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Щодня Фонд надає допомогу більш ніж 2000
людям за такими програмами:
Денний центр «Стефанія» ‐ це найбільший центр допомоги в
Європі для бездомних, малозабезпечених, пенсіонерів та
інвалідів. Надає щодня і без вихідних 20 безкоштовних послуг,
обслуговує 250‐350 осіб на день.
Мобільна служба допомоги «Соціальний патруль» ‐
допомога під відкритим небом. 29 мобільних пунктів у Києві,
куди щодня надають допомогу нужденним у вигляді гарячих
обідів та одягу. Обслуговує 1200 людей щодня та без вихідних.
Цілодобовий пункт обігріву ‐ пункт знаходиться на території
ДЦ «Стефанія» і відкривається в період холодів. Приймає до
200 людей.
Програма «Допоможи дитині» ‐ збір цільових коштів на
конкретні потреби дітей з бідних сімей.
Програма «Турбота» ‐ збір цільових коштів для допомоги
сім'ям загиблих на Майдані.
Благодійна акція «Добровозик» ‐ збір продуктів для дітей,
інвалідів, пенсіонерів та малозабезпечених сімей.
Проект «Кияни допомагають киянам» ‐ збір речей від
населення з метою створити банк одягу в ДЦ «Стефанія», де
кожний нуждений може отримати одяг.
«Допомога переселенцям» ‐ програма спрямована на збір
коштів для допомоги переселенцям зі сходу.
Допомога багатодітним сім'ям ‐ програма спрямована на збір
коштів для допомоги багатодітним сім'ям, в яких виховується
понад 7‐ми дітей.

Добрі справи Фонду

Всеукраїнський Благодійний Фонд
«Соціальне Партнерство» впродовж
16‐ти років є найпотужнішим в
Україні
інститутом
надання
допомоги соціально незахищеним
верствам населення:
бездомним
пенсіонерам
матерям‐одиначкам
дітям‐інвалідам
багатодітним
малозабезпеченим сім’ям
• переселенцям
• постраждалим в зоні АТО
•
•
•
•
•

Місія нашого Фонду – забезпечити
ефективне партнерство соціуму,
бізнесу, держави та НДО для
вирішення проблем бідності та
бездомності в Україні.

Звіт про використання ресурсів за 2014
Залучені ресурси
(За(видами(активів(залучено,(тис.(грн(
Основними(
засобами,(330(

Товарами(
першої(
необхідності(та(
продуктами,(
2058(

Джерела,'тис.'грн'
Відсотковий'
дохід'по'
депозитним'
вкладам,'111'

Інші'благодійні'
внески,'3152'

Грошовими(
коштами,(
14730(

Всього залучено 17 118 тис. грн.

Внески'
засновників,'
13855'

Програми та проекти
Частка в загальному використанні
грошових та негрошових ресурсів Фонду

Всього
використано ресурсів
на програми та проекти
в т.ч. грошових коштів

17 118 тис. грн.
14 687 тис. грн.

Програми%Фонду,%тис.%грн.%
180%
341%

1.1.%БП%"Турбота"%

1064%

1.2.%БП%"Допомога%українським%переселенцям"%
1.3.%БП%"Зона%АТО"%
1.4.%БП%"Допомога%багатодітним%сім'ям"%
8649%

Дений$центр$для$малозабезпечених$
"Стефанія"$

Придбані#основні#засоби#

123$

123$

75#

1. Програми

337$

2. Денний центр для
малозабезпечених ДЦ «Стефанія»
3. Адміністрування роботи Фонду

1271$

1125$

1783$

2.1.$Їдальня$
2.2.$Медичний$центр$

4. Придбані основні засоби

2.3.$Мобільна$служба$допомоги$малозабезпеченим$
«Соціальний$патруль»$
2.4.$Соціальний$будинок$побуту$
2.5.$Центр$відновлення$особистості$
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330#

4.1.#Внесено#основними#
засобами#
благодійниками#
4.2.#Придбані#Фондом#
додатково#основні#
засоби#

