кроки в самостійне життя. 

«Майбутнє сиріт» ділиться з вами, наші дорогі друзі, своїм річним звітом. 

Ми хочемо, щоб ви дізналися про наші успіхи та досягнення, завдяки вашій щедрій 

підтримці. 

Окремо Дякую моїм хресним, Тім і Карлін Лоїс з Вісконсіна. Без їхньої 

моральної і фінансової підтримки, я б не зміг досягти успіхів. Мій власний досвід 

показує, що тільки в піклуючій родині, дитина може отримати особливий та 

індивідуальний підхід для кращого майбутнього. Ми і надалі сприятимемо 

розвитку системи сімейного виховання, щоб запобігати потраплянню дітей в 

дитячі будинки. 

2014 рік відкрив широкі можливості для випускників дитячих будинків. 

Тернопільський Ресурсний Центр для сиріт, який фінансується World Orphan 

Project з 2011 року, дає можливість випускникам використовувати необхідні 

послуги для їх адаптації у відкритому суспільстві. Молодь цінує тренінги з 

життєвих навичок, в яких вони приймають участь. Треніги проводяться за підтримки 

Глобального фонду для дітей, Ukraine Charity та Андріївської церкви Шотландії.  

«Майбутнє сиріт» отримав Подяки  з боку Державного департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА та 

Тернопільського міського голови за роботу з дітьми-сиротами. 

 

Я сподіваюся, що 2015 рік принесе Україні, а також і кожному з нас мирні і позитивні зміни в житті дітей-сиріт. Таким 

чином, поданий звіт показує, як ваша щира підтримка робить зміни в житті дітей-сиріт. Дякую і  вірю в нашу подальшу тісну 

співпрацю у 2015 році. 

 

З теплими побажаннями, 

Андрій Назаренко 

Виконавчий директор «Майбутнє сиріт»  



 

 
DEAR FRIENDS OF ORPHANS, 
 

I am thankful you were part of changing our orphans’ lives during the difficult year of 2014. For Ukraine, the year 2014 was not 

easy, but together with your support, our team of volunteers made it possible to provide important services to the children living in state-

run orphanages and the graduates who are taking their first steps into independent life. 

Orphans’ Future would like to share our annual report, so you have an opportunity to learn about our recent projects and programs 

made possible through generous support from you, our dear friends.  

A special Thank You to my Godparents, Tim and Carlene Lois from Wisconsin. Without their moral and financial support, I would 

not be able to run Orphans’ Future. My own experience proves that only within a lovely family a child can receive special and individual 

attention to have a better future. We continue to promote a family care based system to prevent ingress of children to orphanages.  

2014 opened wide opportunities for orphanage graduates.  Since the Ternopil Resource Center for Orphans (supported by World 

Orphan Project) opened in 2011, every orphanage graduate has had the opportunity to use needed services for their better adaptation in 

open society. They appreciate and value life skills trainings supported by Global Fund for Children, Ukraine Charity and St. Andrew’s 

Church of Scotland.  

In 2014 Orphans’ Future received recognition from the Ternopil State Department of Education and the Ternopil City Mayor for 

their work with orphans.  

I hope that 2015 will bring Ukraine peace and positive changes in the orphans’ lives and also to you. So, take your time to read 

how your support makes a difference in orphans’ lives. Thank you and looking ahead and please stay in touch in 2015.  

 

With warm regards,  

Andriy Nazarenko 

Executive Director, Orphan’s Future 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2014 / FINANCIAL REPORT 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 

І квартал ; 
87 655,63   

ІІ квартал; 
188 421,02   

ІІІ квартал; 
45 068,67   

ІV квартал; 
48 798,81   

Загальні Надходження 2014 (грн.)  

