КАРПАТСЬКИЙ ФОНД
Карпатський фонд - це недержавна, неприбуткова організація,
метою діяльності якої є сприяння зміцненню добросусідства,
соціальної стабільності та сталому економічному розвитку в
Карпатському регіоні. Карпатський фонд відповідає на складні виклики
часу розробкою, фінансуванням та участю у програмах, що спрямовані
на підтримку транскордонної і міжетнічної співпраці, соціального
включення та розвитку місцевих громад. Карпатський фонд
переконаний, що підвищення економічного, соціального, екологічного
рівня життя населення є найважливішою передумовою підтримання
стабільності і процвітання в регіоні.
Карпатський
фонд
був
заснований у 1994 році Інститутом
Схід-Захід за підтримки фонду Чарльза
Стюарта Мотта (Флінт, Мічіган, США).
Задум створити новий тип регіональної
фундації виник через переконання, що
підтримка демократії, регіонального та
місцевого
економічного
розвитку,
транскордонного
та
міжетнічного
співробітництва є запорукою існування
стабільної Європи. Карпатський фонд
швидко перетворився на унікальну
організацію - фонд, який надає фінансову підтримку неурядовим
організаціям та органам місцевого самоврядування. Приклад
діяльності Карпатського фонду почали наслідувати організації в інших
регіонах Центральної та Східної Європи.
Між тим, зміни, що відбулися в Карпатському єврорегіоні
протягом останнього десятиліття, вплинули на Карпатський фонд.
Організація гнучко реагувала на потреби регіону, запроваджуючи нові
програми. Сам фонд також зазнав кардинальних структурних змін. Із
метою більш ефективного задоволення потреб місцевих громад
Карпатський фонд поступово трансформувався з централізованої
міжнародної організації в Мережу самостійних національних фондів.
Об’єднані спільною місією, національні фонди виконують специфічні
завдання, задовольняючи найбільш нагальні потреби громад у своїх
країнах.

КАРПАТСЬКИЙ ФОНД
Із причин периферійного розташування та історичних
міждержавних і міжетнічних протистоянь Карпатський єврорегіон
характеризується відносно низьким рівнем економічного розвитку. У
регіоні проживають представники десятків етнічних груп, що
розмовляють різними мовами і сповідують різну релігію, однак, усі
мешканці регіону сподіваються на мирне і стабільне майбутнє. Спільні
історичні та географічні реалії і схожі проблеми розвитку породили
необхідність у співпраці. Карпатський фонд заохочує і сприяє такій
співпраці різними засобами:

поєднує у своїй діяльності інтереси громадськості, органів
влади та бізнесових кіл регіону;

сприяє співпраці між різними національними та етнічними
групами;

сприяє соціальним перетворенням у регіоні, підтримує нові
форми соціальних послуг для вразливих верств населення;

запроваджує нові підходи у розвитку громад і регіонів;

забезпечує підтримку місцевим неурядовим організаціям з
метою реалізації їх задумів;

надає технічну підтримку місцевим і регіональним
ініціативам з метою підвищення конкурентної спроможності регіону;

працює за принципами неупередженості та незалежності у
прийнятті рішень.
Карпатський фонд надає фінансову підтримку організаціям в
рамках кількох програм. Із початку свого заснування фонд надав
гранти сотням місцевих неурядових організацій і органів місцевого
самоврядування, чим забезпечив їм можливість реалізувати свої
проекти і налагодити нові партнерства.
Крім фінансової підтримки, Карпатський фонд проводить
тренінгові та навчальні програми для місцевих лідерів, сприяє
формуванню партнерських мереж на території поліетнічного,
політично і економічно неоднорідного регіону. Фонд працює у кількох
напрямках, реагуючи на зростаючі потреби регіону, а також
намагається постійно коригувати свою роботу відповідно до змін, що
відбуваються.

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ЗАХІДНІЙ
УКРАЇНІ

Будинок милосердя Св. Миколая, с.Крихівці (Івано-Франківська обл.)

Карпатський
фонд
спільно
з
Мережею
нідерландських
благодійних фондів для Центральної та Східної Європи
підтримують трансформаційні процеси в соціальній сфері шляхом
надання грантів недержавним організаціям Закарпатської, Львівської,
Івано-Франківської і Чернівецької областей. Окремою складовою
Програми соціальних перетворень у Західній Україні є програма
підтримки прийомних сімей та будинків сімейного типу, яка діє на
всій території України, а отже, заявки приймаються з будь-якого
регіону України.

Завданням програми є підтримка соціальних перетворень шляхом
фінансової допомоги місцевим НУО, що надають прямі соціальні
послуги вразливим верствам населення.
Очікувані результати програми
 мобілізація соціального потенціалу регіону;
 розвиток нових соціальних мереж
та соціального партнерства;
 заохочення волонтерських
ініціатив;
 розвиток самодопомоги в
суспільстві;
 організаційне зміцнення НУО та їх
ролі у розвитку громад;

Районне товариство захисту дітейінвалідів "Надія", м.Дрогобич

 заохочення співпраці між НУО,
органами місцевого самоврядування та місцевим бізнесом;
 розвиток громадського милосердя та соціальної відповідальності;
 сприяння регіональній і транскордонній співпраці між соціальноорієнтованими НУО;
 сприяння розвитку громад і регіонів;
 деінституціоналізація системи опіки над дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування.

