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Місія Фонду громади Вознесенська - допомогти мешканцям громади м. Вознесенськ самостійно та ефективно
вирішувати власні соціальні проблеми та забезпечувати потреби, спрямовуючи зусилля громади на активні дії й почуття відповідальності за власний розвиток.

Рік викликів та піднесень

2014 рік для України як ніколи став
важким, непередбачуваним, буремним,
проте одночасно цей рік – важливий час
змін. Ці зміни тим вирішальні, що зачепили не лише економічне та політичне життя
країни, а доторкнулися до серця кожного з нас, відкрили нашу українську душу,
показали всьому світові нашу гідність,
патріотизм і віру в національне майбутнє.
Кожен день 2014 року приносив нам
сюрпризи, неочікувані повороти, особливо у суспільному та громадському житті. Тому для благодійної
організації, такої, як наш Фонд, нові соціальні виклики стали
каталізатором, рушійною силою започаткування нових проектів,
програм, акцій, які в інший час навіть важко було б уявити. Коли
ще рік назад Фонд Вознесенська звітував про свою роботу, ми
підкреслювали, що завжди намагаємося бути опорою для громадських ініціатив, намагаємося побороти суспільне відношення
за принципом «моя хата з краю». В 2014 році – навпаки, українське
суспільство стає нашою опорою, і вказує на ті нагальні питання,
якими повинен зайнятися Фонд Вознесенська.
Анексія Криму, загострення кризи на Донбасі, допомога
переселенцям та біженцям – кожен день виникали виклики, які
суспільство не хотіло залишати на розсуд політиків та чиновників,
які кожен з нас намагався допомогти вирішити. Так, ще в березні
2014 р. було започатковано програму «Підтримай Українську
Армію» завдяки небайдужій позиції кожного вознесенця, ми
змогли надати оперативну допомогу військовим. Не забували ми
й про нагальні потреби нашої громади серед яких – ремонт дитячого інфекційного відділення, яке було оновлено за рахунок майже 1 млн. грн. благодійних пожертв громади, руками небайдужих
людей з любов’ю до дітей.
Дякуємо тобі, вознесенська громадо, за рік викликів та
піднесень, прожитий разом, такий важкий і такий дорогий серцю. Дякуємо Вам – людям з великим серцем тих, хто живе за
незмінними принципами, чия життєва позиція обґрунтована, не
випадкова і здатна витримати випробування бурею та творити
добро в своїй громаді!