І квартал  

ІІ квартал 

ІІІ квартал 

ІV квартал 

І quarter; 9 
739,51   

ІІ quarter; 
16 384,43   

ІІІ quarter; 
3 625,79   

ІV quarter; 
3 753,75   

Total Revenue 2014 (US Dollars) 

І quarter 

ІІ quarter 

ІІІ quarter 

ІV quarter 



 

 
 

7 260,00; 2% 
25 026,94; 8% 

65 337,25; 21% 

10 135,55; 
3% 

19 415,00; 6% 

4 560,00; 1% 

18 199,13; 6% 

91 823,71; 29% 

8 060,00; 2% 

8 993,29; 3% 

58 982,55; 19% 

Загальні витрати фонду за 2014 рік, (грн і %) 

Проект "Відкриваємо двері дітям" (конференції, 
пальне) 

Інформаційно ресурсний центр для сиріт (оренда, 
ком.послуги, канцтовар) 

Тренінги "На порозі самостійного життяя" 

Літній табір для сиріт 2014  

Програма "Підтримай випускника з інтернату" 

Курси англійської мови для сиріт 

Благодійність (Різдво, св.Миколая, Великдень) 

Покращення умов в школам -інтернатах 

Матеріальна підтримка сирітської молоді  

Адміністративні витрати (продажа валюти, %банк, 
оплата бухгалтеру) 

ВИДАТКИ (у натуральній формі) 



 

 

 
 

 

558,46; 2% 
2 145,43; 8% 

5 868,02; 22% 

815,41; 3% 1 554,90  
6% 

350,77; 1% 

1 436,24; 5% 

7 794,24; 29% 

695,12; 3% 

797,56; 3% 

4 974,09; 18% 

Orphans' Future expenditure 2014  (in USD and %)  

Foster Care Program 

Ternopil Resource Center for orphans  

Life skills trainings for 45 orphans  

Summer Camp Program 2014 

The Gradute 2014 (15 graduates)  

English cources for two orphan students 

Charity events (Christmas, Easter, St.Nicholas) 

Improving living condition in orphanages  

Monetary aid to orphanage graduates  

Administrative expenses (currency exchange fee, 
%bank monthly fee, payment to accountant) 

EXPENDITURE (in goods) 



 

НАШІ ДРУЗІ І ПАРТНЕРИ У 2014 / OUR FRIENDS AND PARTNERS 2014 
 

Оля Дмитрик та Христина Дмитрик з Лондона, Ігор Макар (Лондон), Хосе Луїс Гарсія Фернандес з Іспанії, Дзвеніслава 
Хайда, Нейтон Берг, Марія Міна, Ліза та Джеф Савяно, Тім і Карлін Лоїс, Карл Ебнетер, Лайл і Джесіка Букбергер, Кора Вайт, 
Гордон і Карен Гріфінс, Керміт і Бетані Траска, Майкл Шеп та його друзі, Адріан та Крістина Спронк, Джуді та Рон Гілмор, Брет 
Арсмтронг, та інших доброчинців із Сполучених Штатів, Канади, Нідерландів та Італії.  

 
Olia Dmytryk, Christyna Dmytryk, Igor Makar - from London, Jose Luis Garcia Fernandez from Spain, Dzvinka Hayda, Nathan 

Beig, Maria Meana, Lisa and Jeff Savian, my Godparents Tim and Carlene Lois, Carl Ebneter, Lyle and Jessica Buchberger, Cora White, 
Gordon and Keren Griffin, Kermit and Beth Traska, Mike Shep and friends, Adrian and Christine Spronks, Judy and Ron Gilmore all of 
our supporters from the United States, Canada (UAS Eastern European Adoptions), the Netherlands and Italy. 
   

                                                          
   http://www.rotary.org/    https://www.globalfundforchildren.org/      http://worldorphanproject.com/  
      

                                                                                                          
http://orphancenter.org.ua/                          http://www.stichtingwalo.nl/                               http://www.ukrainecharity.org.uk   

                                    
                                                                              

                                                                                  
 http://www.p4ec.org.ua/  

http://www.rotary.org/
https://www.globalfundforchildren.org/
http://worldorphanproject.com/
http://orphancenter.org.ua/
http://www.stichtingwalo.nl/
http://www.ukrainecharity.org.uk/
http://www.p4ec.org.ua/


 

ПРОГРАМИ І ПРОЕКТИ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ ЖИТТЯ ДІТЕЙ-СИРІТ / PROGRAMS AND PROJECTS THAT CHANGE 

ORPHANS’ LIVES IN UKRAINE 

 
НАВЧАННЯ СИРІТ / EDUCATING ORPHANS 

 
Освіта – це єдиний спосіб для людей, щоб досягти успіху в майбутньому. Якість освіти залежить від доступних ресурсів. 

