Звіт
Правління Харківського обласного
благодійного фонду «Соціальна служба
допомоги»
за 2017 рік

5 березня 2018 року

м. Харків

Основні показники фінансово-господарської діяльності фонду ХОБФ «Соціальна
служба допомоги»
(тис. грн.)
Найменування показника

Період
Звітний 2017 р.

Звітний 2016 р.

Усього активів

19270

18983

Основні засоби

17551

7443

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

302

842

Сумарна дебіторська заборгованість

46

282

Грошові кошти та їх еквіваленти

1175

2613

Нерозділений прибуток

0

0

Власний капітал

0

0

Статутний капітал

0

0

5479

6490

13791

12493

12517

20934

24

37

12541

15608

2034

1667

67

64

Довгострокові зобов’язання і
забезпечення / Цільове фінансування
Поточні зобов’язання і забезпечення
Надходження добровільних пожертв та
цільового фінансування
Пасивні доходи

Загальна сума коштів, витрачених на
провадження благодійної діяльності
Загальна сума коштів, витрачених на
утримання неприбуткової організації
Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб)

Фінансовий звіт ХОБФ «Соціальна служба допомоги» за 2017 рік
Залишок коштів станом на 01.01.2017р. (євро)
Надходження у 2017 році (євро)
Карітас Відень (Австрія)
В т.ч. на проекти:
Дитяче містечко «Отрадне» в Харкові
Соціальні послуги сім’ям з дітьми
Центр для дітей та сімей Харків
Денний центр для осіб похилого віку
Dream Achieve Realize Express (DARE): освітні та соціальні інновації в Україні, Республіці
Молдові та Румунії для досягнення «гарного життя для наших дітей»
Юридична, соціальна та психологічна допомога ВПЛ в м. Харкові
Будівництво «Будинки для дітей та молодих людей в м. Харкові»
МБФ «Карітас України»
В т.ч. на проекти:
Мережа центрів «Домашня опіка» Карітас України, 2017 рік»
Мережа центрів «Паліативна допомога» Карітас України, 2017 рік»
Фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ) (Німеччина) в партнерстві з
ВБО «Турбота про літніх в Украхні» по програмі «Місце зустрічі-діалог»
в т.ч. на проект «Укріплення соціальних зв’язків людей, які постраждали від нацизму,
шляхом проведення зустрічей з молоддю як для мобільних, так і немобільних літніх
людей»
Організація Partnerschaftsverein Charkiv-Nurnberg e.V. (Німеччина)
В т.ч. на проекти:
Центр для дітей ті сімей
Екстрена допомога переселенцям з зони бойових дій
Інші приватні пожертвування
Пасивні доходи
Інші надходження
ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ
Витрати за 2017 рік
Допомога дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей, сім'ям з дітьми в складних
життєвих обставинах
Соціальна та медична допомога особам похилого віку та особам з обеженими
можливостями
Соціальна, юридична та психологічна допомога переселенцям з зони проведення
АТО
Інша статутна діяльність (Будівництво двох жилих котеджів для ДБСТ)
Адміністративні витрати
ВСЬОГО ВИТРАТ
Залишок коштів станом на 31.12.2017р(євро)

83 648

350 463
64 520
38 700
46 400
30 000
29 900
30 000
110 943
74 113
35 261
38 852
10 035

10 035
8 200
5 000
3 200
4 547
812
558
448 728

180 851
116 053
29 483
103 099
67 790
497 276
35 100

Інформація про проекти ХОБФ «Соціальна служба допомоги»
Найменування
проекту

Бюджет
проекту

Дитяче
містечко 64 520
«Отрадне»
в
Харкові

Кількість осіб, що
отримали
допомогу в рамках
проекту
40
дітей,
які
проживають в 4
будинках
сімейного типу.

Кількість
персоналу,
задіяного
проекті
14

Соціальні послуги 38 700
сім’ям з дітьми

272 дитини з 254 6
сімей
отримали
допомогу.
Була
здійснена
продовольча
допомога
168
сім’ям, соціальна
підтримка – 16
сім’ям.
Багатодітні сім’ї –
62,
односімейні
сім’ї – 71, сім’ї з
одиноким батьком
– 2, сім’ї з дітьмиінвалідами – 45,
діти-сиріти та діти,
батьки
яких
позбавлені
батьківських прав
– 7, сім’ї ВПЛ - 86.
Всього
–
482
дитини, із них
дівчинки
-211,
хлопчики - 271,
діти 0-6 років 112; діти 7-14
років - 309; діти
15-18 років - 61.