З найкращими побажаннями
Голова правління Бальцер Вікторія
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Підтримай Українську Армію
Біда об’єднала людей. На підтримку армії люди віддавали з дому
останнє. Кожен намагається прийняти участь в благодійній справі і зробити
посильний внесок, щоб захисники Вітчизни не відчували себе кинутими. Бойовий дух наших солдатів значно підвищує підтримка, яку цими днями надає
громада. Велика вдячність всім, хто допоміг нашим захисникам в нелегкий
час, хто не залишився байдужим. В м. Вознесенську та Вознесенському районі
організована ціла система допомоги військовим частинам, як місцевим, так і
тим, що тимчасово дислокуються на території Миколаївської області. З метою
підтримки військових трудовими колективами та приватними особами було
перераховано благодійні внески для підтримки військових. У спільну справу свою допомогу вносили усі — від заможних бізнесменів до студентів та
пенсіонерів, пожертви в розмірі від кількох тисяч гривень до 1 грн. говорять
про готовність українців захищати свою державу та право бути українцями на
своїй землі.
В рамках програми допомогу отримали:
1. Військова частина А 2734 розташована на території села Бузьке (Вознесенського району, командир Сафтенко А.А.) на загальну суму – 8 398 грн.
2. Військова частина А-2920 артсклад (командир Іващук Р.А) на загальну суму
18 586 грн.
3. Військова частина А 0666 (командир частини Потаков А. О.), що розташована на полігоні Широкий Лан на загальну суму 18 125 грн.
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4. Військова частина А 1478 розташованої на території селища Матринівське
(командир Мальнєв С.В.) на загальну суму 14 782 грн.
5. Військова частина А0224 розташована на території м. Миколаєва
(79 аеромобільна бригада) на загальну суму 7089,39 грн.
6. Забезпечення потреб призовників Вознесенського об’єднаного районного
військового комісаріату на та інших потреб загальну суму 49367,22 грн
Розпорядження коштами програми здійснювала Наглядова рада до
складу якої увійшли: Луков В.Д., Іващук Р.А, Вестя В.М., Цеплий М.В., Аверков
С.В., Туркоман Т.М., Михайлишин А.І., Бальцер В.В., Балабушка Т.М., Ісупов
Д.О. та Головко Р.В.
Військові визнають – підтримка справді небачена. Хтось перераховує
кошти на центральні рахунки, хтось зв’язується з частинами і допомагає запчастинами, речами та продуктами харчування на місці.
«Військові дуже цінують зусилля, з якими громада м. Вознесенська
та небайдужі люди намагаються підтримати військових. Ми нарешті відчули
себе потрібними людям. Тепер підвести українців просто не маємо права»,
- запевняє Руслан Іващук, командир військової частини А-2920 та депутат
Вознесенської міської ради.
Програма «Підтримай Українську Армію»
Термін реалізації програми березень – грудень 2014 р..
Мета програми - надання благодійної допомоги для забезпечення першочергових потреб військових та потреби добровольців, що прибули на навчання на
території військових частин Миколаївської області.
Бюджет програми в 2014 р. – 116 347,22 грн.
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Банк молодіжних ініціатив
Вже традиційним для нашого міста є участь молоді у благодійних заходах з метою залучення коштів для вирішення актуальних проблем. Щороку
молодь долучається до організації та проведення Різдвяного благодійного базару – приготування смаколиків (різдвяного печива та яблук, цукерок, глінтвейну
та запашного чаю), виготовлення ялинкових прикрас та різдвяних сувенірів,
проведення майстер – класів з хедмею для дітей, створення незабутніх казкових образів з допомогою аквагриму… У такий нестандартний та святковий
спосіб активними молодими людьми, учасниками програми «Банк молодіжних
ініціатив», було здійснено залучення коштів для вирішення нагальних проблем громади. На Благодійному ярмарку в будинку культури цього року
вознесенці підтримали збір коштів для воїнів АТО, згадали місцеві проблеми,
такі як підтримка дитячої творчості в ЦДЮТ, шкільні молодіжні проекти …
Адже благодійний ярмарок – це добра традиція, це час добрих справ. Це один з
приємних, святкових способів підтримати тих, кому потрібна допомога, сказати
своє «так» оригінальному молодіжному проекту чи ідеї, зробити свій вклад в
зміцнення громади та нації.
Крім того, не можливо не відзначити активну громадську позицію самої
молоді, душевне вболівання та активні дії, покликані допомогти країні вистояти
в цей скрутний час. Активізація участі молоді у вирішенні актуальних питань
життєдіяльності місцевої громади через самоорганізацію та розвиток волонтерства – це ще один позитивний приклад небайдужості та співчуття.
Програма «Банк молодіжних ініціатив»
Термін реалізації – постійно діюча
Мета - сприяння реалізації творчого та інноваційного потенціалу молоді за допомогою фінансової підтримки її соціальних ініціатив.
Бюджет програми у 2014 р. – 10100 грн.
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Моя школа
Вже четвертий рік поспіль давня українська традиція колядування
для вознесенців наповнена ще й благородною метою – оскільки проводиться
на користь благодійності для вирішення соціально важливих потреб громади
міста. Цього року метою благодійного щедрування став - збір коштів для покращення умов навчання дітей в школах в рамках благодійної програми «Моя
школа».
Народні традиції щедрування в Україні тягнуться із давніх давен, залишаючись одними з найулюбленіших в народі. Радісно та щиро щедрувальники
обходять господи з побажаннями щастя, здоров’я та благополуччя. Святковому
вертепу - завжди раді, доросле покоління розчулено згадує давні традиції, власне дитинство та готове завжди підтримувати добрі ініціативи дітей. Оскільки
дуже добре, що сучасні діти з повагою ставляться до національної культури, а
народне коріння проходить через всі покоління.
«Завдяки прививанню дітям любові до народних традицій, можна закласти те світле і добре в юних серцях, чого часто так не вистачає в сучасному
світі. А той факт, що щедрування проходить під егідою благодійного фонду і усі
наколядовані гроші витратять на благодійні потреби - взагалі вартий поваги»,
- впевнена очільниця одного з вознесенських підприємств.
Юні учасники вертепу вважають, що така благодійна акція стає для
кожного її учасника знаковою подією, як зізнаються діти: «По-перше, це дуже
весело, коли всі разом співають, танцюють, розповідають колядки, всі такі
красиві, у костюмах. По-друге, прославляти Бога - це свята справа, хочется донести цю благу вість до кожної людини. І так приємно, коли ти бачиш, як люди
тебе слухають, скільки у них надії в очах. І звичайно, найприємніше, що колядування проходить не просто заради власної втіхи, а з благородною метою…»
Програма «Моя школа»
Термін реалізації – 2012-2014 рр.
Мета - запровадження інноваційних освітніх практик та поліпшення умов навчання дітей в учбових закладах.
Бюджет програми у 2014 р. – 7 800 грн.
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Врятуємо добру людину
Коли є хоч найменша надія, робиш все для того, щоб твої бажання
здійснилися. Найзаповітнішим бажанням Іринки і її сім’ї є надія на те, що Іра
зможе жити повноцінним життям, самостійно рухатись, ходити. Нагадаємо,
Ніколаєва Ірина 23 травня 2002 р. народження, учениця 6-б класу Вознесенської
школи №10, яка з народження страждає на ДЦП: нижній спастичний пара парез,
грубі згинальні контури нижніх кінцівок. Іринка самостійно не стоїть, не ходить, обмежені активні рухи ніг. Пройти цей нелегкий шлях до одужання Іринці
вирішили допомогти небайдужі вознесенці!
Допомагаючи разом, ми здатні зібрати необхідні кошти, підтримати
надію сім’ї.Свій вклад в одужання дітей вже зробили сотні вознесенців, в
скриньки для благодійних пожертв в громадських місцях.