Таких ресурсів не вистачає у дітей, які виховуються в дитячих будинках Тернопільської області. У 2014 році спільними зусиллями 
друзів з Голландії, а саме WALO та Teaching-Orphans, було передано 36 комп’ютерів б/у для 300 дітей з дитячих будинків 
м. Збаража та смт. Струсова. Діти матимуть можливість отримувати необхідні знання користуванням п/к. 

 
Education is the only way for our children to succeed in the future. Its quality depends on resources. Orphanages are lacking 

these resources, and in 2014 together with our friends from Holland, WALO group and Teaching-Orphans, we were able to bring 36 
computers for two state-run orphanages in the towns of Strusiv and Zbarazh. Now more children have access to new technologies which 
can help them to develop computer and communication skills.  

 

                           
Оснащення комп’ютерами навчальні класи в школах-інтернатах, смт.Струсів, м.Збараж 

Providing computers at Strusiv and Zbarazh boarding schools 



 

«НА ПОРОЗІ САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ» / ON THE THRESHOLD OF ADULT LIFE  
 
32 дітей-сиріт віком 13-18 років з чотирьох дитячих будинків Тернопілля (с.Нове Село, м.Бережани, смт.Коропець, 

м.Тернопіль) взяли участь у шести тренінгах «На порозі самостійного життя», які стали можливими за фінансової підтримки 

«Глобального фонду для дітей» та «Ukraine Charity». Проект реалізовується за ініціативи колишніх випускників інтернатів, 

волонтерів «Майбутнє сиріт». Діти-сироти набували необхідні навички для самостійного життя: покращували особисті навики 

спілкування та розв’язання конфліктів; з’ясовували, що необхідно для успішного працевлаштування та розвитку мотивації. 

Вихованці мали можливість самостійно складати кошторис на харчування, планувати та здійснювати закупити, готувати 

сніданки, обіди та вечері. Учасники проявляли самостійність, застосовували власні ресурси для виконання поставлених завдань. 

Під час тренінгів, випускники ділилися своїми особистими злетами та падіннями після виходу зі школи. Важливим є те, що зараз 

молодь зацікавлена в отриманні роботи, вирішенні конфліктних ситуацій та поліпшенні навичок спілкування. 

Крім того, у 2014 році 15 колишніх випускників інтернатів, віком 18-23 роки, ефективно пройшли три семінари по 

самостійному управлінню життям: «Лідерство – запорука успіху», «Вчимося писати соціальні проекти», «Основи тайм-

менеджменту». Учасники тренінгів мали можливість отримати нові навички та знання у створенні цікавих соціальних проектів, 

управлінні власним часом та необхідністю займати активну громадську позицію для успішного досягнення цілей. 

Підсумком навчальних занять «На порозі самостійного життя» став зліт 42-х учасників тренінгів, який відбувся з 6 по 8 

червня на базі «Червона калина» Тернопільської області, де учасники показали отримані знання на практиці через квести, 

вікторини, перешкоди. Тренерами в проекті виступили представники Тернопільських організацій: БФ «Карітас», ГО «Файне 

місто», МО «Пласт». 

 

The orphans who are almost out of school (ages 13-18) participated in six modules of life skills trainings which run every year, and 

are supported by the Global Fund for Children and Ukraine Charity organizations. In 2014 we had 32 Ternopil area teens from four 

orphanages (Nove Selo, Berezhany, Koropets, Ternopil) and 15 young people ages 18-23 who left orphanages and needed additional 

assistance to manage independent living. During the trainings “On the threshold of adult life”, orphans learned to cook, make a budget, 

buy own products in local supermarket, use public transportation and older graduates shared their own experiences and the participants 

gained new skills and knowledge from professionals. The youth are interested in getting a job, solving conflict situations and improving 

communication skills. The trainers were from local NGOs “Karitas”, “Fayne Misto”, and Plast organization.  