Тематика програми
I. Соціальний захист, охорона здоров’я, робота в громадах;
II. Розвиток громад і регіонів, етнічних груп, транскордонні і мережеві
проекти.
III. Сімейні форми виховання (прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного
типу) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Медико-соціальний
реабілітаційний центр «Дорога
життя», м.Ужгород

Цільові групи програми
Соціально незахищені групи; люди з обмеженими можливостями,
зокрема, з фізичними та розумовими вадами; діти; жінки; молодь;
люди похилого віку; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування; прийомні батьки та батьки-вихователі ДБСТ; безробітні;
маргінальні групи; малозабезпечені; безпритульні; люди, що живуть із
ВІЛ-СНІД; узалежнені; національні меншини; інші соціально вразливі
групи.

Як правило, гранти, наданні в рамках програми, становлять 10 000 –
15 000 євро. Максимальна сума гранту – 20 000 євро.
На фінансову підтримку можуть розраховувати організації, що надають
прямі послуги клієнтам або цільовій групі.

Будинок милосердя
Св.Миколая, с.Крихівці (ІваноФранківська обл.)

Більш детальну інформацію про програму та умови надання гранту Ви
зможете знайти на веб-сайті Карпатського фонду www.cfoundation.org

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ ТА ДИТЯЧИХ
БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ

Маленькі мешканці ДБСТ у с.Ратівці (Закарпатська обл.). Карітас Св. Мартіна,
м.Мукачево.

Програма підтримки прийомних сімей та дитячих будинків сімейного
типу – як окремий напрямок Програми соціальних перетворень в
Україні – надає підтримку проектам, які:
 подані неприбутковими, недержавними організаціями, які
підтримують дитячі будинки сімейного типу і передбачають
закупівлю обладнання та незначні ремонтні роботи у
приміщеннях, де проживають прийомні діти;
 подані неприбутковими, недержавними організаціями з
професійної підготовки в сфері прийомних сімей, а саме:
навчання та відбір прийомних батьків, соціальних працівників,
залучених до навчання та соціального супроводу прийомних
сімей, а також підготовки та адаптації прийомних дітей.

Тренінг для прийомних
батьків. "Об’єднання сиріт
м.Тернополя".

Перелік проектів, підтриманих Карпатським Фондом та Мережею
нідерландських благодійних фондів протягом 2005-2008 рр. в
межах програми Соціальних перетворень у Західній Україні та
програми підтримки прийомних сімей та дитячих будинків
сімейного типу
Чернівецьке міське об’єднання громадян «Народна допомога»
проект: Народна допомога без кордонів: впровадження успішної
моделі соціальної роботи із бездомними у Львові
Мета проекту: Організація вуличної роботи із бездомними людьми у
Львові
Сума гранту 8 746,00 євро
Прикарпатський Центр екології родини та природного
планування сім’ї «Гармонія»
Проект: Проведення навчання для жінок сільської місцевості ІваноФранківської області щодо методів природного планування сім’ї з
метою запобігання абортів та покращення репродуктивного здоров’я.

Мета проекту: Провести навчання для 60 соціально-вразливих жінок
у 4 районах Івано-Франківської області щодо штучних та природних
методів планування сім’ї та запобігання абортів шляхом надання
експрес курсів, консультацій користувачів
Сума гранту 19 992,00 євро
Івано-Франківська округа Пласту НСОУ
Проект: Проведення навчань для кандидатів та прийомних батьків у
Івано-Франківській області
Мета проекту: Створення середовища для збільшення чисельності
прийомних сімей у Івано-Франківській області шляхом широкої
інформаційної кампанії, тренінгів для потенційних та існуючих
прийомних батьків та зміцнення партнерства із місцевою владою.
Сума гранту 5 655,00 євро
Бродівське районне добровільне товариство захисту дітейінвалідів «Надія»
Проект: Соціальне підприємство «Комп’ютерна школа»
Мета проекту: Забезпечення сталості та життєздатності БРДТЗДІ
«Надія» шляхом відкриття комп’ютерної школи» у місті Броди.
Сума проекту 20 000 євро
Благодійне об’єднання неповносправної молоді міста
Червонограда «Промінь надії»
Проект: «Соціальне підприємство» «Творчі майстерні для дітей із
особливими потребами «Наше майбутнє»
Мета проекту: Залучення неповносправної молоді до робочої
діяльності шляхом створення соціального підприємства «Творчі
майстерні для дітей із особливими потребами «Наше майбутнє»
Сума гранту 19 995 євро

Закарпатський обласний благодійний фонд «Карітас
Святого Мартіна»
Проект: Будинок соціального захисту дітей імені святого Мартіна
Мета проекту: Завершення реконструкції 3-го дитячого будинку
сімейного типу у с.Ратівці Ужгородського району.
Сума гранту 20 000 євро
Громадська організація «Агенція місцевого розвитку
села Потелич»
Проект: Дитячий соціальний центр «Дзвіночок»
Мета проекту: Заснування дитячого соціального центру «Дзвіночок»
для надання дошкільної освіти та догляду, забезпечення фізичного,
інтелектуального та психологічного розвитку дітей у селі Потелич
Сума гранту 19 980,00 євро
Дніпропетровське відділення Всеукраїнського Комітету
Захисту дітей
Проект: «Підготовка дітей – сиріт до життя в сім’ї».
Мета проекту: Розробка та впровадження програми адаптації дітей –
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до проживання у
прийомних сім»ях та ДБСТ
Сума гранту 20 000,00 євро
Благодійний Фонд «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії
УГКЦ»
Проект: Реабілітаційний центр для людей з особливими потребами
Мета проекту: Забезпечення комплексної довготермінової та
регулярної реабілітації для неповносправних дітей шляхом закінчення
будівництва та відкриття реабілітаційного центру
Сума гранту 22 562,00 євро