Назва торгівельної точки
Магазин «Любимий»
Піццерія «Смак»
Магазин «Ярославна»
Аптека «Авицена»
Аптека "Ескулапт № 2"
Магазин "Круиз"
Центер Асоціація
V-center
Укр-телеком
Магазин «Катран»
Магазин "Копейка"
Магазин №1 ВАТ "Зелений Гай"
Магазин «Княжий Келих»
Кафе "Челентано"
Аптека №1 ЧП Феняк С. П.
Банк "Ощатбанк"
Вознесенск ОПТ
Вознесенська ЦРА №
ПП "Менада"
Аптека "Нова" ФОП Середин А. Н.
Вознесенська ЦРА № 42
Магазин «Мир продуктов»
Аптека "Апельсин"
РАЗОМ
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Січень
2014

Квітень
2014

Вересень
2014

247,00
163,00
259,00
541,00
147,00
237,00
244,00
959,00
293,00
208,00
323,00
40,00
76,00
404,00
250,00
140,00
189,00

107,00
123,00
209,00
287,00
73,00
74,00
235,00
449,00
116,00
134,00
18,00
71,00
7,00
160,00
260,00
126,00

218,00
178,00
120,00
350,00
155,00
177,00
145,00
704,00
127,00
164,00
150,00
84,00
95,00
270,00
369,00
132,00

