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Благодійна фундація «Відкриті серця України»  –  це об’єднання небайдужих людей 
доброї волі та безкорисливих прагнень. Вже 5 років ми робимо добрі справи разом і 
змінюємо нашу країну на краще. Фундація розвиває телемедицину, створює умови для 
дистанційного навчання молоді, організовує виставки робіт українських художників, 
споруджує осередки для здорового дозвілля всієї родини, підтримує обдаровану 
молодь. Проекти Фундації у сферах охорони здоров’я, спорту, освіти, культури та 
суспільства об’єднує втілення новаторських ідей.
Цього року Фундації виповнюється 5 років. Не даруйте нам дарунків – зробіть нам в  
подарунок добру справу, або дозвольте нам зробити її від Вашого імені!
Команда «Відкритих сердець» щиро вдячна всім донорам за віру у наші сили та бажання 
творити добро. Завдяки участі корпоративних і приватних донорів протягом 2013 року 
Фундації вдалося залучити більше 3 млн грн пожертв. Зокрема, це понад 300 тис. грн, 
які надійшли від пересічних громадян з усіх куточків нашої країни. У зборі пожертв 
нам активно допомагали Українська Біржа Благодійності та телеканал ТВі. Ці соціальні 
інвестиції допомогли Фундації у реалізації необхідних українському суспільству проектів.
 
Проекти «Національна телемедична мережа», «Instalazzia: вуличні галереї», 
«Осередки здорового дозвілля», «Національна освітня мережа», участь у 
розвитку таких організацій і ініціатив, як «Європейський молодіжний парла-
мент – Україна»,  «Спілка ініціативної молоді», Національна організація скаутів 
України, Міжнародна організація «COC Дитячі містечка», «Зробимо Україну 
чистою!» – це те, над чим ми працювали всі 5 років. Наскільки потрібною і ефективною 
для суспільства була ця робота, Ви можете дізнатися із цього звіту.

Ми щиро сподіваємось, що наші проекти зацікавлять і Вас. Або ж ми з радістю 
підтримаємо Ваші соціальні ініціативи. 

З повагою

Президент 
БФ «Відкриті серця України»                                                                        Михайло Спектор

ВСТУПНЕ СЛОВО



Установчі збори засновників Благодійної фундації «Відкриті серця України» відбулися 
10 серпня 2009 року. Офіційна реєстрація Фундації відбулася 16 листопада 2009 
року. Фундації надано статус всеукраїнської.
31 серпня 2012 року Фундація стала повноправним членом Українського Форуму 
Благодійників (УФБ).
За час від свого створення Фундація ініціювала ряд проектів національного масштабу. 
Проект «Національна телемедична мережа» створив пункти відеоконференцзв’язку 
в медичних закладах регіонального значення у всіх регіонах України. Проект 
«Осередок здорового дозвілля» подарував мешканцям понад десятка міст і 
населених пунктів спортивні комплекси та дитячі майданчики. Проект «INSTALAZZIA: 
вуличні галереї» прикрасив столицю експозиціями робіт українських художників.
Фундація надає постійну підтримку спеціалізованим дитячим лікарням шляхом 
придбання медичного обладнання. 
Велика увага приділяється розвитку громадської активності молодого покоління: 
організовано низку освітніх форумів, конкурсів, тренінгових заходів, підтримано  
декілька всеукраїнських турів за здоровий спосіб життя. 
В рамках проекту «Взаємодопомога» адресну матеріальну допомогу для подолання 
важких хвороб отримали десятки наших співгромадян. 

Історична довідка

ПРО ФУНДАЦІЮ Місія – сприяння формуванню суспільства, в якому комфортне для життя соціальне середовище з 
кожним роком буде доступне все більшій кількості громадян України. 

Стратегічне бачення (візія) – побудова у найближчому майбутньому благодійної 
організації, репутація, реалізовані заходи та сфера витрачання коштів якої дозволять створити передумови 
для залучення всіх обізнаних верств населення до діяльності, що здійснюється організацією.

Цінності
Особистий приклад – лише особистим прикладом можна показати, що навіть незначна допомога 
принесе користь суспільству.
Об’єднання зусиль – тільки спільними зусиллями можна досягнути поставлених цілей та здобути успіх.
Ефективність – кожна наша ідея – це подолання перешкод від «А» до «Я» на шляху до кінцевого результату.
Прозорість і відкритість – кожен наш крок знаходить підтвердження у нашій фінансовій звітності.

Напрямки діяльності
•	 ОСВІТА

•	 ЗДОРОВ’Я

•	 СПОРТ

•	 КУЛЬТУРА

•	 СУСПІЛЬСТВО

Цільові групи
•	 ШКОЛЯРІ ТА СТУДЕНТИ

•	 ВИХОВАНЦІ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ, СИРОТИ

•	 ОСОБИ, ХВОРІ НА ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ІНШІ ВАЖКІ ХВОРОБИ

•	 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОБ’ЄДНАННЯ

•	 МІСЬКІ ГРОМАДИ

•	 МЕДИЧНІ ЗАКЛАДИ

•	 ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Географія діяльності
Діяльність Фундації поширюється на територію всієї України
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Організаційна структура

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

ПРАВЛІННЯНАГЛЯДОВА РАДА

Михайло Спектор 
Президент

Євген Полтенко, виконавчий директор
Андрій Прохоров, керівник проектів за напрямками «Здоров’я», «Спорт» і «Освіта»

Ніна Гаєвська, керівник проектів за напрямками «Культура» і «Суспільство»
Ірина Пономарчук, керівник напрямку PR та SMM

Роман Кадиков, aдміністратор благодійних програм

Леонід Розенфельд, Голова
Микола Лавренко

Михайло Плотніков
Борис Баум

Олег Малкін, Голова
Еліна Полонська

Світлана Богданова
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ФУНДАЦІЯ У 2013 РОЦІ

2012 рік

2 145

323

3 131 

6

5

12

7

12

2 671

327

3 188

2

1

19

12

27

Загальний бюджет благодійної програми, тис. грн

Приватні благодійники пожертвували, тис. грн

Корпоративні донори пожертвували, тис. грн

Залучено до партнерства місцевих громад

Залучено до партнерства громадських організацій

Благодійні заходи відвідали, тис. осіб

Створено об’єктів соціальної інфраструктури

Адресну допомогу отримали, осіб

2013 рік

Приватні та корпоративні благодійники.