 

                                 
          Учасники тренінгу «Лідерство – запорука успіху»                                  Самостійне приготування випускниками обіду 

   The life skills training participants “Leadership”                     Preparing dinner by orphans themselves 
 

                                      
  Зліт учасників «На порозі самостійного життя»       Самостійна школа виживання для дітей 
  Final Life Skills Camp “On the threshold of adult life”        Surviving school at Final Life Skills Camp 
 



 

Окремі випускники розвивали свої волонтерські та лідерські навики через активну участь в різних місцевих і національних 
зустрічах, семінарах, конференціях, які проходили протягом 2014 року в м.Києві, м.Львові, м.Тернополі та м.Івано-Франківську.  

 
Other graduates developed their volunteer and leadership skills through participation in different local and national meetings and 

seminars which ran throughout 2014 in Kyiv, Lviv, Ternopil and Ivano-Frankivsk regions of Ukraine.  
 

          
Участь волонтерів фонду Ірини, Богуслави, Андрія в міжнародному тренінгу «Партнерство в інтересах молоді, 2-8 липня, м.Київ 

Організація «Партнерство Кожній Дитині» об’єднала близько 40 молодих людей, які перебували під опікою з Молдови, Грузії, Нідерландів, 
Швейцарії та України / Orphans’ Future volunteers Iryna, Boguslava and Andriy at the international training “Partnership for Youth”, July 2-8, 2014, 
Kyiv. The event organized by “Partnership For Everychild” and united 40 people under care from Moldova, Georgia, The Netherlands, Switzerland 

and Ukraine 
 
 

Важливим місцем для випускників дитячих будинків є Тернопільський Інформаційно-Ресурсний Центр, який відкрився у 
2011 році та діє за фінансової підтримки World Orphan Project. Центр забезпечує усіх потребуючих сиріт необхідними ресурсами 
для навчання, зустрічей, вирішення повсякденних проблем, пошуку роботи, отриманні важливої інформації. У 2014 році 
послугами Центру скористалися більше 500 дітей та молоді з числа сиріт з питань реєстрації, пошуку житла, медичної допомоги, 
фінансової допомоги, продуктів харчування, одягу, а також доступу до комп'ютера, інтернету, принтера, пральної машини, душу, 
товарів для організації та проведення таборів. Місцеві телеканали ТВ-4 та ТТБ і Тернопільські газети розповідали про послуги 
Ресурсного Центру для сиріт. 



 

The most important place for our orphans is the Ternopil Resource Center which opened in 2011, with continuous support 
provided by the World Orphan Project (Lisa and Jeff Saviano). It is a space equipped with all the necessities for studying, meetings, 
solving everyday problems, job searching and just getting important information and answers. In 2014, the Center had over 500 visitors 
who received help such with registration, housing, medical assistance, financial aid, food and clothing aid, access to computers, the 
internet and printer for education purposes, a washing machine and shower, renting camp tools and other items necessary to run the 
organization’s activities for orphans. A local TV channel and newspaper tells the community about the Orphans Future Resource Center 
services, resulting in bringing newcomers with needs. 

 

        
Близько 500 відвідувачів у 2014 скористались послугами інформаційно-ресурсного центру для сиріт 

About 500 visitors visited the Orphans Future Resource Center in 2014 and received needed assistance 
 
 

ДАТИ ДИТИНІ СІМ’Ю / GIVING AN ORPHAN A FAMILY 
 

Кожна дитина повинна виховуватися у середовищі людей, які люблять її та постійно підтримують. Сім'я забезпечує таке 
середовище. Тільки в сім'ї, дитина може отримати індивідуальну увагу та підтримку. У 2014 році близько 35 Тернопільських 
дітей-сиріт отримують підтримку від українських та іноземних сімей. Позитивним досвідом для дітей-сиріт було перебування під 
час канікул в українських та американських родинах. Ми сподіваємося, що у 2015 році більше дітей-сиріт будуть мати люблячу і 
турботливу сім’ю. «Майбутнє сиріт» долучилося до реалізації національної кампанії «Відкриваємо двері дітям». Мета кампанії 
дати сироті сім'ю і житло, а не життя в державній установі. У цьому проекті нам потрібно більше партнерів та підтримки задля 
можливості дитині-сироті виховуватися у сім’ї. 

 
Each child should be taken care of by people who love and support them.  A family provides that kind of environment. Only within 

a family, a child can receive individual attention and support. Through different programs and in cooperation with local and international 
friends, about 35 children are now supported by families. During summer and winter holidays, many of the orphans spent time in a 
Ukrainian and American family environment. It was a positive experience for the orphans, and their lives started changing in a good way. 