250,00

62,00

21,00
300,00

128,00

11,00

-

-

5098,00

2522,00

282,00
51,00
4092,00

РАЗОМ
572
464
588
1178
375
488
624
2112
536
506
491
195
178
834
879
398
189
21
312
300
139
282
51
11712

Розпорядження зібраними коштами здійснює Наглядова рада програми
«Врятуємо добру людину», до складу якої входять лікарі, фармацевти і громадські
лідери: Зоріна І.І.- заступник начальника УПСЗН, Лукова Л.І.- лікар – дитячий
психіатр, Жишко О.М.- громадська активістка, Бальцер В.В. – голова правління
Фонду громади Вознесенська, Крестич А.В.- лікар-травматолог, Паламарчук В.М
– власник аптеки, Саражалинская Л.В. – сімейний лікар, Середіна А.М.- власниця
аптеки, Стоян Л.М. – сімейний лікар, Туркоман Т.М.- редактор газети «ДзД» та
Феняк Н.М.- власниця аптеки.
На жаль, біда не просить дозволу прийти, вона приходить зненацька, без
запрошення в будь-яку родину. Так, вона прийшла в сім’ю 7-річного хлопчика
Діми Чубчика, в якого виявили гліобластому головного мозку, 4 стадію раку. У
хлопчика стався інсульт. Потім Діму привезли в лікарню з підвищенням ацетону,
але в один з днів йому стало гірше - його відправили на КТ, де сказали, що у нього пухлина.... Батьки відвезли його в Київ в Інститут нейрохірургії - там сказали
треба терміново робити операцію, наші лікарі не зможуть видалити всю пухлину,
надії тільки на клініки закордоном. Був знайдений лікар в Туреччині, який дав
добро на проведення дорогої операції з видалення пухлини.
Сім’я звернулася за допомогою до Наглядової ради програми «Врятуймо
добру людину» Фонду громади Вознесенська. На екстреному засіданні 19 грудня з
Резервного фонду програми було виділено 19 971,25 грн. на лікування Діми.
Програма «Врятуємо добру людину»
Термін реалізації – постійно діюча
Мета - допомогти малозабезпеченим родинам у залученні коштів для порятунку життя і здоров’я членів їх сімей шляхом проведення прозорих і відкритих
благодійних акцій і кампаній за партнерської участі волонтерів, благодійних і
релігійних організацій, торгівельних мереж, банків та ЗМІ.
Бюджет програми у 2014 р. – 24278,14 грн.
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Допоможемо разом
Інфекційне відділення Вознесенської ЦРЛ введено в експлуатацію у
1946 році, в приміщенні нема окремих інфекційних палат для дітей. Діти та
дорослі лікуються у одному відділенні, яке розташоване у одній із найстаріших
будівель ЦРЛ, тому і умови, не зважаючи на намагання поліпшити стан
приміщень, не відповідають стандартам і нашим баченням сучасної лікарні.
Облізла штукатурка, старі вікна, погана система вентиляції, грибок на стінах та
сусідство з особами без постійного місця проживання – ніяк не відповідають
умовам 21 століття, а більше схожі на післявоєнні роки. Щороку у інфекційному
відділенні проходить лікування близько 800 дітей, які потребують покращення
санітарних умов перебування та лікування. Для створення сучасних та комфортних умов лікування дітей з інфекційними хворобами до Наглядової ради
програми «Допоможемо разом» звернулось керівництво Центральної районної
лікарні з проханням не ремонтувати дві палати в старому інфекційному
відділені, оскільки такий ремонт не вирішить проблему сусідства дітей з дорослими, користування спільними санітарними вузлами, наявності плісняви на
стінах, поганої вентиляції та відсутності зручностей, а провести ремонт в дитячому – діагностичному відділені на першому поверсі дитячої районної лікарні,
який включає в себе: 3 індивідуальні бокси-ізолятори з окремими виходами
назовні, 3 палати, приймальне відділення, 2 вбиральні, буфетну, господарські
приміщення, ординаторську, душеву кімнату, маніпуляційну, посівочну та коридор загальною площею 278 м2.
Втілити дитячу мрію в життя вирішили спільними зусиллями громади!. Багато вознесенсців відчули, що кожна маленька справа може спричинити
суттєві зміни у суспільстві, а спільні зусилля та конкретні дії спроможні втілити
в життя будь яку, навіть саму сміливу мрію. Допомогти дітям з інфекційними
захворюваннями з м. Вознесенська та Вознесенського району краще перенести
тяготи складного лікування і сприяти їх одужанню, шляхом проведення ремонту в дитячому відділенні центральної районові лікарні - вирішили небайдужі
вознесенці. І кожен небайдужий житель вніс свій неоцінений вклад в спільну
справу! Ми вдячні всім, хто відкрив своє серце, повірив у силу громади та в
цей складний час знайшов в собі можливість зробити добру справу для наших
дітей.
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Розпоряджається зібраними коштами програми «Допоможемо разом»
Наглядова рада до складу якої увійшли: Балабушко Тетяна – директор ПП «Менада» Бальцер Вікторія - голова правління Фонду громади Вознесенська, Белкова
Зоя – заступник директора ТОВ «УШК», Гусак Руслан – приватний підприємець
Івон Алла – приватний підприємець, Кузик Олена – приватний підприємець , Новосадова Тетяна – сімейний лікар, Онча Олег - приватний підприємець Цеплий
Микола - директор харчосмакової фабрики, Щупак Іріна - голова профспілки
освітян міста, Умрихін Андрій – начальник фінансово економічної служби МЕМ
голова профспілки .
Проект, який ініційований міською владою, підтриманий активно громадою, знайшов свою підтримку з боку Вознесенської міської ради та депутатів. В
цей складний бюджетний рік за ініціативою міського голови Лукова В.Д. та головного лікаря ЦРЛ Гоменюка М.А. були виділені бюджетні кошти в підтримку
проекту, в основному, на придбання обладнання і меблів.
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Шановні земляки! Програма «Допоможемо разом» підійшла до свого
завершення: мі провели капітальний ремонт в новому дитячому відділені площею 300 м2, відремонтували три бокси –ізолятори, які мають окремі сан вузли, створили три палати, придбали медичне обладнання нові меблі та устаткування, оновили дитячий майданчик та створили гідні умови для лікування 24
дітей. Програма ще раз підтвердила, що сила громади – в єднанні, єднанні зусиль, праці, творчості, відповідальності. Сьогодні перед простими українцями
стоїть багато викликів, але саме в цей складний для кожного час, всі ми, прості
українці, стали більш відкритими та щирими - готовими прийти на допомогу.
Бути частиною громади, мати активну життєву та громадянську позицію, допомагати ближньому та власними руками будувати своє майбутнє – це те, чому
навчились вознесенсці за останні місяці. Всі ми віримо, що в країні скоро наступить мир, тому вже сьогодні будуємо наше майбутнє.
Ми вдячні всім мешканцям нашого міста: підприємцям і робітникам,
лікарям та інженерам, домогосподаркам та керівникам підприємств, які вже зараз підтримали спільну справу – ремонт дитячого інфекційного відділення та
зробили свій внесок у здійснення дитячої мрії!
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Програма «Допоможемо разом»
Термін реалізації – грудень 2013 р. – листопад 2014 р.
Мета - Мета програми – допомогти дітям з інфекційними захворюваннями краще перенести тяготи складного лікування і сприяти їх одужанню, шляхом проведення ремонту палат в дитячому інфекційному відділенні ЦРЛ.