ПЕРЕЛІК КОРПОРАТИВНИХ БЛАГОДІЙНИКІВ 
СТАНОМ НА 01.01.2014:
Y  ВС Енерджі Інтернейшнл Україна
Y  Перший Інвестиційний Банк
Y  Житомиробленерго
Y  Київобленерго
Y  Рівнеобленерго
Y  Чернівціобленерго
Y  Кіровоградобленерго
Y  Одесаобленерго
Y  Херсонобленерго
Y  Севастопольенерго

Y  VIP-клуб «Прем’єр Палац»
Y  ПАТ «Українська інвестиційно-фінансова компанія»
Y  Готельний комплекс «Юність» (Одеса)
Y  Готельний комплекс «Дністер» (Львів)
Y  Готель «Ореанда» (Ялта)
Y  Готель «Русь» (Київ)
Y  Готель «Прем’єр Палац» (Київ)
Y  Туристична фірма «Еліт-Турс ЛТД»
Y  Компанія «Прем’єр Інтернешнл»
Y  ТОВ «Українська інвестиційно-фінансова компанія»
Y  ВЛ Телеком
Y  Глобальна платіжна мережа
Y  Мережа пивних ресторанів «Пивна карта»
Y  Компанія «Європейський парк»

Y  Житомирська міська рада
Y  Кіровоградська міська рада
Y  Тернопільська міська рада
Y  Вінницька міська рада
Y  Львівська міська рада
Y  Чернівецька міська рада
Y  Івано-Франківська міська рада
Y  Міжнародна молодіжна громадська 
  організація «Європейський молодіжний 
  парламент – Україна» 
Y  Всеукраїнська молодіжна громадська
  організація «Національна організація 
  скаутів України» 

Y  Всеукраїнська громадська організація 
  «Стріт Воркаут Україна»
Y  Екологічна ініціатива «Зробимо Україну чистою!»
Y  «Спілка ініціативної молоді» (СІМ)
Y  Університет «Україна» (Київ)
Y  НТТУ «Київський політехнічний інститут»
Y  Український форум благодійників
Y  Телеканал «ТВі»
Y  Компанія Danone Україна
Y  ПрАТ «Датагруп»
Y  МБФ «Українська біржа благодійності»
Y  Національна Медична Премія
Y  МБФ «СОС Дитячі містечка»

Донори

Партнери

БУЛО ПЕРЕРАХОВАНО 
ДОНОРАМИ

ЗА 

2013
РІК

КОРПОРАТИВНИМИ

3 188 000 ГРН

ПРИВАТНИМИ

     327 000 ГРН
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Проект «Національна 
телемедична мережа»

НАЦІОНАЛЬНА ТЕЛЕМЕДИЧНА МЕРЕЖА

«Національна телемедична мережа» – це проект 
Фундації, який дозволяє зробити якісну медицину 
доступною. За допомогою відеоконференцзв’язку 
проект об’єднав лікарів, які можуть у реальному часі, 
передавши усі необхідні медичні показники, порадитись 
із колегами щодо складних випадків та прийняти 
кваліфіковане рішення стосовно лікування хворого. 
Проект було анонсовано 27 жовтня 2011 року. На 
початок 2014 року об’єднано 26 обласних кардіологічних 
відділень в усіх регіонах України (протягом 2013 року 

було додатково підключено 9 лікарень). Завершення 
першого етапу проекту, який передбачав забезпечення 
точкою доступу до відеоконференцзв’язку всіх медичних 
закладів регіонального значення, стало платформою для 
повноцінного впровадження другого етапу проекту. Цей 
етап полягає у встановленні необхідного обладнання 
для трансляції в режимі реального часу рентгенограм, 
знімків ультразвукової діагностики, комп’ютерної 
томографії та інших документів, що містять текст, знімки 
або графіку.

Кількість проектів 2

Цільові групи Особи, хворі на онкологічні 
та кардіологічні захворювання
Міські громади
Медичні заклади

БЮДЖЕТ

648,170 UAH

ЗДОРОВ’Я

Пологовий будинок
Чернігівської
міської ради

Черкаська
обласна дитяча

клінічна лікарня 

Сумська 
обласна дитяча 

клінічна лікарня 
Житомирська

обласна  дитяча
клінічна лікарня 

Вінницька обласна
дитяча клінічна 

лікарня

Волинське 
обласне дитяче 
територіальне 

медичне
об’єднання

Львівська
обласна

дитяча клінічна
лікарня

«ОХМАДИТ» Тернопільська
обласна 

комунальна
дитяча 
клінічна
лікарня

Івано-
Франківська

обласна дитяча
клінічна 
лікарня 

Миколаївська
обласна дитяча 

лікарня 

Херсонська
дитяча обласна

клінічна лікарня

Запорізька 
обласна клінічна
дитяча лікарня

Кримський
республіканський

діагностичний
центр

Інститут
невідкладної 

і відновної хірургії
ім. В.К.Гусака 
АМН України

Луганська
обласна дитяча 

клінічна 
лікарня

Хмельницька
міська дитяча 

лікарня

Харківська обласна 
дитяча клінічна

лікарня

Полтавська
 обласна дитяча 
клінічна лікарня

Кіровоградська дитяча
обласна лікарня

Медичний 
дім «ODREX»

Одеська 
обласна дитяча 

клінічна 
лікарня

Рівненська 
обласна 
дитяча
лікарня

Закарпатська
обласна дитяча 

лікарня

Науково-
практичний 

медичний 
центр дитячої 
кардіології та 
кардіохірургії 

Чернівецька 
обласна дитяча 
клінічна лікарня

Дніпропетровський 
обласний 
клінічний 

центр
кардіології та 
кардіохірургії 

О Б ’ Є Д Н А Н О

ОБЛАСНИХ 
КАРДІОЛОГІЧНИХ 
В І Д Д І Л Е Н Ь 

УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИМ 

ЛІКАРЯМ 
ПЕРЕДАНО 
ОБЛАДНАННЯ 

БІЛЬШ НІЖ НА 

550 000
ГРН

26

       – медичні заклади підключені 
у 2013 році

        – медичні заклади підключені 
у 2012 році
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У 2013 РОЦІ ОПТОВОЛОКОННІ КАНАЛИ ІНТЕРНЕТ ПОБУДОВАНО:

Для забезпечення якісного зв’язку Фундація у партнерстві з ПрАТ «Датагруп» здійснює будівництво каналів  
швидкісного Інтернету. Інтернет-з’єднання для медичних закладів – учасників проекту  надається на пільговій  
основі – 1 грн./місяць. 