Проекти, підтримані у 2005-2007 роках
2005
Благодійна організація «Центр
Реконструкція центру
соціальної адаптації»
перебування для
людей похилого віку
Благодійне об’єднання
Комп’ютерний клас
неповносправної молоді міста
для неповносправної
Червоноград «Промінь Надії», м. молоді
Червоноград Львівської області
Закарпатський обласний
Впровадження моделі
реабілітаційний центр «Дорога
реабілітації
Життя», м. Ужгород
неповносправної
молоді у чотирьох
районах Закарпатської
області
Клуб Лева, місто Львів
Педіатричнодіабетичний
навчальний цент у
місті Львів
Благодійний Фонд «Закарпаття
Створення ресурсного
проти СНІДу», м. Ужгород
центру з питань
ВІЛ/СНІД
Регіональне відділення ліги
Запровадження моделі
соціальних працівників України,
груп самодопомоги
м. Львів
для фостерних сімей
Сокальський фонд розвитку
Соціальна
«Сокіл», м. Сокаль Львівської
відповідальність –
області
основа
демократичного
суспільства
Благодійна організація Містечко
Соціальний центр
Милосердя Святого Миколая для адаптації молоді
«містечко Милосердя
людей, що потребують
Святого Миколая»
допомоги,

69 000,00
євро
14 800,00
євро

50 000,00
євро

10 000,00
євро

7 000,00 євро

12 500,00
євро
10 350,00
євро

27 300,00
євро

м. Івано-Франківськ
Західноукраїнський центр
«Жіночі перспективи», м. Львів

Сприяння соціальноекономічній та
психологічній адаптації
жінок, що опинилися в
кризовій ситуації
Карітас Самбірсько-Дрогобицької Реабілітаційний центр
Єпархії
для неповносправної
молоді у м. Дрогобич
Об’єднання громадян «Школа
Ужгород – Жешов:
здоров’я», м. Ужгород
транскордонне
співробітництво з
охорони здоров’я
школярів
ЛМГО «Центр психологічної та
Перемога –
духовної підтримки та
Реабілітаційний центр
взаємодопомоги на засадах
довготривалої терапії
християнської моралі «Дорога”,
для наркозалежної
м. Львів
молоді у селі Княже
Львівської області
Міжнародна організація з питань Переклад посібника
прийомних сімей, Гаага,
«Учасники розвитку
Нідерланди
системи прийомних
сімей»
Благодійний фонд «Карітас –
Реконструкція та
Львів УГКЦ»
ремонт приміщень в
будинку та території
Кризового Центру
«Діти вулиці”,
призначених для
створення підліткового
відділення
Громадська організація
Центр для молоді
«Закарпатська асоціація
місцевого розвитку”, с. Нижнє

12 400,00
євро

45 000,00
євро
11 500,00
євро

78 600,00
євро

11 100,00
євро

18 630,00
євро

20 000,00
євро

Селище Хустського району
Закарпатської області
Закарпатський обласний центр
соціально-трудової терапії та
професійної орієнтації «Вибір»,
м. Ужгород
Закарпатське обласне
товариство ромів «Романі Чгіб”
Благодійний Фонд «Карітас Івано-Франківськ», м. ІваноФранківськ
Центр соціального захисту та
реабілітації неповносправної
молоді «Созарін», м.Львів

Інтелектуальнопсихологічний
комп’ютерний клас
«Вибір”
Реконструкція
ромського культурного
центру

Реконструкція
приміщень Карітасу у
м. Івано-Франківськ
Медична та соціальна
реабілітація
неповносправної
молоді
Фонд для дітей з особливими
Центр для
потребами у місті Львів
неповносправної
молоді у Львові
2006
Мальтійська служба допомоги, м. Терапевтична та
Львів
соціальна реабілітація
неповносправних осіб
на візках
Товариство «Зелений Хрест», м. Ресурсний центр
Львів
туризму для людей із
обмеженими
фізичними
можливостями
Дитячий Християнський Фонд, м. Всеукраїнська
Київ
конференція із питань
деінституціалізації
системи захисту дітей
Центр громадських ініціатив, м.
Кроки до подолання

8 819,00 євро

60 000,00
євро
51 900,00
євро
7 100,00 євро

48 957,00
євро

7 000,00 євро

50 000,00
євро

36 400,00
євро

9 800,00 євро

Косів Івано-Франківської області незайнятості жінок у
гірських районах
Благодійний Фонд «Карітас –
Соціальний центр для
Броди», м. Броди Львівської
людей похилого віку
області
«Клуб Сеньйорів»
Благодійний Християнський
Реконструкція
Фонд «Солідарність», м. Іванореабілітаційного
Франківськ
центру для
наркозалежних у селі
Петрилів
Благодійна установа
Підтримка діяльності
майстерень для
«Навчально-реабілітаційний
молоді із фізичною та
центр «Джерело»
розумовою
неповносправністю
Стрийська міська асоціація
Запровадження
інвалідів, м. Стрий Львівської
комп’ютерного курсу
області
для молоді з
обмеженими
можливостями

6 975,00 євро

47 928,00
євро

23 344,00
євро

7 040,00 євро

Львівська міська громадська
організація «Спільнота
взаємодопомоги «Оселя»