Бюджет програми у 2014 р. – 960 641,47 грн, в тому числі:
- надійшло коштів на рахунок Фонду –512 369,39 грн.
- безкоштовно виконані роботи та надані матеріали і обладнання –236 315
грн., в тому числі:
- виконані роботи – 47 995 грн.
- надані матеріали та обладнання – 188 320 грн.,
- Бюджетні кошти – 211 957,08 грн., в тому числі:
- місцевий бюджет – 166 002,96 грн.
- спеціальний фонд КЗ «Вознесенська ЦРЛ» - 45 954,12 грн.
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Імені та корпоративні фонди
Корпоративний фонд «Наше місто» заснований ПП «Менада»
Мета – підтримка проектів, що направлені на поліпшення якості життя
громад регіону, вирішення соціально важливих місцевих проблем та підтримку
освіти.
Балабушко Тетяна Миколаївна є знаним благодійником та громадським діячем, тому і не дивно, що ідея започаткування корпоративного фонду була
зрозумілою та привабливою для підприємства, яке вона очолює. Робота в рамках корпоративного фонду дозволила в 2014 р. покращити матеріально – технічне
забезпечення закладів освіти: було придбано принтер у школу, закуплені ліжка
для дитячого садочка, надана матеріальна допомога на придбання матеріальних
цінностей. Також, завдяки ініціативі корпоративного фонду в місті 1 березня за
участю всіх учбових закладів була проведена громадська акція «Твій голос за мир»
- покликана привернути увагу громадськості до проблеми війни на Сході.
Імений фонд Гержова Юрія
Мета - створення механізму забезпечення довготривалої та систематичної
фінансової підтримки соціальних ініціатив, спрямованих на підвищення якості
життя та вирішення соціально важливих проблем територіальних громад.
Гержов Юрій Іванович – почесний громадянин м. Вознесенськ, мер
міста з 25-літнім стажем, Народний депутат України VI скликання , людина року
Миколаївщини 2008 р. та просто енергійна, патріотична та відкрита людина.
Звичайно, іменний фонд – це почесно, але для таких людей як Юрій Іванович, підтримка соціальних ініціатив громади – це не просто привід для гордощів, це
стиль управління та стиль життя. Для багатьох вознесенців такі кроки назустріч
громаді, - стали наочними. Протягом 2014 року матеріальну допомогу отримали
малозабезпечені сім’ї, місцева телерадіокомпанія «Твій Всесвіт», районний будинок культури та ОСН «Перлина Гаю». Для вознесенців, фонд імені Гержова Юрія
стає ще одним механізмом підтримки найкращих, найважливіших соціальних
ініціатив.
Корпоративний фонд ГО «АЕР»
Мета – підтримка проектів об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків в сфері покрашення якості утримання житла , а також впровадження
заходів в сфері реформування житлово-комунального господарства.
В рамках створеного корпоративного фонду планується залучати кошти для надання фінансової підтримки ОСББ, які б могли за кошти фонду впроваджувати
енерго- та ресурсозберігаючі проекти в своїх житлових будинках спрямовані
на економії електрики, тепла, води, раціональне поводження з ТПВ, ремонт
внутрішньо будинкових мереж, зовнішніх конструкції, створення дитячих
майданчиків, парковок та проводити інші суспільно корисні заходи.
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Інвестиції в розвиток
Всі ми живемо сьогодні в світі, який стрімко змінюється. Бути
успішною організацією, професіонально та оперативно задовольняти потреби своїх клієнтів, іти в ногу з часом та використовувати сучасні інформаційні,
технологічні та комунікативні інструменти в своїй роботі – ось лише не великий перелік задач, що стоїть перед співробітниками Фонду громади Вознесенська. Бути лідером в громаді, творити зміни та об’єднувати навколо себе
людей – все це неможливо без самовдосконалення та отримання нових знань
та навиків. Саме тому Фонд громади Вознесенська приділяє так багато уваги
питанням організаційного та професійного розвитку. З цією метою у 2014 р. ми
реалізували наступні заходи:
- розробили та затвердили Стратегічний план розвитку організації
на 2015- 2017 рр. Протягом місяця члени правління Фонду, персонал, волонтери, донори та клієнти спільно із зовнішнім експертом працювали над розробкою перспективного документу. Було проаналізовано слабкі та сильні сторони
діяльності фонду, розглянуто послуги, які надає фонд, з точки зору ефективності
і на основі цього визначено пріоритетні напрями на найближчі три роки. Такими стали: залучення до благодійності широкого кола мешканців громади, забезпечення ефективного поінформування мешканців громади про діяльність
«Фонду», активізація бізнесу та об‘єднання його представників навколо розвитку громади, а також поглиблення внутрішнього розвитку організації.
- «Школа фондів громад для новачків», яка відбулась 19-25 вересня
2014 р. у м. Житомир та с. Гриців. Учасники «Комунікативної Школи» разом із
досвідченими фахівцями, тренерами та практиками, ознайомилися із діючими
стандартами роботи фондів громад в Україні та світі і особливостями впровадження моделі фонду громади; напрацювали індивідуальні проекти по налагодженню врядування та менеджменту в своїх організаціях; навчилися формувати
профіль проблем місцевої громади; опанували принципи роботи з донорами та
громадою для пошуку ресурсів на вирішення цих проблем.
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- Форум організаційного розвитку «Культура миру: як громадські
організації можуть розвинути свої спроможності діалогу та лідерства змін для
розбудови і утвердження культури миру в Україні» та щорічна Конференція
фондів громад України, які відбулись 3-4 грудня в м. Київ. Формат Форуму –
багато локацій, де відбувається багато подій. Це як традиційні майстер-класи,
«круглі столи» й дебати, так і унікальні «Печа.Куча», «Українське кафе», «Жива
бібліотека», «КІНОгалявина», «Лабораторія практичних робіт». Традиційно у ході
Форуму відбуваються виставка-ярмарок провайдерів навчальних прослуг. У межах другого дня роботи Форуму відбулася конференція фондів громад України
«Фонди громад – лідери змін в українських громадах», учасниками якої стали
представники фондів громад України та інші зацікавлені особи. Спеціальними
гостями конференції були представники Академії розвитку філантропії Польщі
Томаш Брускі та Івона Ольковіч, а також Людмила Вербіцька, представник громадського об’єднання українців у Словаччині.
- Щорічна нарада керівників фондів громад України 23-24 грудня м.
Ворзель. Роботу було присвячено налагодженню роботи Альянсу фондів громад України, формуваню керівних органів, розробки напрямків діяльності, пошуку донорів та партнерів, а також формуванню позитивного іміджу Альянсу.
Учасники наради напрацьовували пакет політик та процедур для зміцнення
організаційної спроможності фондів громад, обмінювалися успішними практиками та здійснювали самооцінку та обговорення етапів організаційного розвитку
своїх фондів.
Участь у заходах стала можливою завдяки участі у конкурсу проектів
«Школа фондів громад» при підтримці ІСАР «Єднання» за фінансування Фонду ім. Ч.С. МОТТА
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Фінансовий звіт за результатами діяльності