Житомирська
 обласна дитяча 
клінічна лікарня

Вінницька
обласна дитяча

клінічна лікарня

Херсонськя
дитячя обласня

клінічня лікарня 

Інститут 
невідкладної 

і відновної хірургії 
ім. В.К. Гусака 

Академії
медичних наук 

України

Миколаївська 
обласна дитяча 

лікарня

Кримський
 республіканський

 діагностичний
центр

Волинське
обласне дитяче 
територіальне

медичне 
об’єднання

Львівська 
обласна дитяча

клінічня лікарня
«ОХМАТДИТ»

Науково-практичний
центр дитячої 

кардіології 
та кардіохірургії 

(два канали до
корпусів на 

Мельникова 24
 та Чорновола 28/1)

ТАМІЛА ВАСИЛІВНА КОЗІНА, ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ, 
ДИТЯЧИЙ КАРДІОРЕВМАТОЛОГ ХЕРСОНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ОБЛАСНОЇ 
КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ:

Спершу використання телемедицини у практиці 
здавалося незвичним, було ніяково відволікати увагу 
лікарів такого рівня, як Ємець Ілля Миколайович, на 
питання пацієнтів нашої лікарні. Але пізніше, завдяки 
можливостям відеоконференцзв’язку, з’явилася 
можливість в режимі он-лайн прослуховувати їхні 
лекції, наради. Згодом, коли наважилася поставити 
питання щодо наших пацієнтів, отримала і 
відповідь, і пораду, і схвальні відгуки щодо початку 
взаємодії. Тепер ми маємо налагоджену систему он-
лайн-консультацій. Скільки врятованих дитячих 
життів я можу віднести на рахунок телемедицини? 
Не менше десяти на рік!

Фундація, разом з лікарями підключених до мережі 
медичних закладів, взяла участь у конференції 
«Телемедицина: досвід та перспектива» 
(Донецьк), завдяки чому налагоджено співпрацю 
з профільною асоціацією та проведено 
практичний тренінг для лікарів тих медичних 
закладів, які беруть участь у проекті. Також з цією 
метою було організовано дистанційний тренінг і 
практичну очну конференцію у Києві для лікарів. 
У рамках Національної медичної премії 
Фундацією засновано спеціальну номінацію для 
лікарів-новаторів в галузі телемедицини. На 
премію 2014 року висунуто трьох найактивніших 
лікарів в рамках проекту з Сімферополя, Івано-
Франківська та Херсону. 

459 126 ГРН

ПРОБІГИ ЗІБРАЛИ

НА ЯКІ ПРИДБАНО

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 5 КАРДІОЛОГІЧНИХ 
ВІДДІЛЕННЬ МІСЦЕВИХ ЛІКАРЕНЬ
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З метою популяризації здорового способу життя та збору коштів на обладнання для місцевих медичних закладів 
Фундація приєдналася до благодійної ініціативи групи компаній «Данон Україна» та її партнерів – проведення  
щорічних благодійних марафонів «Пробіги з вірою в серці».
Участь у цьому проекті дозволила за кошти зібрані під час пробігів у 2012 році здійснити закупівлю медичного  
обладнання для 3 лікарень з Дніпропетровська, Херсона і  Кременчука

СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ «ПРОБІГ З ВІРОЮ В СЕРЦІ»

У 2013 РОЦІ ПРОБІГИ ВІДБУЛИСЯ ВЖЕ У 5-ТИ МІСТАХ УКРАЇНИ, ЗІБРАВШИ ПОНАД 500 ТИС. 
ГРН. НА ЗАКУПІВЛЮ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ ЦИХ МІСТ: 

21 вересня
2013

21 вересня
2013

КРЕМЕНЧУК

ПОЛТАВАВІННИЦЯ

ХЕРСОН

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

5 жовтня
2013

14 вересня
2013

12 жовтня
2013

7 вересня
2013

Значну допомогу у зборі коштів та популяризації проекту надав Міжнародний 
благодійний фонд «Українська біржа благодійності» (ubb.org.ua)

НАТАЛІЯ КОВАЛЬЧУК, КЕРІВНИК ВІДДІЛУ ВНУТРІШНІХ
КОМУНІКАЦІЙ «ДАНОН» В УКРАЇНІ:

Компанія «Данон» в Україні розпочала роботу з 
Благодійною фундацією «Відкриті серця України» по 
благодійному проекту «Пробіг з вірою в серці» у 2012 
році. Провівши аналіз декількох фондів, ми обрали 
той, що найбільше відповідав нашим очікуванням. 
Саме «Відкриті серця» на той час мали досвід  
роботи з Київським кардіологічним центром, і взагалі 
із медичним кардіообладнанням.  Фундація має ім’я, 
якому довіряють i яке співзвучне з ім’ям проекту, 
проводить ряд подібних до нашої активностей. 
Перевагою Фундації також є налагоджена співпраця 
з партнерами у більшості регіонів України, що 
у перспективі дає можливість територіально 
розширювати проект.  За час нашої роботи команда 
«Данон»-«Відкриті серця» працювала злагоджено та 
ефективно. Ми дуже вдячні Фундації за співпрацю та 
підтримку нашого проекту!
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Проект «Національна 
освітня мережа»
Проект передбачає впровадження в освітні процеси 
сучасних інформаційних технологій. Обладнання 
українських вишів системами відеоконференцій 
дозволяє забезпечувати доступ до якісної освіти 
талановитій молоді з віддалених куточків України. Це 
також надає можливість студентам користуватися 
безкоштовним Wi-Fi для доступу до джерел знань.
Пілотний проект розпочато на базі університету 
«Україна» (Київ), оскільки цей навчальний заклад 
спеціалізується на наданні вищої освіти також і 
студентам із обмеженими фізичними можливостями. 