 

We hope that 2015 will provide more orphans with loving and caring families, especially when Orphans Future will promote it in local 
communities through participating in a national campaign called “Opening Doors to the Children”.  The goal of this campaign is to give an 
orphan a family and home instead of living at a state-run institution. It is going to be a very big challenge for us, as we understand that 
the government and orphanage administrations are not interested in losing the jobs they have had for many years. We all understand 
that an institution which has more than fifty orphans can’t provide quality services to each child. In this project, we need more partners 
and support until each orphan can be raised with a family.  
 

      
     Презентація проекту «Відкриваємо двері дітям» м.Київ                    Популяризація сімейних форм у Тернопільській області 
 Opening Doors to Children Project Presentation, Kyiv    Promoting family care system in Ternopil area 
 
 

ЛІТНІЙ ТАБІР 2014 / SUMMER CAMP 2014   
 

Літо 2014 принесло нам несподівані зміни. Через конфліктну ситуацію в Україні, волонтери з-за кордону не прийняли 
участь у літньому таборі для дітей-сиріт. Фонд «Майбутнє сиріт» залучив шість добровольців з Тернопільської області, які 
активно включилися в літню програму і працювали з дітьми-сиротами. У 2014 році притулки відправили дітей-сиріт у санаторії на 
два місяці. Проте, літні канікули були яскравими для дітей. Вони брали участь у спортивних змаганнях, креативних конкурсах, 
майстер класах, робили ляльки-мотанки для солдатів в АТО, малювали малюнки та робили аплікації з природних матеріалів. 
Діти мали можливість відкрито поспілкуватися про своє життя в дитячих будинках. Усі необхідні матеріали та інструменти були 



 

придбані за благодійні кошти від Ротарі-клубу Роуз-Хіл з Австралії (координатор Рональд МакКеллар) який є партнером фонду 
«Майбутнє сиріт» з 2010 року. Наш літній табір користується популярністю серед дітей-сиріт, і волонтери приносять позитивні 
зміни у повсякденне життя дітей. Всі придбані матеріали були роздані учасникам табору: спортивне та шкільне приладдя, 
предмети особистої гігієни і продукти харчування. Ми з радістю хотіли б взяти 50 дітей-сиріт в кращі умови та середовище під 
час літніх канікул, але нестача фінансових коштів не дозволяє нам робити цього. Ми щиро вдячні усім волонтерам Тернопілля та 
з-за кордону, які проводять літній час з дітьми-сиротами і дарують частинку себе кожній дитині. 
 

Summer 2014 brought us some unexpected changes. Because of the conflict situation in Ukraine, our constant volunteers from 
abroad didn’t come to the summer camp 2014. Orphans Future had six Ternopil volunteers who actively joined the program and worked 
very well with the orphans. Usually the orphanages send the kids to places where it is cheaper to keep them during the three months of 
summer and no options. To make the camp’s environment little bit brighter, our volunteers provided different activities such as 
workshops, English club, singing, playing sport, etc. They needed supplies and tools which were covered by Rouse Hill Rotary Club from 
Australia (coordinator Ronald MacKellar) who has been an Orphans’ Future partner since 2010. Our summer camp is popular with the 
orphans, and the camp volunteers bring a positive difference in their everyday life.  After the camp program is completed, all the 
purchased supplies were distributed among the children: sport and school supplies, hygienic items and food. We would like to take these 
50 orphans out of this environment to better places but lack of finances does not allow us to do much at this point. We are thankful to our 
volunteers in Ukraine and abroad for spending the summer time with the orphaned children no matter how bad conditions were at the 
places. 
 