Залучено місцевих коштів в розрахунку на 1 жителя/ грн.

Фонду громади Вознесенська в 2014 році

№

Назва статті

1.

Залишок коштів на початок 2014 року

181029,75

2.

Надійшло коштів

688833,64

2.1.

Надходження з місцевих джерел

599467,90

Приватні пожертвування

27248,15

Іменний фонд Гержова Ю.І.

17500,00

Корпоративний фонд «Наше місто» ПП "МЕНАДА"
Корпоративний фонд ГО "АЕР"
Програма "Підтримай українську армію"

116347,22
24278,14

Надходження від українських і міжнародних організацій
Громадська організація «ІСАР «Єднання»

73619,22
26372,73

Міжнародний фонд"Відродження"

36900,00

Фонд розвитку міста Миколаєва

10346,49

3.

Витрачено коштів

3.1.

Витрати на статутну діяльність
Безповоротна благодійна фінансова допомога

3.2.

Витрати в рамках тематичних фондів
Іменний фонд Гержова Ю. І.
Корпоративний фонд «Наше місто»ПП "МЕНАДА"

3.3.

3.4.

3.5.

4.
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2014 р.

2301,00
2301,00
25200,00
19400
5800

Програма "Підтримай українську армію"
Проект «Громадський моніторинг діяльності центру надання
адміністративних послуг в м. Вознесенськ»

112349,15
58500,61

Програма "Врятуємо добру людину"

23533,81

Витрати на організаційний розвиток

26331,23

Тренінг та консультації з розробки стратегічного плану
Забезпечення сталого розвитку фонду громади через участь у
навчальних заходах. Етап 1
Забезпечення сталого розвитку фонду громади через участь у
навчальних заходах. Етап 2

10357,20

Адміністративні витрати
Оплата праці з нарахуванням

47503,66
5381,00

Оплата послуг пов’язаних з діяльністю організації

25033,47

Витрати на відрядження

13129,96

Залишок коштів на кінець 2014 року

2013 р.

15746,52

710971,03
516587,46

Банківські витрати

2012 р.

812306,92

Витрати на програмну діяльність
Програма "Допоможемо разом"

Підтримка сайту фонду
Канцелярія та витратні матеріали

2011 р.

7800,00

Програма "Врятуємо добру людину"

Пасивні доходи

4,67
1,56

500,00
399949,39

2.3.

19,13

9,11
2

5845,00

Програма "Допоможемо разом"
Програма "Моя школа"
2.2.

Сума грн.

5672,80
10301,23

878,74
2620,00
460,49
57556,47
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Структура витрат фонду у 2014 р.
Витрати на
Адміністративні
Структура витрат фонду у 2014 р.
організаціний
витрати
Гранти
Витрати на
Адміністративні
розвиток
організаціний
витрати 6%
1%
Гранти
3%
розвиток
6%
1%
Програмні
3%
Програмні
витрати
витрати
2%

Джерела надходження коштів у 2014 р.
Кошти
міжнародних
донорів
11%

Пасивні доходи
2%

Бюджетні кошти
0%

Джерела надходження коштів у 2014 р.
Пасивні доходи
2%

Кошти
міжнародних
донорів
11%

Бюджетні кошти
0%

2%

Благодійна
Благодійна
допомога
допомога
88%

Місцеві джерела
87%

88%

Місцеві джерела
87%

Динаміка надходжень

689

Динаміка надходжень

Динаміка витрат

599

Динаміка витрат

710

328

56157
2011 рік

56

134

203 168

35

101

2012 рік

Надходження
2011 рік всього

134
35

Місцеві
джерела
2012 рік

Надходження всього

2013 рік

74
74

2 014р.

Кошти
донорів
2013 міжнародних
рік
2 014р.

Місцеві джерела

Кошти міжнародних донорів

тис.грн.

328

203 168
101

тис.грн.

462

157

164

147

113

73
28

13

10

113
2011 рік
10

16425

37

10

147

73
2012 рік
2013 рік
Гранти
Програмні
28витрати Адміністративні
13

2011 рік
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710

599

462
тис.грн.

тис.грн.

689

25

48

2014 рік

37

10

2012 рік
2013 рік
Гранти
Програмні витрати
Адміністративні

48

2014 рік
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Напрямки діяльності на 2015р.
Благодійна програма «Играем вместе» - суть програми полягає у тому,
щоб спільними зусиллями влади, бізнесу та громадськості вирішити проблему
безпечного та цікавого відпочинку дітей, шляхом оновлення новими спортивно
- ігровими комплексами дитячих майданчиків нашого міста.
Благодійна програма «Банк молодіжних ініціатив» - суть програми полягає у залучені молоді міста до формування культури благодійності та
активної життєвої позиції, шляхом проведення конкурсів міні-грантів серед
молоді міста.
Благодійна програма «Врятуємо добру людину» - допомогти малозабезпеченим родинам у залученні коштів, для порятунку життя і здоров’я членів
їх сімей, шляхом проведення прозорих і відкритих благодійних акцій і кампаній
за партнерської участі волонтерів, благодійних і релігійних організацій,
торгівельних мереж, банків та ЗМІ.
Благодійна програма «Моя школа» - спрямована на запровадження
інноваційних освітніх практик та поліпшення умов навчання дітей в учбових
закладах.
Також, Ви зможете співпрацювати з нашою організацією шляхом
ініціювання створення:
- Іменного фонду, що дає змогу благодійнику (юридичній особі)
створювати свій власний фонд на основі Фонду громади Вознесенська та через
нього підтримувати соціальні проекти та програми, зберігаючи за програмою
своє ім’я або свою назву. В результаті, від імені благодійника оголошується конкурс грантів серед громадських об’єднань для втілення суспільних проектів, а
бізнес отримує додаткову рекламу, підвищення рейтингу, привернення уваги
потенційних партнерів, клієнтів, підвищення свого статусу. Іменний фонд створюють на тривалу перспективу.
- Тематичного фонду – це механізм благодійності, який спрямовує
свою діяльність на конкретну (вузьку) соціальну проблематику і має призначення залучувати кошти з різних можливих джерел, але конкретно під прописані
напрямки діяльності та цільові групи фонду.
- Ендавменту - сума коштів або цінних паперів, які виносяться у банк
або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на
суму такого ендавменту. При цьому, такий набувач не має права витрачати або
відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.
Приєднатись до будь-якої з вищезазначених програм можна, зробивши благодійну пожертву на розрахунковий рахунок МБО«Фонд громади
Вознесенська» 26002053203265, код за ЕДРПОУ 26445142, МФО 326610 , МРВ
«ПриватБанк».
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Керівництво Фонду

Бальцер Вікторія – голова правління,
депутат Вознесенської міської ради.