За даних умов важко переоцінити можливості 
дистанційного навчання. 5 червня 2013 року Фундація 
передала університету «Україна» першу чергу 
обладнання (5 ноутбуків та 5 веб-камер) для організації 
відеоконференцій між центральним корпусом 
університету та регіональними філіями. Згодом до 
відеозв’язку будуть підключені також й інші філії. В 
університеті побудовано мережу безшовного Wi-Fi. Ця 
технологія дозволяє отримувати студентам постійний 
доступ до Інтернет, а значить і до світової бази знань, 
тим самим вдосконалюючи навчальний процес.

Кількість проектів 2

Цільові групи Школярі та студенти
Вихованці шкіл-інтернатів, сироти
Громадські організації та об’єднання
Вищі навчальні заклади

БЮДЖЕТ

346,650 UAH

ОСВІТА

У минулому році Фундація вперше виступила Генеральним спонсором Національного етапу Міжнародного 
конкурсу наукових робіт учнівської молоді Intel International Science and Engineering Fair, що відбувся 19-22 лютого  
2013 року на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Переможці 
Національного етапу за підтримки Фундації змогли потрапити  12 – 17 травня 2013 р. на міжнародний етап конкурсу в 
м. Фінікс (США). Українська команда  здобула одну спеціальну нагороду від Американського акустичного товариства 
(Селезньов Іван, інженерія: електрика та механіка), 3-є призове місце (Селезньов Іван, інженерія: електрика та 
механіка) і 4-е призове місце (Коноваленко Андрій, комп’ютерні науки).

Аби готувати школярів та студентів до динамічного сприйняття інформації, Фундація розпочала активну програму 
із забезпечення середніх освітніх заходів сучасним навчальним обладнанням: Стрільницькому навчально-
виховного комплексу «середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», Рахнівсько-
Лісовій середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2, Котужанському навчально-виховному комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», вищому професійному училищу № 41  
м. Тульчина було передано навчальне обладнання (проектори, ноутбуки, інтерактивні дошки) на загальну суму 
49,3 тис. грн. Обладнання встановлено та успішно використовується учнями та педагогами в навчальному процесі, 
посилюючи зацікавленість школярів і звільняючи час викладачам.

Конкурс «Intel-ISEF»

ТЕТЯНА НАНАЄВА, ДИРЕКТОР З КОРПОРАТИВНИХ
ПИТАНЬ КОРПОРАЦІЇ INTEL В УКРАЇНІ ТА СНД:

Дякуємо Правлінню та команді Благодійної фундації 
«Відкриті серця України» за професіоналізм, особисту 
небайдужість до питання підняття престижу 
науки серед майбутніх вчених та за розповсюдження 
міжнародного досвіду підготовки молоді до участі 
у всесвітніх наукових форумах.  Завдяки вашому 
розумінню важливості підтримки молодого наукового 
потенціалу України, особистій енергії та ентузіазму, в 
Україні зростає престиж наукової праці.

УНІВЕРСИТЕТ 
«УКРАЇНА»

МЕРЕЖА 
БЕЗКОШТОВНОГО

WIFI

5 ФІЛІЙ 
ОБ’ЄДНАНО 

ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЯМИ
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Проект «Осередок
здорового дозвілля»
Незважаючи на майже повне призупинення 
бюджетного фінансування будівництва об’єктів 
соціальної інфраструктури, Фундації вдалося 
залучити кошти місцевих громад для паритетної 
участі у створенні двох повноцінних об’єктів проекту 
«Осередок здорового дозвілля».

Осередки здорового дозвілля – це місця для здорового 
і змістовного дозвілля всієї родини, що складаються із  
4 модулів: 

- Дитячого майданчика
- Модулю для вуличної гімнастики
- Майданчику для ігрових видів спорту
- Модулю відпочинку з точкою вільного Wi-Fi. 

Загальний позитивний ефект комплексу значно перевищує 
просту сукупність переваг його окремих модулів. 
В серпні 2013 року осередок здорового дозвілля 
відкрито в м. Львові, у вересні 2013 року – в м. Житомирі. 
Подібні спортивно-оздоровчі комплекси уже діють у 
Тернополі та Вінниці.
Всього на початок 2014 року побудовано 4 осередки 
здорового дозвілля та 9 окремих дитячих та спортивних 
майданчиків. 

Проект «Осередок здорового дозвілля» потрапив у 
перелік найяскравіших благодійних проектів країни  
2012 року за версією тижневика «Контракти» (№48-49 
від 09.12.2013).  

Кількість проектів 1

Цільові групи Школярі та студенти
Вихованці шкіл-інтернатів, сироти
Громадські організації та об’єднання
Міські громади

БЮДЖЕТ

421,920 UAH

СПОРТ

АНДРІЙ САДОВИЙ, МІСЬКИЙ ГОЛОВА ЛЬВОВА:
Сихів (район Львова - ред.) отримав 
прекрасний багатофункціональний 
майданчик для дітей та всіх тих, 
хто любить займатися спортом. 
Це спільний проект Львівської 
міськради і фонду «Відкриті серця». 
За досить швидкий час тут усе дуже 
якісно працює. Насправді, це велика 
спільна праця, тож маю до вас усіх 
велике прохання – зберегти цей 
майданчик у нормальному стані, 
адже зробити – дуже важливо, та не 
менш важливо – зберегти… 
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Проект «Instalazzia: 
вуличні галереї»
Проект передбачає встановлення відкритих для 
широкого загалу мобільних конструкцій з автономним 
живленням (сонячні батареї). Галереї призначені для 
встановлення в загальнодоступних місцях (площі, 
парки, сквери), де всі охочі можуть познайомитися із 
творчістю художників і фотографів. Метою проекту є 
популяризація образотворчого мистецтва серед всіх 
верств населення, налагодження «мостів» між митцями 
і широкими колами суспільства. Сучасна конструкція є 
екологічною та енергетично автономною. 
На початок 2014 року побудовано одну конструкцію, 
відбулося 8 експозицій:
«Простір мистецької свободи»  – виставка українських 
фотографів у рамках фестивалю «Французька весна»
«Творчість без обмежень» – виставка вихованців 