Центр для дітей та 51 400
сімей Харків

Сім’ї – 300, дітей - 18
800

Допомога в рамках проекту
в
Супровід дітей в школу та зі
школи, допомога у веденні
домашнього господарства,
підтримка в робочому стані
всіх
життєво-важливих
комунікацій,
благоустрій
території,
забезпечення
транспортом,
матеріальна
підтримка
(продукти
харчування
та
шкільні
товари). З метою зменшення
витрат на комунальні послуги
( а саме опалення), в
котельній
встановлено
твердопаливні котли, а в
будинках – водонагрівачі.
Консультації про права та
пільги для сімей, допомога в
оформленні
документів,
соціальної
допомоги,
рекомендації та допомога у
виконанні педагогічних та
психологічних
методів
реабілітації,
організація
дозвілля,
допомога
продуктами
харчування,
одягом,
взуттям,
творчі
заняття з дітьми, допомога в
улаштуванні
дітей
в
дошкільні навчальні заклади,
допомога в пошуку роботи,
постановці на облік в Центрі
зайнятості,
працевлаштування батьків та
інше.

В центрі для дітей та сімей
працювало
18
гуртків:
малювання для дітей та
дорослих, вокал, кераміка,

Денний центр для 30 000
осіб похилого віку

Будівництво
110 943
«Будинки для дітей
та молодих людей в
м. Харкові»
Укріплення
10 035
соціальних зв’язків
людей,
які
постраждали
від
нацизму, шляхом
проведення
зустрічей
з
молоддю як для
мобільних, так і
немобільних літніх
людей.
Dream
Achieve 29 900
Realize
Express
(DARE): освітні та
соціальні інновації в
Україні, Республіці
Молдові та Румунії
для
досягнення
«гарного життя для
наших дітей»

50 осіб похилого
віку

7

3

53 особи

156
дітей,
батьків

77

підготовка
до
школи,
англійська мова, різьба по
дереву,
авіамоделювання,
хореографія, бальні танці для
дітей та дорослих, циркове
мистецтво,
комп’ютерний
клас,
рукоділля,
єдиноборства, фітнес для
дорослих, водний туризм,
журналістика,
шахи.
Проведення
тематичних
тренінгів для дітей та
дорослих, святкових заходів,
спортивних
змагань,
реалізація програм сімейного
дозвілля.
Культурно-дозвіллєва
робота:
проведення
святкових заходів, екскурсії
та походи в театр, цирк,
екопарк, музеї, творчі зустрічі
з іншими клубами активного
довголіття
та
творчими
людьми, заняття вокалом,
рукоділлям,
танцями,
консультації
психолога,
юриста, лекції про здоров’я,
харчування,
активне
довголіття та ін. Харчування,
послуги прання, прасування
білизни.
Добудовано 2 жилих будинка
на 100%. 2 житлових будинка
введено в експлуатацію.

6

Організація та проведення
заходів
(святкових
та
пам’ятних)
з
молоддю,
дозвілля, екскурсій, надання
допомоги засобами гігієни,
відвідування волонтерами на
дому, дрібний поточний
ремонт, допомога у побуті.

6

Організація
навчальних
процесів SOLE, проведення
тренінгів для дітей та батьків,
робота груп взаємодопомоги
для
батьків,
організація
роботи дитячого парламенту,
проведення супервізій та
коуч-сесій.

Юридична,
30 000
соціальна
та
психологічна
допомога ВПЛ в м.
Харкові

Мережа
центрів 35 261
«Домашня опіка»
Карітас
України,
2017 рік»

Мережа
центрів 38 852
«Паліативна
допомога» Карітас
України, 2017 рік»

В 2017 році 1510 5
ВПЛ звернулися,
із
них
337
чоловіків, жінок 1173. Із Луганська
та
Луганської
області
808,
Донецька
та
Донецької області
- 692 особи; із
Криму - 10 осіб.
63 особи
9

118 осіб

12

Консультації про права та
пільги,
допомога
в
оформленні
документів,
соціальної
допомоги,
допомога в улаштуванні дітей
у
дошкільні
навчальні
заклади, допомога в пошуку
роботи, постановці на облік в
центрі зайнятості, допомога
продуктами
харчування,
одягом, взуттям.
Допомога
в
побуті,
спостереження за станом
здоров’я,
допомога
продуктами харчування та
побутовою хімією, засобами
гігієни,
медикаментами,
допомога
в
оплаті
комунальних послуг, догляд
за тілом, прогулянки та ін.
Консультації лікарів виїзної
служби, психолога, надання
допомоги
продуктами
харчування, медикаментами,
засобами гігієни, проведення
маніпуляцій за призначенням
лікаря, догляд за тілом,
допомога в побуті, навчання
родичів паліативних хворих
догляду за хворими.

Реалізація соціальних проектів у 2017 році

13.6%

36.4%

20.7%

5.9%

23.3%

Допомога дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей, сім'ям з дітьми в складних життєвих обставинах
Соціальна та медична допомога особам похилого віку та особам з обеженими можливостями
Соціальна, юридична та психологічна допомога переселенцям з зони проведення АТО

Інша статутна діяльність (Будівництво двох жилих котеджів для ДБСТ)
Адміністративні витрати