Аверков Сергій – член правління,
правління
Вознесенської
міської
громадської
організації
«Агентство економічного розвитку».

Невеселий Владислав –
член правління, управляючий
Вознесенського відділення
Приватбанку.

Синякова Яна – член правління,
приватний підприємець.

Трандафіл Володимир –
менеджер проектів. Освіта вища,
кваліфікація – менеджер організацій,
юрист.

Лупашевська Олена –
інформаційний менеджер.
Освіта вища, кваліфікація –політолог.

Бебінов Роман –
бухгалтер організації.
Освіта вища, кваліфікація – бухгалтер.

голова
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Наші донори та партнери

ІСАР “ЄДНАННЯ”
http://isar.net.ua

Міжнародний
фонд
«Відродження»
http://www.irf.ua/

ЮніорБанк
http://www.juniorbank.com.ua/

громадська організація «Хаква»
Non Profit Organisation “Ha!Qua”
http://www.haquayouth.net

Творчий центр ТЦК
http://ccc-tck.org.ua/

Український жіночий
фонд
http://www.uwf.kiev.ua/

БО «Глобальна синергія»
http://www.globalsynergyfoundation./org/

Вознесенська міська рада
http://www.voznesensk.org/

Банк добрих справ
http://bankdobryhsprav.com.ua

ТЦ «V-center», ЗЕФ «Вікон», ПП «Фасад», ВТП«Дружба», ПП «Василевич», ПП
«Чечель», ПП «Полярська», ПП «Хобі-світ», ТОВ «Феникс», ПП «Івон», ПП «Арташ», ПП «Менада», ПП«Сливка», ПП «Середіна», ПП «Паламарчук», ПП «Зуб»,
ПП «Яшкіна», ТОВ «Біксант», Імперія Друку, магазин «Швейний світ», магазин
«Копілка», магазин «Катран», магазин «Каскад», ТОВ «Торгівельний дім «Алькор», ТОВ «Укртан», КП «Вознесенський ринок», Вознесенський музей Е.А.
Кібрика, Міський будинок культури, Центр дитячої творчості, Дитяча музична
школа, Школа мистецтв, Бібліотека №1.
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Благодійники
Абдулаєв А.Н, Агенти Roshen, Агенти ТОВ «АЛМИ-ТРЕЙД», Агенти ТОВ «Імпульс - Миколаїв»,
Агріст І.Г., Андрухов М.В., Балан М., Белявін А.Ф., Бондарук В., Берінко І.О., Бортнік М., Бортніков
М., Васильєва І.Г., Венца В.В., Волкова Л.О., Гаврилюк В. Л., Гоменюк В.М., Гоменюк І.М., Гончаренко Л.,
Гончаренко Ю.В., Горбенко Ю.О., Гороховська О.М., Дворецька Р. І., ДП «Крокус - Пріма», Євстратьєв
І.А., Задера С.І., ЗАТ «Кривоозерська харчосмакова фабрика», Іванов А., Іванченко В.В., Ільченко
О.М., Ісупов О. Д., Кавинська Л. Я., Кірєєв Е., Коваленко Т.В., Коноваленко В. С., Корнiлова Н. А., Косогов О.М., Костюкова Н., Котенко Л.П., Коханчук А., Кочерга С.Л., КП «Вознесенська харчосмакова
фабрика», Куделя П.Д., Купрієвич І.А., Кучер Т.А., Кучмий Л.А., Лакіс О.М., Леоненко О.В., Ліптуга В.
П., Лісовенко Т.А., Луков В.Д., Люди з добрим серцем, Магазин «Круиз» та ПП Шаповал С. Н., Магазин
«Альянс» Павлова Ж.А., Магазин «Вишиванка», Магазин «Каштан», Магазин «Оазис», Магазин «Оптика Центральный», Магазин «Стрелец», Магазин «Цифротех», Макаренко В., Маслов О., Міняйло
В.П., Мозговая Л.М., Москаленко В.В., Москалюк А.М., Мукомел Тетяна, Муршель А. В., Мустяца А.В.,
Мухаровський О., Набокова Л.А., Назарова В., Ніщук Е.О., Новицький Р.І., Павлов С.В., Пахомов Ю.,
Петров В. П., Пилипенко Д.В., Підприємці авторинку, Підприємці овочевого оптового ринку, Пінчук
Сергій Миколайович, Платовський М.В., Позняк В.М, ПП «Белюженко Т. П.», ПП «Абдулін О.М.»,
ПП «Андрєєв С.В.», ПП «Арташ М.В.», ПП «Архангородський», ПП «АТП-1» , ПП «Бессонов С.А.»,
ПП «Блажиєвський О.П.», ПП «Бойштян І.В.», ПП «Буркут Н.В.», ПП «Варзар І.М.», ПП «Василевич
В. В.», ПП «Василенко», ПП «Вахник С.В.», ПП «Величко Є.О.»,ПП «Веремєєнко В.», ПП «Вікторія 8»,
ПП «Возняк Р.Г.», ПП «Волкова Н.Б.»,ПП «Гержова Т. Ю.», ПП «Глебова К.», ПП «Голд Фобріс», ПП