студії «ДІМФО», дітей і молоді з фізичними обмеженнями
«Симфонія світла» – виставка української 
імпресіоністки Ірини Клиби
«Розмаїття в унісон» – експозиція сюрреаліста 
Олександра Добродія і фовіста Романа Ющака
«Благодійність крізь призму об’єктива» – виставка 
робіт професійних фотографів та аматорів фотографії – 
фіналістів однойменного конкурсу
«Повіримо у себе» – виставка творчості дітей та молоді 
з особливими потребами в рамках фестивалю «Юнь 
Києва запрошує»
«Звільняли Київ під чехословацьким прапором» – 
історична виставка до Дня звільнення Києва
«Різдвяна філократія» – експозиція копій старовинних 
різдвяних та новорічних листівок

Кількість проектів 1

Цільові групи Громадські організації та об’єднання
Широкі верстви суспільства
Вітчизняні митці: художники, 
фотографи
Науковці: історики, мистецтвознавці

БЮДЖЕТ

337,200 UAH

КУЛЬТУРА

Відкриття кожної з виставок супроводжувалось проведенням культурно-масових заходів, пов’язаних за 
тематикою з експозиціями.
Завдяки проведенню виставок, майже 10 тисяч киян мали можливість, не відволікаючись від повсякденних 
справ, наблизитись до мистецтва, відкрити для себе багатий світ українського живопису, невідомі раніше імена 
в фотографії, незнані факти історії та культури рідного міста. 
Також виставки дозволили зробити неоціненний внесок у розвиток внутрішнього світу митців із інклюзією, 
оскільки для них можливість самовираження має набагато більше значення, ніж для людей без специфічних 
фізичних обмежень.
Більш детально про цей проект громадськість знайомить спеціально створений сайт instalazzia.openhearts.ua

ПОБУДОВАНО

КОНСТРУКЦІЯ ЕКСПОЗИЦІЙ

ВІДБУЛОСЯ

1 8
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АЛІНА, СТУДЕНТКА:

Виставка була чудовою і захоплюючою. 
Роботи, які представили художники були 
дуже талановитими і безумовно вразили 
мене. Приємна і дружня атмосфера 
подарувaала мені масу позитивних 
емоцій. Із задоволенням відвідую подібні 
виставки. Респект автору ідеї!
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Проект «Благодійність 
доступна кожному»
У 2013 році Фундація виступила партнером центральної 
події в секторі благодійництва – V Міжнародної 
конференції Українського форуму благодійників (УФБ) 
«Благодійність: підзвітно, прозоро, публічно». В рамках 
членства в УФБ Фундація приймає активну участь в 
адвокасі-кампаніях, представляє Форум на міжнародних 
філантропічних заходах, підтримує активності, 
спрямовані на популяризацію благодійності в нашому 
суспільстві. Це знайшло гідну оцінку у членів Форуму, 

які обрали Фундацію до складу правління асоціації на 
наступні 2 роки. 
Фундація, надавши документальне підтвердження своєї 
статутної діяльності, пройшла процедуру включення 
до Національного рейтингу благодійників за 2012 
рік. Всього критеріям рейтингу змогли відповісти 34 
благодійні організації з понад 15 тис. зареєстрованих в 
Україні.

Кількість проектів 7

Цільові групи
Особи, хворі на онкологічні 
захворювання та інші важкі хвороби
Школярі та студенти
Громадські організації та об’єднання
Широкі верстви суспільства

БЮДЖЕТ

913,000  UAH

СУСПІЛЬСТВО

Щорічно Фундацією запроваджуються тематичні 
благодійні акції, що мають на меті не лише збір 
коштів, а й залучення широких верств населення 
до активної свідомої громадянської позиції. Адже 
потреба в благодійності свідчить про високий рівень 
розвитку суспільства, про домінування моральних 
цінностей над матеріальними. Психологи довели, 
що без досвіду допомоги слабшому, нужденному, 
людина не може почуватись абсолютно щасливою – 
потребу дбати і допомагати закладено в нас, як одну 
з основних потреб особистості.
Уже декілька років поспіль фундація привертає 
увагу громадськості до благодійного сектору такими 
акціями як «Милосердний Валентин» (до 14 лютого), 
«Велика справа на Великдень» (до Великодня), «В 
гостях у Св.Миколая» (до 19 грудня), а також «Я – 
Відкрите серце» та іншими благодійними ініціативами. 
Цільове призначення збору пожертв різне. У 2013 
році  зібрані кошти було спрямовано на розвиток 
телемедицини в Україні – і це мало свій результат: 
саме у 2013 році до Національної телемедичної 
мережі вдалося приєднати усі 26 регіонів України. 
За результатами конкурсу на кращу благодійну 
ініціативу: «Я – відкрите серце» було втілено у 
життя кращі ідеї для добрих справ, запропоновані 
співробітниками одного із найбільших донорів 
Фундації – ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 
Було оновлено вікна в Центрі реабілітації дітей-
інвалідів Оболонського району, а пацієнтів Охматдиту 
відвідали волонтери із ігровою програмою та 
цікавими подарунками.