                       
          Літній табір «Максимум» 2014, творчі задуми дітей                        Учасники літнього табору «Максимум» 2014 
                Summer Camp “Maximum” 2014 for orphans    Summer Camp Participants “Maximum” 2014 



 

 БЛАГОДІЙНІСТЬ / CHARITY 

 
Нам всім подобається отримувати подарунки, і особистий досвід доводить, скільки щастя має дитина-сирота коли 

волонтери відвідують дитячі будинки і доставляють подарунки від вас, наші дорогі друзі, відправлені з усього світу. Через 

подарунки Ви ділитесь турботою та любов’ю з менш щасливими дітьми, які виховуються в дитячих будинках. Протягом 2014 року 

під час Різдвяних та Великодніх свят, близько 20-ти наших волонтерів відвідали п’ять дитячих будинків і брали дітей в Тернопіль, 

Львів і показували традиції святкування свят. Крім отриманих гостинців, діти вчилися робити подарунки своїми руками, 

відвідували історичні місця. Все це приносить щастя і радість в життя дітей-сиріт, а це не тільки навчає їх отримувати але й 

віддавати в тій чи іншій мірі. У 2014 році ми ставили собі за мету показати сиротам інший світ поза межами дитячого будинку. 

Отриманий досвід впливатиме в подальшому на формування життєвих поглядів.  

За допомогою благодійних акцій, близько 150 дітей-сиріт отримали засоби особистої гігієни (зубні пасти, зубні щітки), 

іграшки, одяг, спортивне та шкільне приладдя, продукти харчування. Благодійники із США та Лондону (Ukraine Charity) 

допомогли  поліпшити умови життя в Бережанській школі-інтернат та у Тернопільському дитячому будинку. Вони пожертвували 

гроші, щоб закінчити ремонт кімнат, купити меблі та обладнання для дітей з обмеженими можливостями. 

 

We all enjoy receiving gifts, and personal experience showed how much happiness an orphan has when volunteers visit their 

orphanages and deliver gifts from you, our dear friends, sent in from all over the world. Through the gifts we share our thoughts and love 

with less fortunate kids living in orphanages. During the holidays such as Christmas and Easter our volunteers visit orphanages and take 

the children from orphanages to Ternopil or other cities and show the true meaning of holiday celebrations. Besides the gifts, children 

learn to make gifts with their own hands, visit different historical places and give performances. It all brings happiness and joy to the 

orphans’ lives, and it not only teaches them to receive with grace, but also giving in one or another way. It was a priority in 2014 to take 

the orphans out of the orphanage environment and show them other parts of the world, which will have an influence on their life view.  

During 2014, about 150 orphans received toothpaste, toothbrushes, toys, clothing, sports and school supplies, and food. 

Supporters from the United States and London (Ukraine Charity) helped improve living conditions in Berezhany and Ternopil 

orphanages, donated money to finish repairing rooms, purchase furniture and equipment for disabled kids.  



 

      

Майстер клас по писанкарству, свято Великодня 2014 / Easter egg painting workshops at local orphanages 2014  

 

              
114 Дітей-сиріт у гостях у Святого Миколая 2014 / 114 Orphans visit St.Nickolas Resident Home 2014 



 

ВИПУСКНИК 2014 / THE GRADUATE 2014  

 

У 2014 році 15 випускників дитячих будинків покинули інтернати. Завдяки благодійникам кожен отримав необхідні речі для 

початку самостійного життя такі як: постільна білизна, ковдри, подушки, рушники, сковороди і кухонне приладдя, предмети 

гігієни, рюкзаки. Вперше цільові кошти в сумі 17тис.грн. були зібрані за два місяці на он-лайн платформі Української біржі 

благодійності www.ubb.org.ua Люди звідусіль жертвували на проект через мережу Інтернет. 

Організація WALO також підтримує даний проект. Даючи дітям-сиротам ці товари, волонтери розповідають як цінувати 

отриману допомогу, оскільки благодійники працюють важко, щоб поділитися з іншими потребуючими.  

 

One of our annual charity programs provides the orphanage graduates with basic living items such as bed sheets, blankets, 

pillows, towels, a frying pan and kitchen supplies, hygienic items, bags, and some monetary aid. In 2014 we were able to raise money on 

one of Ukraine online platforms called www.ubb.org.ua and people from everywhere were able to donate to this cause online.  

The WALO organization also has supported this project. When giving the orphans goods, our older graduates are telling them to 

value and appreciate what they receive, as supporters work hard to earn enough to share with others.  