«Голубева Н. І.», ПП «Гончарова Л.С.», ПП «Гризоглазов А.М.», ПП «Грицюк З.М.», ПП «Грицюк О.П.»,
ПП «Грушев», ПП «Долженко Д.В.», ПП «Домуз Л.А.», ПП «Доценко О.Ю.», ПП «Дроншкевич М.В.»,
ПП «Ебуталипова З.Д.» кафе АйПетрi, ПП «Ельдаров Аріф», ПП «Емельяненко О.І.», ПП «Євстратьєва
С. Т.», ПП «Єсенін», ПП «Жигайло Г.Л.», ПП «Задрієнко А.М.», ПП «Зайцев А.В.», ПП «Зуб Ю.», ПП
«Іванченко М.В.», ПП «Ідеал», ПП «Калевич Л.В.», ПП «Канівець О.Г.», ПП «Керекесляр», ПП «Кириченко О.О.», ПП «Кириченко Ю.О.», ПП «Кихтань О.М.», ПП «Кіхтань О.І.», ПП «Кок», ПП «Костюков О.С.», ПП «Кравцова Н.М.», ПП «Краснощьок», ПП «Кузик О. В.», ПП «Кушнiр М.В.», ПП «Лижненко», ПП «Лисенко О.Л.», ПП «Літвінова» та ПП «Коваленко», ПП «Лобанов», ПП «Майструк», ПП
«Мамонов О.В.», ПП «Міхайлов», ПП «Мунтян Н.М.», ПП «Наградська О.Ф.», кафе Кармен, ПП «Нгуєн
Ч.Х.», ПП «Ніканоров М.», ПП «Ніколаенко О.М.», ПП «Омеліна О.», ПП «Осинова М.С.», ПП «Оставненко В.В.», ПП «Павліш М.М.», ПП «Павлюковський І.І.», ПП «Паламарчук В.М.»,
ПП «Папікян М.В.», ПП «Пашпіна Т.В.», ПП «Полярська О.О.», ПП «Пономаренко М.О.», ПП «Попенко Д.В.», ПП «Попенко М.В.», ПП «Промінь» та «УкрТан», ПП «Семенова Т.Ф.», ПП «Сливка В.А.»,
ПП «Спінчевський О.А.», ПП «Стрельбицький В.М.», ПП «Трипольська Л.М.», ПП «Трипольська
О.О.», ПП «Тушинський В.Є.», ПП «Укрінтерпостача», ПП «Фірульова С.О.», ПП «Фолкуян Р.О.», ПП
«Франк Л.І.», ПП «Хам», ПП «Царук Л.А.», ПП «Цветкова С. О.», ПП «Чупіра», ПП «Шведенко С.В.»,
ПП «Шевченко О.О.», ПП «Якубенко К. М.», ПРАТ «Микитієвський гранітний кар’єр», Приймак А.,
Пронтенко С., Різун А.С., Рожкова Т.О., Рудий А.П., Салiмонова О.Л., Салон краси «Магія краси», Салон краси «Егоїст», Салон краси Сапітон В., Сапітон М.М., Свято-Вознесенський кафедральний собор,
Сердега І.М., Сербенюк Н.М., Сім’я Шпак Л.М., Скок В.М., Степанишина Н.С., ТДВ «Вознесенський
хлібозавод», Тєлєгіна А.М., ТОВ Белоусовка», ТОВ «Авіатор», ТОВ «В- Центр» , ТОВ «ВКФ «Агро-Стар
ЛТД», ТОВ «Вознесенське взуттєве підприємство», ТОВ «Дінар», ТОВ «Крокус», ТОВ «Мейк», ТОВ
«Міг», ТОВ «Німфея», ТОВ «Телерадіокомпанія «Оріон», Трудовий колектив ПАТ «Возко», Трудовий
колектив пенсійного фонду, Трудовий колектив пожежної частини, Трудовий колектив ПП «АНТАРЕЦ», Трудовий колектив ПП «МЕНАДА», Трудовий колектив ПрАТ «АКЗ», Трудовий колектив ПриватБанку, Трудовий колектив прокуратури, Трудовий колектив районного управління освіти та шкіл
району, Трудовий колектив РВ УДМС України в Миколаївськiй обл. Трудовий колектив РЕС, Трудовий
колектив ресторану «Берізка», Трудовий колектив ресторану «Володимир», Трудовий колектив салону
«Ольга», Трудовий колектив СБУ, Трудовий колектив сектору культури районної адмідістрації, Трудовий колектив Служба у справах дітей, Трудовий колектив СТО, Трудовий колектив ТОВ «БОС»,
Трудовий колектив ТОВ «ПІК», Трудовий колектив ТОВ «УШК», Трудовий колектив ТОВ «Юпітер»,
Трудовий колектив ТОВ МВЗП «ФЕНIКС», Трудовий колектив Укрексімбанку, Трудовий колектив
Укрпошти, Трудовий колектив УМГ «Черкастрансгаз».
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Виконано за результатами перемоги в конкурсі
річних звітів організованого БФ «Творчий центр ТЦК»
в межах проекту ПРООН «Демократизація, права людини
та розвиток громадянського суспільства в Україні»,
за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Данії

Україна, 56500, Миколаївська обл.,
м. Вознесенськ, вул. Пушкінська, 3 оф. 35,
(05134) 3-80-11, +3 8 097 518 58 55,
e-mail:voz-cf@ukr.net
http://www.voznesensk-cf.org.ua
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