АННА ГУЛЕВСЬКА-ЧЕРНИШ, ДИРЕКТОР УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ БЛАГОДІЙНИКІВ

Кілька років тому розпочалася наша співпраця з благодійною фундацією “Відкриті серця України”. І сьогодні 
я можу впевнено стверджувати, що ця організація є унікальним взірцем вітчизняної благодійності, коли 
успішно поєдналися інтереси різних бізнес-компаній та приватних осіб, які об’єднані єдиною метою – 
змінити якість життя людей в Україні на краще. Дуже цінним у нашій співпраці є розуміння Фундацією 
важливості не лише реалізовувати власні тематичні програми, але й робити внесок у розвиток культури 
благодійництва в Україні, професіоналізацію благодійного сектора. Адже саме через це відбувається 
формування суспільної довіри до діяльності благодійних інституцій та створюється суспільний запит на 
їх прозору та ефективну роботу.   
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Благодійна фундація «Відкриті серця України» підтримує появу нової генерації 
майбутніх лідерів, співпрацюючи з Європейським молодіжним парламентом – 
Україна.

«Європейський молодіжний парламент – Україна» (ЄМП – Україна) є аполітичною 
неприбутковою організацією і представляє національний комітет Європейського 
молодіжного парламенту в Україні з 2000 року. Європейський молодіжний парламент 
– це унікальний освітній проект, який об’єднує 35 національних осередків в країнах 
Європи. Патронами Європейського молодіжного парламенту є Генеральний 
секретар Ради Європи та Президент Європейського Парламенту. ЄМП – Україна 
об’єднує найбільш активну учнівську і студентську молодь.

Метою ЄМП є впровадження європейських цінностей через неформальну освіту. 
Для проведення своїх заходів організація залучає молодь з України та європейських 
країн. Збираючись разом, вони обговорюють глобальні питання та пропонують своє 
вирішення проблем. 

Проект «Європарламент UA»

У 2013 РОЦІ ФУНДАЦІЯ СПРИЯЛА ОРГАНІЗАЦІЇ НАСТУПНИХ ЗАХОДІВ:
7-а Національна сесія Європейського молодіжного парламенту – Україна в Івано-Франківську
6-а Київська регіональна сесія ЄМП – Україна
InterRail – 4-ий Всеукраїнський Тур
Леополіс 2013 – Міжнародний економічний форум ЄМП-Україна
73-я Міжнародна сесія Європейського молодіжного парламенту (Цюріх, Швейцарія)
3-й Саміт молодіжних організацій NGO G20

ІЛІАС ПАКОЗІДІС, 
ДЕЛЕГАТ СЕСІЇ, ГРЕЦІЯ:

Я хочу подякувати всій команді Фундації за її 
допомогу і присутність до, під час і після сесії! 
Дякуємо за дивовижну сесію і час, проведений в 
Україні! Я обов’язково збираюся застосовувати цей 
досвід і для інших подій ЄМП, як найкращий!

ЕВЕЛІНА ІБРАЇМОВА, 
ДЕЛЕГАТ СЕСІЇ:

Це була моя перша сесія, і я дуже рада, що взяла 
у ній участь. Я збираюся дотримуватися засад 
ЄМП і надалі. Купа нових друзів, відмінний досвід 
іноземного та міжкультурного спілкування, а також 
організаційний досвід. Чудова робота! Дякую!
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СІМ – це об’єднання студентської молоді («Спілка ініціативної молоді»), що організовує заходи з неформальної 
освіти. Завдяки їм молодь отримує інструменти, які допомагають стати успішними у взаєминах, відносинах з 
оточуючими, роботі та досягнути балансу усіх складових життя. Тематичні тренінги допомагають слухачам здобути 
практичні навички з різних сфер бізнесу. «Цьому не вчать в університеті!» – кажуть з гордістю СІМівці. 
На початок 2014 року за підтримки Фундації проведено десятки тренінгів, 8 СІМінарів, 2 виїзні Школи тренерів та 
організаторів проектів тощо. Матеріали цих заходів є у вільному доступі на сайті Фундації openhearts.ua

В межах проекту було проведено «Зимову школу тренерів», завдяки чому сформовано спільноту з 28 молодих 
соціальних тренерів для роботи в громадському секторі, які можуть проводити заходи у рамках соціальної ініціативи 
«Відкрите серце», а саме за програмою «Вдосконалюючи себе, вдосконалюй світ!». 

Ще одиним із цікавих заходів проекту став «СІМінар». Учасники  конференцій «СІМінар: самоменеджмент, комунікація, 
стосунки, здоров’я, інтелект, щастя, лідерство» (близько 1500 осіб) отримали збалансовані знання за відповідними 
темами у викладенні досвідчених практиків (політиків, мільйонерів, бізнесменів, тренерів, політтехнологів, 
громадських і соціальних діячів, зірок телебачення тощо).

«Школа особистісних навичок», СУП «Створи успішний проект» – назви цих підпроектів говорять самі за себе. Але 
окремої уваги заслуговує проект «Unidream» – виїзний захід, що відбувався цьогоріч у Кароліно-Бугазі (Одеська  
область). В рамках цього заходу відбулися Школа тренерів, Школа організаторів проектів, Табір особистісного досвіду.

Проект «СІМ» Однією з найефективніших моделей належного самовиховання і створення умов для активного дозвілля молодого 
покоління є скаутинг. За даними Всесвітньої організації скаутського руху, скаутами є понад 30 мільйонів людей у 161 
країні світу. В 2012 році відзначалося 100-річчя скаутингу в Україні. 

Об’єднавши зусилля з Національною організацією скаутів України, було проведено Всеукраїнський збір-похід, 
міжнародний форум, 8 літніх наметових таборів, де оздоровилося близько 500 дітей та ряд інших заходів. Під час 
збору-походу для всіх учасників були створені умови для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного 
розвитку, шляхом проведення різноманітних майстерень, активностей, спортивних ігор, тренінгових занять, 
конкурсів, фестивалів, концертів. 