Розвиток Спільноти
ресоціалізаії
бездомних

34 713,00
євро

Хустське агентство
регіонального розвитку ХАРР
«Хуст-Європа-Центр», м. Хуст
Закарпатської області
.
Львівська міська громадська
організація «Світло», м. Львів

Стратегія розвитку та
зайнятості жителів
ромської громади
Хустщини

13 720,00
євро

Створення
інформаційноконсультативного
центру «Довіра»

8 750,00 євро

Фонд підтримки підприємництва
Надвірнянщини, м. Надвірна
Івано-Франківської області

Боротьба із
безробіттям у гірській
місцевості шляхом
підготовки
кваліфікованого
персоналу у сфері
туризму
Закарпатське обласне культурно- Видання
просвітнє товариство ромських
етнографічножінок «Терне чая по Нево дром”
публіцистичного
жіночого журналу
«Перли»

7 700,00 євро

ЛМГО Центр духовної та
психологічної підтримки «Центр
дорога», м. Лвів

5 000,00 євро

Всеукраїнська благодійна
організація «Український Фонд
«Благополуччя дітей», м. Київ

Придбання кухонного
та побутового
обладнання, ремонт
кімнат для
реабілітаційного
центру довготривалої
терапії для
наркозалежної молоді
у селі Княже
Львівської області
2007
Впровадження
навчальної програми
PRIDE щодо
підготовки із
сімейних форма
виховання в

12 000,00
євро

46 065,00
євро

Благодійна організація Містечко
Милосердя Святого Миколая для
людей, що потребують
допомоги, м. Івано-Франківськ
Пустомитівська районна
асоціація інвалідів

Західноукраїнський ресурсний
центр

Рівненській та ІваноФранківській
областях
Розширення
молодіжного центру
«Містечко Милосердя
Святого Милосердя»
Реабілітаційний центр
для молоді із
фізичними вадами
«Богатир»
Механізм мобілізації
соціального капіталу
громади села Узин
Реконструкція
притулку для дівчат

Благодійна організація «містечко
Милосердя Св. Миколая», смт.
Дубове Тячівського району
Закарпатської області
Благодійна організація «Райдуга» Будинок для сиріт у
селі Павлово,
Ужгородський район
Дрогобицьке добровільне
Створення
товариство захисту дітей –
консультативного –
інвалід «Надія», м. Дрогобич
інформаційного центру
Львівської області
для батьків, що
виховують дітей з
особливими
потребами
Благодійна організація «Карітас - Реконструкція
Теодор Ромжа», с.Великий
громадського дитячого
Бичків, Тячівського району
садка
Закарпатський обласний центр
Створення
соціально-трудової терапії та
інформаційнопрофесійної орієнтації «Вибір»,
аналітичної служби

35 224,00
євро

8 240,00 євро

6 820,00 євро

28 368,00
євро

44 470,00
євро
11 500,00
євро

3 751,00 євро

14 019,00
євро

м. Ужгород

Благодійний Фонд «Проект ТАЧ»
, м. Ужгород

Благодійний Фонд «Карітас –
Стрий», м. Стрий Львівської
області
Об’єднання громадян «Школа
здоров’я» , м. Ужгород
Благодійний фонд «Опіка», м.
Перечин Закарпатської області

Благодійний Фонд «Назарет», м.
Дрогобич Львівської області

Кримський благодійний фонд
«Центр соціального захисту та
допомоги», м. Крим АР Крим

Закарпатський обласний фонд
реабілітації людей з вадами зору
«Назустріч мрії», м. Мукачево
Закарпатської області

для неповносправної
молоді у сільській
місцевості
Закарпатської області
Вдосконалення
процесу адаптації та
інтеграції дітей та
молоді з особливими
потребами у
суспільство
Профілактика
ВІЛ/СНІДу серед
молоді
Збереження
репродуктивного
здоров’я
Стажувальна поїздка з
метою ознайомлення
із роботою соціальних
гуртожитків, створених
НУО в Чехії
Будівництво
реабілітаційного
центру для нарко - та
алкоголь залежних
людей
Вдосконалення
державної системи
опіки дітей – сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування
Створення
реабілітаційного
центру для людей з
вадами зору «Зірка»

14 548,00
євро

8 740,00 євро

9 474,00 євро

1 654,00 євро

23 795,00
євро

26 357,00
євро

10 875,00
євро

Закарпатський обласний фонд
«Карітас св. Мартіна», м.
Мукачево Закарпатської області

Будинок Св. Мартіна
для соціального
захисту дітей у с.
Ратівці Ужгородського
району
Тернопільська міська громадська Створення навчальномолодіжна організація
консультативного
«Об’єднання дітей – сиріт міста
центру для прийомних
Тернопіль», м. Тернопіль
батьків у місті
Тернопіль
Закарпатський обласний фонд
З грою проти СНІДу
«Закарпаття проти СНІДу», м.
Ужгород
Чернівецьке обласне відділення Чернівецький літній
всеукраїнської організації
навчально«Всеукраїнська мережа людей,
терапевтичний табір
що живуть з ВІЛ/СНІД»
«Дорога до життя» для
ВІЛ – інфікованих та
активістів ВІЛ сервісу у
Західноукраїнському
регіоні