 

                                                              
 
Отримання речей першої необхідності випускниками 2014 / The orphanage graduates 2014 are receiving basic living items  

http://www.ubb.org.ua/
http://www.ubb.org.ua/


 

Деякі вихованці дитячих будинків мали можливість отримати мобільні телефони, зимове і спортивне взуття від друзів у 
США. Дані проекти реалізовувалися успішно, оскільки кожен благодійник брав під опіку одну-дві дитини та вирішував їхні 
матеріальні потреби / During 2014, some people from the United States donated cell phones, winter boots and sport shoes to our 
orphans.  Each donor took one to three orphans to support and that is why the projects were successful. 

 

             

Щорічно «Майбутнє сиріт» організовує екскурсії для випускників дитячих будинків. Метою поїздок є ознайомлення 
випускників з історичними пам’ятками та культурою різних міст України. У вересні 2014 року 29 випускників віком 16-25 років 
Тернопільщини відвідали місто Львів. Завдяки волонтерам Центру Опіки Сиріт були організовані екскурсії на велосипедах по 
місту і паркам міста Львова / Every year, Orphans’ Future organizes excursions for orphanage graduates. The purpose of such 
excursions is to introduce historical places and culture of different cities of Ukraine. In September 2014 29 graduates ages 16-25 of 
Ternopil region visited Lviv. Thanks to volunteers from Orphan Care Center the graduates saw the city Lviv and its parks on bikes.  

      

http://orphancenter.org.ua/uk/


 

НАША КОМАНДА / OUR TEAM 
 

      
        Ірина Вакалюк            Соломія Худчак             Надія Клепач                   Алла Цінькевич               Віталій Танчик                Іван Абрамець 

 
 

                         
Володимир Яворський            Василь Гриньків                            Євген Лисняк                    Олександр Яковлєв                 Михайло Корольов                 
  

 



 

Наша команда складається в основному з випускників дитячих будинків, які мають бажання допомагати іншим дітям-

сиротам Тернопілля. Вони всі знають про реальне життя поза межами дитячого будинку. Наша команда приймає рішення, які 

програми і проекти повинні бути в пріоритетах для дітей-сиріт та молоді. Крім участі в майбутньому житті сиріт, волонтери фонду 

відвідують різні семінари та події в Україні та за кордоном, щоб отримати додаткові організаційні та управлінські навички і бути 

професіоналами у благодійній сфері. Уся команда реалізовує проекти на волонтерських засадах і не отримує зарплати від 

фонду.  

 

Our team consists mostly of orphanage graduates who are orphans themselves with a desire to help and assist other orphans of 

Ukraine. They all know about reality in and out of orphanage.  Our team makes a decision what programs and projects should be in 

priorities for orphaned children and youth. Besides participation in Orphans’ Future life, the team attends different seminars and events in 

Ukraine and abroad to gain additional organization and management skills to be better professionals in a charity sphere.  The team of 

Orphans’ Future does its mission on a volunteer basis and for no payments.   

 

ДОЛУЧИТИСЯ МОЖЕ КОЖЕН / JOIN US 
 

 Підтримати програми та проекти фонду «Майбутнє сиріт» надіславши грошову допомогу на рахунок фонду у доларах, 

євро та гривні / Support programs and projects of Orphans’ Future by sending financial aid to the bank account in dollars, euro or 

hryvnias 

 

 Взяти участь в організації приватних подарунків для дітей-сиріт у своїх школах, коледжах, університетах та на роботі. 

Надіслати можна на адресу фонду «Майбутнє сиріт» / Organize of private gifts for an orphan in Ukraine whether in schools, 

colleges, universities or workplaces. Submit possible to the Orphans’ Future address in Ukraine or through Meest Karpaty 
 

 Приїхати в Україну і взяти участь в організації та проведенні літніх таборів для дітей-сиріт / Come to Ukraine and participate 

in organizing summer camps for orphans 
 

 Стати наставником для дитини, яка проживає в інтернаті і підтримувати постійний зв'язок через спілкування, моральну та 

матеріальну підтримку / Become a mentor to a child who lives in an orphanage and keep in touch on a constant through 

communication, moral and material support 

 

НАШІ КОНТАКТИ / OUR CONTACTS 
 

м.Тернопіль, вул.Чумацька 37, офіс; тел.+380975530820; www.orphansfuture.org email: office@orphansfuture.org 

Ternopil, 37 Chumatska Street, (office); tel.+380975530820  

http://www.orphansfuture.org/
mailto:office@orphansfuture.org