Також в рамках проекту відбувся конкурс «Краще літо твого життя».
Організація відпочинку та оздоровлення підлітків в  умовах літніх наметових таборів (ЛНТ) є ефективною та  
оптимальною з точки зору  «ціна/якість».  Сучасним гіперактивним дітям не цікаво в звичайних стаціонарних 
таборах, з яких відраховують за прояви самостійності та неформальної ініціативи. В скаутських ЛНТ є всі умови 
проявити свій характер, знайти діяльність відповідно до вподобань, змінити теле-інтернет залежність на життя 
в природі та самостійне прийняття рішень. Завдяки фінансовій підтримці Фундації було забезпечено розвиток 
мережі ЛНТ в Україні, діти різних соціальних категорій змогли взяти участь «на рівних» в екстремальних програмах, 
що є дуже цікавими та привабливими для молоді, але недешевими у реалізації. Також завдяки проекту скаутські 
осередки змогли зміцнити матеріальну базу (придбати туристичне спорядження), яку в майбутньому можна буде 
використовувати на наступних відпочинкових та оздоровчих активних програмах, не тільки в період літнього 
оздоровлення. Проблема збільшення кількості дітей та молоді,  які можуть бути охоплені цікавим та змістовним 
відпочинком, найближчі 10 років буде дуже актуальною та перебуватиме у колі уваги суспільства та держави.

За підтримки Фундації у 2013 році відбулися надзвичайно важливі події для Скаутингу в Україні: Другий Регіональний 
Молодіжний Скаутський Форум Євразії і V Регіональна Скаутська Конференція Євразії.

Проект «Скаут UA»
ДЕСЯТКИ ТРЕНІНГІВ

2 ВИЇЗНІ ШКОЛИ

8 СІМІНАРІВ

СІМ НА ПОЧАТОК 
2014 РОКУ
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МАРІЙКА, 14 РОКІВ  (ТАБІР «ВОДОГРАЙ»)

Завдяки скаутингу давно переконалась, що відпочинок 
повинен бути активним, і завжди вирушаю туди, де 
блакитне небо й чисте повітря. Похід «Водограй» 
дав чудову можливість знову стати частиною 
величної природи. Весь похід тривав 10 днів, з 
яких виділити щось особливе дуже складно, адже 
всі дні були різноманітними, зі своїми пригодами 
та надзвичайними пейзажами. «Водограй» 
урізноманітнив моє повсякденне життя та дав змогу 
випробувати себе не лише фізично, а й морально. 
Дякую за шанс відчути силу-силенну позитивних 
емоцій, які назавжди залишаться в моєму серці!

САШКО, 19 РОКІВ:

Був на проектi Unidream цим літом! Дякую 
всім: організаторам (Саша Корнієнко, Олексій 
Чорний, Христина Корішніченко, Артем Рижак) 
за можливість, учасникам школи тренерів за 
компанію і настрій, тренерам всіх мастей за 
знання, гостям за час, аспірантам за супервізію 
і кухарям бази відпочинку за смачну їжу! А також 
жителям Кароліно-Бугазу за гарне ставлення, 
Одеській області за тепле море і нашій Україні за 
яскраве чорноморське сонце і свіже повітря!

ВІДБУЛОСЯ

2

1

1

8

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЗБОРИ-ПОХОДИ

ЛІТНІХ НАМЕТОВИХ ТАБОРІВ

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ

КОНКУРС МІНІ-ГРАНТІВ ДО 100-РІЧЧЯ 
СКАУТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

За сприяння Фундації відбулася Міжнародна конференція координаторів 
акції «Зробимо Україну чистою! 2013», завдяки якій до проведення 
всеукраїнської екологічної акції було підготовлено кваліфікованих 
організаторів-координаторів. Це дозволило втілити найбільший проект у 
сфері екології в Україні, і 20 квітня 2013 року більше 140 тисяч українців з 
374 населених пунктів одночасно вийшли з осель, щоб прибрати вулиці 
рідних місцевостей. 
Тонни сміття було вивезено з парків, скверів, вулиць, а учасники отримали 
досвід волонтерської роботи. Ці 140 тисяч людей вже точно не смітитимуть 
на вулицях!

Екологічна ініціатива 
«Зробимо Україну чистою!»

«ЗРОБИМО УКРАЇНУ ЧИСТОЮ!»

140 000 
УКРАЇНЦІВ

374 
НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВз

ТА РЯД ІНШИХ ЗАХОДІВ
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«Відкриті серця України» впевнені, що сиротинці мають залишитись у 
минулому. Натомість ми підтримуємо Міжнародний благодійний фонд 
«СОС Дитячі містечка», метою роботи якого є захист та збереження 
існуючих родин та створення і розвиток дитячих будинків сімейного типу. 
Програма занять «Сильні батьки – сильні діти» пропонується батькам 
дітей різного віку, адже вона порушує актуальні питання взаєморозуміння 
між батьками і дітьми.
Актуальністю програми «Розвиток економічної культури дорослих з 
низьким рівнем матеріального забезпечення» є формування нової 
економічної культури. Сучасні економічні перетворення, зумовлені зміною 
форм власності, визначають появу нових суспільних норм і стандартів 
поведінки, стимулюють перебудову життєвих планів і взаємовідносин з 
соціальним довкіллям, зміни в психологічних і соціальних характеристиках 
особистості. В зв’язку з цим успішність виконання цих задач передбачає 
наявність високого рівня економічної культури, яка формується в 
процесі економічної соціалізації. Зокрема, гостро постає проблема 
цілеспрямованого розвитку економіко – психологічних якостей у дорослих 
людей як суб’єктів забезпечення матеріальних потреб власної сім’ї.
На базі «Дитячих містечок» працюють соціальні працівники та психологи, 
які проводять безкоштовні заняття як із дітьми, так і з батьками, що 
опинилися у кризових ситуаціях.
За підтримки Фундації у 2013 році реалізовано просвітницьку програму 
«Укріплення сім’ї», до якої було залучено більше 50 родин. 