15 000,00
євро

14 162,00
євро

6 920,00 євро

10 646,00
євро

Приклад успішного проекту
Організація:
Кримський благодійний фонд «Центр соціального
захисту і допомоги»
Назва проекту: Удосконалення державної системи опіки над
дітьми-сиротами і дітьми, що позбавлені батьківського піклування, в
Автономній Республіці Крим.
Термін реалізації: 01.08.2007 - 31.07.2008 рр
Фінансування: 26 357 Євро
Мета
проекту:
Удосконалення
державної
системи опіки над дітьмисиротами
і
дітьми,
що
позбавлені
батьківського
піклування, в АРК, сприяння в
налагодженні роботи інституту
дитячих будинків сімейного типа
і прийомних сімей, як сімейної
форми виховання.
Для досягнення основної
мети проекту спеціалістами організації було передбачено проведення
таких заходів, як:
- організація Літньої і Осінньої Шкіл для прийомних і рідних дітей з
дитячих будинків сімейного типа і прийомних сімей (з навчальним
курсом, оздоровчою і розважальною програмами);
- проведення тренінгів для журналістів (з метою формування
позитивного іміджу дитячих будинків сімейного типа і прийомних
сімей);
- діяльність Ресурсного центру (з метою надання інформаційних і
консультаційних послуг);
- проведення «круглого столу» за участю представників всіх
районних і міських адміністрацій Криму;

- створення та проведення груп взаємодопомоги для прийомних
батьків;
- створення Асоціації дитячих будинків сімейного типа і прийомних
сімей АРК.
Реалізація даних заходів дозволила всім учасникам, які задіяні в
процесі деінституалізації державних інтернатних закладів для дітей
сиріт і дітей, що позбавлені батьківського піклування, набути
необхідних знань та досвіду для його вдосконалення.
Літня та Осіння школа, в якій взяли участь 40 прийомних та
рідних дітей з ДБСТ та
прийомних
сімей,
виявилися ефективним
інструментом
для
адаптації дітей до нових
умов проживання, для
надання
їм
нових
соціальних навиків та
виявлення їх умінь та
талантів. Така форма
роботи
дозволила
об’єднати
навчання
прийомних дітей, обмін
досвідом та проведення спеціалістами групової т індивідуальної
консультативної роботи зі всіма членами прийомних сімей.
Співробітники Ресурсного центра створили банк даних про ДБСТ
та прийомні сім’ї в Криму, що дозволило вивчити можливості і потреби
кожної родини. Бібліотека Ресурсного центру поповнилась
літературою з психології, медицини, соціальної роботи, юридичною
літературою, енциклопедіями тощо. На сьогодні бібліотека нараховує
236 книжок та різноманітну періодичну літературу. Дана бібліотека є

цінним джерелом знань як для спеціалістів в сфері прийомної опіки так
і для прийомних батьків.
На базі Ресурсного центру працювало 4 консультанти (психолог,
юрист, дитячий лікар-невролог, соціальний працівник), до яких
зверталися як прийомні батьки, так і потенційні прийомні батьки,
представники державних та громадських структур, що працюють з
дітьми, студенти соціальних факультетів та всі зацікавлені особи. Під
час реалізації проекту було проконсультовано більше 600 осіб.
З метою підтримки батьків вже існуючих ДБСТ і прийомних сімей
та
потенційних
прийомних батьків, було
сформовано
та
проведено
6
груп
взаємодопомоги.
Всі
засідання
були
ретельно підготовлені і
виходили з конкретних
потреб
батьків.
Важливо, що на даних
заходах були присутні
представники
державних органів та
служб, соціальні представники. На сьогодні робота груп
взаємодопомоги продовжує свою роботу. Один раз на місяць 26-35
осіб збираються в організації для того, щоб поділитися своїм досвідом
та отримати додаткові знання з питань виховання дітей-сиріт та дітей,
що позбавлені батьківського піклування. В цьому напрямку з
організацією співпрацюють представники інших громадських та
державних організацій.

Протягом реалізації проекту здійснювалося підвищення рівня
інформованості населення Криму шляхом залучення представників
ЗМІ до висвітлення проблем прийомних сімей, бажання громадян
виховувати дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського виховання в
своїх сім’ях. Тренінговий курс для 18 представників ЗМІ дозволив
журналістам розібратися в спеціальній термінології, отримати
необхідну інформацію про стан розвитку інституту прийомної сім’ї в
Україні, обговорити правові та етичні норми висвітлення даного
питання в засобах масової інформації.
Залучення журналістів до участі в проекті дало свій позитивний
ефект. Так, завдяки публікаціям в газетах та телебаченні, значно
підвищилася цікавість до населення до проблем прийомного
виховання, збільшилася кількість нових ДБСТ та прийомних сімей в
Криму.
На основі матеріалів, що були зібрані спеціалістами організації,
було розроблено довідкові брошури «Корисні поради прийомним
батькам», які розповсюджують по всьому Криму та іншим областям
України.
Важливим результатом проекту стало створення громадської
благодійної організації «Кримська асоціація прийомного виховання
дітей». На сьогодні в дану асоціацію ввійшло 27 ДБСТ та 32 прийомні
сім’ї.

ВІДГУК УЧАСНИКА ПРОЕКТУ

Завтра – последняя встреча…. С грустью и нетерпением жду её. С
нетерпением – потому что хочется скорее увидеть близких по духу людей.
Ощутить атмосферу взаимопонимания, участия, желания поддержать и просто
порадовать.
В группе собирались совершенно разные люди по возрасту,
образованию, вероисповеданию, профессии, но всех объединяло одно: жгучее
желание помочь детям, не имеющим семьи, желание стать для них опорой,
защитой, настоящими родителями. Среди нас были те, кто уже воспитывал
приёмных детей, кто только к этому готовился, кто сам когда-то был приёмным
ребёнком или на собственном опыте ощутил, что значит не иметь близких.
Удивило, обрадовало и даже родило чувство гордости то, что много среди нас
молодых людей: красивые, здоровые, образованные стильно одетые,
улыбчивые, самодостаточные, - они сознательно выбрали очень нелёгкую
жизнь приёмных родителей. Они – наша надежда, они возродят в своих детях
нашу духовность, наши ценности.
Как много нужного для приёмных родителей узнали все мы – от
юридических вопросов и до методов семейного воспитания. Никогда не было
скучно. Наоборот, хотелось ещё и ещё продолжать занятия. Разговоры, обмен
впечатлениями, анализ жизненных ситуаций продолжались и за кофе, и по
окончании группы взаимопомощи.
Милые, доброжелательные, терпеливые наши тренеры. И как Вы
ухитрились в столь короткое время так многому научить, разбудить мысль и
чувства, наконец, сроднить нас?
Спасибо, Вы помогли разобраться прежде всего в себе, вспомнить свои
ошибки и устыдиться, ощутить уверенность в будущем: теперь мы знаем,
откуда можно ждать помощи!
Спасибо сотрудникам Карпатского фонда: его деятельность просто

неоценима.
Верю: мы расстаёмся не навсегда – мы просто не сможем друг
без друга.
Молькова Светлана Михайловна
приёмная мама
г. Симферополь
Автономной Республики Крым

КАРПАТСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
ім. ФРЕДА РОБІ

Фредерік Робі, американський філантроп, що
пожертвував 100 000 USD на програми мережі
Карпатських фондів.

Кошти, за побажанням донора, використано
для створення стипендіального фонду для 5
країн Карпатського Єврорегіону (Угорщина,
Польща, Словаччина, Румунія, Україна). В середньому близько 4 000 USD
виплачується щорічно у вигляді стипендій у кожній із країн регіону.

В Україні, за побажанням Фредеріка Робі, відібрано факультет суспільних наук
Ужгородського націонільного університету.

Стипендіати на 2008-2009 н.р.


Бабинець Богдан



Зеленяк Ольга



Дибенко Інна



Рахівська Мирослава



Бляшко Михайлина

ВІДГУКИ СТИПЕНДІАТІВ
«Я була дуже рада, коли отримала
стипендію. По-перше, я б ніколи не
знала,

що

можуть

давати

таку

стипендію, по-друге – не повірила б,
що з такої кількості студентів, я можу її
отримувати.
можливості,

Завдяки
я

повірила

такій
в

чудо.

Отримала задоволення від виразу
облич

моїх

батьків,

відчуття

їх

гордості за мене, коли повідомила
нову звістку, знявши з них тягар платити за моє навчання. Це дало
мені стимул в майбутнє, в який раз довівши, що старання і настирливість дають свої плоди. І
все ж таки – світ не без хороших людей! Дякую!!!»

«Ця стипендія для мене є дуже важливою,
адже я можу сконцентрувати увагу на
здобутті освіти і не турбуватися про те, що
потрібно шукати роботу, щоб оплачувати
навчання. Також вона дає змогу в певній
мірі не залежити від батьків знявши з них
тягар. Ця стипендія є супер і я радий, що її
отримую, вона дає мені стимул до
навчання і шанс у майбутньому стати
спеціалістом у своїй галузі. Я дуже вдячний
за цей шанс, адже не кожному випадає
така нагода навчатися безкоштовно.
Велика подяка Карпатському фонду, а
особливо другові Фреду за надання
стипендії і підтримки в навчанні! «

ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

Із метою сприяння розвитку життєздатних громад в Карпатському регіоні, які
здатні розвивати власний потенціал шляхом підтримки освітньої та суміжних сфер,
Карпатська фундація, за ініціативи та підтримки пана Фредеріка Робі, оголосила
нову програму «Розвиток громади через освіту».
У межах цієї програми Карпатський фонд підтримує заклади освіти з
невеликих населених пунктів, які прагнуть об’єднати небайдужих людей довкола
себе, перетворитися у справжні центри власних громад.
2008 року було підтримано Дунковицьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів
в Іршавському районі Закарпатської області. Грант розміром 15 000 американських
доларів було надано на реалізацію проекту «Заснування Центру громади в селі
Дунковиця Іршавського району».
Даний проект став першим етапом на шляху до реалізації більш амбітних
планів громади села. Фактично, було створено матеріальну базу та умови для
подальшого розвитку ідеї центру громади. Важливо відзначити, що громада не
була пасивним реципієнтом донорської допомоги, а брала активну, в тому числі
фінансову, участь в реалізації проекту.
В результаті виконання проекту громада с. Дунковиця отримала
відремонтований та обладнаний комп’ютерний клас з доступом до мережі
Інтернет, обладнану їдальню, все необхідне для відкриття музею села на базі
школи, сучасне програмне забезпечення та навчальну літературу.
Завдяки участі в проекті відділу освіти Іршавської РДА вдалося побудувати
сучасні внутрішні туалети. Місцеві приватні підприємці активно підтримували
ремонтні роботи в школі.
Водночас, чи не найважливішим результатом проекту стало створення
наглядової ради школи, до якої увійшли представники громади. Саме ця рада
координувала діяльність учасників проекту і взяла на себе відповідальність за
майбутнє Центру громади.