У 2013 році за підтримки «Відкритих сердець» міжнародній організації «СОС Дитячі містечка» вдалося 
реалізувати низку освітніх проектів для сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах:

•	 Проведено 52 заняття за програмою «Ми-малюки», з них 32 – групових, 20 – індивідуальних, в яких взяли 
участь 28 учасників: 14 дорослих та 14 дітей.
•	 У 93% батьків сформовані навички взаємодії з дітьми раннього віку. Батьки-учасники програми «Ми-

малюки» отримали знання про вікові особливості дітей, про параметри розвитку, а також про те, як самостійно 
розвивати дітей; отримали досвід спільної діяльності з дітьми. Всі учасники занять отримали підбір матеріалів 
для самостійного вивчення з розвитку і виховання дитини.
•	 95% дітей-учасників програми «Ми-малюки» за період відвідування занять значно підвищили рівень свого 

інтелектуального розвитку, поліпшили свої соціальні навички та психоемоційний стан.
•	 У 85% учасників курсу «Сильні батьки – сильні діти» сформувались необхідні батьківські навички. Всі 

учасники отримали знання щодо використання прогресивних методів виховання та розвитку дітей. У батьків 
підвищилась мотивація стосовно відповідальності за виховання дітей. 
•	 Учасники курсу «Сильні батьки – сильні діти» навчилися конструктивно вирішувати конфлікти в їх сім’ях, 

розвинули навички у вирішенні суперечок з дітьми під час проблемних ситуацій.
•	 За результатами анкетування, що проводилось серед дітей 12-16 років, батьки яких відвідували заняття за 

програмою «Сильні батьки – сильні діти» було відзначено, що батьки стали більше розуміти дітей, припинили 
підвищувати голос і стали більше прислухатись до їхніх думок.
•	 За програмою «Розвиток економічної культури дорослих з низьким рівнем матеріального забезпечення» 

проведено 8 занять для 35 батьків. У 80% учасників розвинуто здібності до пошуку необхідних ресурсів для 
матеріального забезпечення сімейного добробуту. 4 учасники з 6, які не працювали, влаштувались на роботу. 
•	 100% учасників семінарів за програмою «Розвиток економічної культури дорослих з низьким рівнем 

матеріального забезпечення» підвищили рівень економічної та фінансової обізнаності. 80% учасників проекту 
навчилися успішно планувати сімейний бюджет на день, місяць, поточний рік.

Проект «Розвиток батьківського потенціалу» 
(СОС Дитячі містечка)
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Напередодні Новорічних свят Фундація втілила у життя 
Благодійний «Марафон добрих справ». Завдяки декільком акціям, 
що відбувалися паралельно, «Відкритим серця», волонтерам  
і небайдужим українцям вдалося залучитися до привітань  
1500 малозабезпечених родин.

Не кожному щастить святкувати Новий рік біля ялинки у теплому 
сімейному чи дружньому колі, та кожен цього заслуговує! Метою 
акції «Не забудь привітати» був збір подарунків та необхідних 
речей для родин, які знаходяться в складних життєвих обставинах, 
діток, які перебувають на довготривалому лікуванні, сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, людей з особливими 
потребами та самотніх людей похилого віку.

Благодійні концерти «Усмішка в подарунок» розважили діток 
із сімей, що з тих чи інших причин потрапили до соціально-
незахищених.

Благодійна телевізійна акція на каналі ТВі «Подаруй дітям новорічне 
свято» дозволила зібрати більше 25  000 грн для придбання 
спортивного обладнання та канцелярських товарів вихованцям 
Краснохутірської школи-інтернату (Чернігівська обл.)

Передноворічний 
«Марафон добрих справ» 

МАРИНА НАУМЕНКО, КЕРІВНИК СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТВІ:

Окрема подяка, благодійній фундації «Відкриті 
серця України»! Завдяки професіоналізму, вмінню 
працювати в команді та креативному підходу до 
вирішення питань, нам вдалося зібрати кошти у 
встановлені часові рамки. Під час вибору благодійного 
фонду до співпраці я запитувала багатьох 
колег, співробітників інших компаній різних сфер 
діяльності. І неодноразово чула позитивні відгуки 
про БФ «Відкриті серця України» тому звернулася з 
пропозицією щодо співпраці у рамках соціального 
проекту «Подаруй дітям Новорічне свято». Дуже 
вдячна команді благодійної фундації «Відкриті серця 
України».
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Надходження у 2013 році, тис. грн

Видатки благодійної програми у 2013 році, тис. грн

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Протягом звітного періоду Фундація закумулювала – 3,721 млн грн благодійних пожертв

Корпоративні донори пожертвували –  3,188 млн грн (86% всіх надходжень)

Приватні донори перерахували Фундації – 327,15 тис. грн (9% всіх надходжень), з яких завдяки фандрейзинговим 

акціям вдалося залучити – 82,61 тис. грн
Пасивні надходження (банківський депозит, залишки на рахунку) 

дозволили поповнити фонд благодійної програми на – 205,62 тис. грн (9% всіх надходжень)

Загальні витрати Фундації за звітний період склали – 3,410 млн грн
На виконання Благодійної програми за звітний період загалом витрачено – 2,681 млн грн (79% всіх надходжень)

Адміністративно-господарські витрати – 0,729 млн грн (21% всіх надходжень)

Цільовий капітал (ендавмент) Фундації на 01.01.2014 складав – 1,401 млн грн

Корпоративні 
донори: 3 188

Пасивні доходи: 206

Приватні донори: 327

Спорт: 422

Культура: 337

Суспільство: 923

Здоров’я: 648

Освіта: 347

Благодійна фундація «Відкриті серця України»
Код ЄДРПОУ: 36857559 
Поточний рахунок №: 26002001016110 
Банк: ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» 
МФО: 300506 
Статус платника податків: 
ознака неприбуткової установи (організації) 0005

Член Українського форуму благодійників

КОНТАКТИ
Виконавча дирекція

Юридична адреса

Адреса офісу

Платіжні реквізити

Виконавчий директор
Євген Полтенко 
poltenko@openhearts.ua

Керівник проектів
Андрій Прохоров
prokhorov@openhearts.ua

Керівник проектів 
Ніна Гаєвська 
gaevska@openhearts.ua

Керівник напрямку PR+SMM
Ірина Пономарчук
ponomarchuk@openhearts.ua

Адміністратор благодійних програм 
Роман Кадиков
kadykov@openhearts.ua

04060 м. Київ, вул. Академіка Щусєва, 18/14

04073 м.Київ, пр-т. Московський, 6
«Петрівка-Центр»
Контактний телефон/факс:
 + 380 44 428 6 131
Електронна адреса:
office@openhearts.ua
Для преси:
ponomarchuk@openhearts.ua
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