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ГРОМАД
В межах програми підтримки розвитку громад Карпатський фонд розробив
власний проект, метою якого є зміцнення соціального капіталу громад Закарпаття.
Проект розрахований на декілька років та включає кілька етапів. Протягом 2008 р.
було реалізовано перший із них. Протягом місяця було проведено комплексне
дослідження громад Велкикоберезнянського, Перечинського, Рахівського та
Міжгірського районів Закарпатської області. Всього в дослідженні брали участь 16
громад. В результаті обробки даних було отримано унікальну інформацію щодо
готовності громад до процесу економічного розвитку.
Планується, що 2009 р. Карпатський фонд розпочне програму тренінгів та
заходи спрямовані на мобілізацію населення у відібраних громадах.

Зміцнення соціального капіталу громад Закарпаття.
Завдання проекту:
1. Визначити рівень готовності громад 4-х районів Закарпаття до процесу
економічного розвитку.
2.Сформувати ініціативні групи у відібраних громадах.
3.Провести навчання для учасників ініціативних груп.
4.Розробити, за активної участі ініціативних груп, плани розвитку громад.

Бюджет проекту у 2008 р. – 75 000 грн.

КАРПАТСЬКА ПРОГРАМА ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ
Фонд розміром до 2 000 американських доларів на рік призначено для
фінансування діяльності, яка не підпадає під жодну програму Карпатського фонду
та є скоріше винятком із правил.
2008 року, за згодою донора, Карпатський фонд підтримав поїздку 10 кращих
студентів факультету суспільних наук Ужгородського національного університету
до Києва (5 000 грн.) та реабілітацію дитини з обмеженими можливостями в клініці
проф. Козявкіна в м.Трускавець (2 500 грн.).

ОПЕРАЦІЙНІ ПРОЕКТИ КАРПАТСЬКОГО ФОНДУ

„ІнфоТур – покращення співпраці між областями Румунії і України
в галузі туризму”.
Термін реалізації проекту: листопад 2007 – березень 2009р.
Географія проекту: області Марамуреш і Сату Маре (Румунія) і
Закарпатська (Україна).

Румунські тур-оператори
знайомляться з
інфраструктурою сільського
туризму на Мукачівщині
(Закарпатська обл.)

Мета проекту – підвищення рівня розвитку туризму в Румунії і Україні,
а саме започаткування довгострокової співпраці між тур-операторами з
цільових територій, відповідно області Сату Маре і Марамуреш з
румунської сторони і Закарпатська область від України.
Цільовою групою проекту є представники тур-операторів та інших
організацій, що працюють в галузі туризму, які розміщені та
здійснюють свою діяльність на пілотних територіях з румунської та
української сторін. До проекту було залучено понад 100 представників
тур-операторів.
Бенефіціанти
проекту
представники

організацій/інституцій органів місцевого самоврядування, розташовані
на території пілотних областей Румунії та України і залучені до
розвитку туризму або іншого виду діяльності, дотичного до
туристичного сектору та туристів (понад 500 учасників).
Основні кроки, здійснені в рамках проекту:
 Проведення установчої зустрічі партнерів, прес-конференція та
діяльність, пов’язана зі збором інформації та оформленням
документації проекту;
 Обмін досвідом: навчальні тури в Румунії та Україну, бізнес
зустрічі в Румунії і Україні та розбудова партнерської мережі;
 Видано промоційні матеріали на тему: законодавча база в
галузі туризму (базове законодавство Румунії, України та ЄС),
природоохоронні зони, народні промисли, екотуризм, сільський
туризм;
 Проведено низку семінарів і тренінгів з наступних тум:
туристичні можливості в Україні та Румунії, сільський туризм в
Румунії, як створити сільську садибу, сертифікація в галузі
екотуризму;
 Створено туристично-інформаційний центр в м.МарамурешСігет, розроблено веб-сайт проекту, видано низку публікацій в
ЗМІ та буклет проекту.
„Таким чином все відбувається“
(Карпатська програма
корпоративної відповідальності бізнесу перед громадами).
Термін реалізації проекту: 1 жовтня 2008р. – 30 травня 2009р.
Географія проекту: Кошицький та Прешовський
(Словаччина) і Закарпатська область (Україна).

округи

Метою транскордонного проекту є поширення досвіду, здобутого
нашим партнером - Карпатською фундацією – Словаччина під час
реалізації в минулому році проекту „Таким чином все відбувається“ на
тeриторіїї 4х країн Карпатського єврорегіону – Словаччини, Угорщини,

Польщі та Румунії. В рамках проекту розробляються засади для
проведення дослідження про стан корпоративної відповідальності в
середовищі українського бізнесу, запропоновано форум для діалогу
між
різними
учасниками
(підприємства,
органи
місцевого
самоврядування, навчальні заклади і засоби масової інформації) та
забезпечується поширення кращих практик з інших країн в Україні
шляхом проведення спільних акцій і навчань.

Учасники зустрічі зацікавлених
партнерів 12 березня 2009р.
обговорюють питання залучення
бізнесу Закарпаття до КСВ.

Довгостроковим завданням проекту є створення засад для
масштабної партнерської співпраці на рівні громад та залучення
підприємницьких структур до процесу розвитку громад.
Проект реалізується за фінансової
Сполучених Штатів у Братіславі.

підтримки

Посольства

Детальнішу інформацію про програму, в рамках якої реалізується цей
проект, можна знайти на сторінці www.thewayitworks.org.

Співпраця – шлях до успіху в бізнесі
Період реалізації проекту: 26 серпня 2008р. – 30 листопада 2009р.
Географія проекту: області Марамуреш (Румунія) і Закрпатська
(Україна)
Головна мета проекту: підвищення рівня транскордонної інтеграції
бізнесу шляхом створення підвалин сталого економічного розвитку.
Завдання проекту: активне зміцнення транскордонної співпраці на
основі
існуючих
спільних
ресурсів
задля започаткування
нового циклу сталого
економічного розвитку;
популяризація
концепції
довгострокового
розвитку
серед
менеджерів місцевих
підприємств.

Засідання наглядової ради проекту

В рамках проекту реалізуються 3 блоки акцій:
(1) Акції, спрямовані на конкретних осіб: організація низки тренінгів з
менеджменту для підприємців та менеджерів різноманітних
підприємств.
(2) Акції, спрямовані на конкретні підприємства: надання
консультативної допомоги підприємствам (проведення тренінгів,
спеціалізовані консультації з ведення бізнесу), реклама підприємств за
допомогою віртуального бізнес-директорію, надання допомоги в
пошуку партнерів для започаткування спільного бізнесу (організація
зустрічі підприємців, що працюють на прикордонних територіях Румунії
та України і бажають долучитися до транскордонного бізнесу).
(3) Акції, спрямовані на підтримку організацій, що працюють в
напрямку економічного розвитку регіону: надання допомоги у

придбанні обладнання і організація тренінгів для працівників цих
організацій.
У результаті реалізації проекту планується організувати 4
тренінгові курси за участі 70 осіб – підприємців та менеджерів
різноманітних підприємств, надати консультативну допомогу та
сприяти промоції діяльності понад 50 підприємств, розробити
тренінгові матеріали з 7 модулів, провести конференції з питань
транскордонного співробітництва бізнесу, організувати бізнес тур,
семінар з корпоративної соціальної відповідальності, допомогти низці
організацій, що працюють в напрямку економічного розвитку регіону з
покращенням матеріально-технічної бази. Крім того, проектом
передбачено
розробку
віртуального
бізнес-директорію,
що
стимулюватиме впровадження ІТ технологій серед малого і
середнього бізнесу та сприятиме активному використанню засобів
Інтернет як важливого інструменту розвитку.

Карпатський
Дім
–
стимулювання
співробітництва в Карпатському регіоні

транскордонного

Учасники міжнародного
форуму для органів місцевого
самоврядування розглядають
проект Декларації про наміри
стосовно активізації
транскордонного
співробітництва в
Карпатському регіоні.

Період реалізації проекту: грудень 2006 – квітень 2011
Географія проекту: Карпатський Єврорегіон
Головна мета проекту: сприяння співпраці органів місцевого
самоврядування, неурядових організацій і бізнесу в Карпатському
єврорегіоні задля покращення життєвих стандартів місцевих громад.
В рамках проекту мережа Карпатських фундацій (фундації в Угорщині,
Польщі, Словаччині, Румунії і Україні) надає всебічне сприяння
розвитку традиційних форм міжрегіональної співпраці та заохочує
розвиток додаткових напрямків співробітництва.
Станом на сьогодні рамках проекту в досягнуто наступних результатів:
1.
Адаптовано та обладнано приміщення Карпатського дому для
проведення конференцій та виставок;
2.
Розроблено 6-мовний веб-сайт проекту (п’ять мов єврорегіону
та англійська);
3.
Закуплено обладнання для потреб проекту, в тому числі для
синхронного перекладу;
4.
Розроблено та видано карту єврорегіону (п’ятьма мовами
єврорегіону та англійською);
5.
Проведено 3 міжнародні форуми: І-й міжнародний форум для
неурядових організацій, І-й міжнародний форум для органів
місцевого самоврядування та бізнес-форум;
В майбутньому планується створити та наповнити експонатами
«Карпатську виставку» в рамках Карпатського дому, організувати
наступну низку міжнародних форумів та навчальних поїздок для
відповідних цільових груп проекту, а також провести міжнародну
виставку «Carpathian Expo».

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Стаття витрат
Програма соціальних перетворень на Західній Україні та
Програма підтримки прийомних сімей та ДБСТ

Сума грн.

957329

Карпатська стипендіальна програма

36287

Фонд розвитку громад через освіту

67950

Програма підтримки розвитку громад

75000

Капатська програма швидкого реагування
Адміністративні витрати
Всього

7500
389888
1533954

СТРУКТУРА КАРПАТСЬКОГО ФОНДУ
Правління

Програмні
радники

Персонал

Цільова група

Технічні
радники

Правління:
1.Наталія Суходольська
2.Олена Бей
Персонал:
1.Руслан Жиленко – директор
2.Наталія Белей – координатор Програми соціальних перетворень в Західній
Україні
3.Наталія Ільченко – координатор Програми підтримки прийомних сімей та
ДБСТ в Центральній та Східній Україні
4.Тетяна Пащенко – координатор операційних проектів
Програмні радники:
1.Ірина Козубовська
2.Світлана Якімеліна
3.Андрій Вишняк
Технічні радники фонду – це незалежні експерти, які здійснюють технічний
аналіз проектів, пов’язаних з реконструкцією чи будівництвом.
ОСНОВНІ ПАРТНЕРИ КАРПАТСЬКОГО ФОНДУ
Мережа Нідерландських благодійних фондів для країн Центральної та Східної
Європи
Карпатський фонд міжнародний
Фонд Чарльза Стюарта Мотта
Фредерік Робі
Карпатський фонд – Польща
Карпатський фонд – Румунія
Карпатський фонд – Словаччина
Карпатський фонд – Угорщина
Український Форум благодійників

