
ОДЕСА - 2018

wayhome.org.ua



ОБФ "ШЛЯХ ДО ДОМУ" 2

Вступне слово

22 роки тому з'явився Одеський Благодійний фонд «Шлях до дому».

Всі ці роки - це був час дивних експериментів та пригод! Ми винаходили

велосипеди і створювали нові технології. Потім відмовлялися від підходів, що

встигли за цей час застаріти, і знову шукали стежки у лісі, який носить назву

"соціальна сфера".

Ми були свідками того, як змінювалося українське суспільство: від

розгубленої, переляканої розпадом СРСР маси у 90-х до появи і самоорганізації

громадянського суспільства. 

Коли ми починали, нас було п’ять ентузіастів, і ми навіть припустити не 

могли, що маленька творча тусовка виросте у велику регіональну організацію

з багатьма центрами, напрямками і більш ніж 150 співробітниками, а 

добровольці, які приєдналися до нас протягом цих років, стануть

емпатичними професіоналами, здатними вирішувати найскладніші завдання

- від первинної допомоги бездомним людям та вуличним дітям до участі в 

реформуванні ключових компонентів соціального життя.

Сьогодні Фонд «Шлях до дому» - це осередок громадянського суспільства. Для 

нас характерними елементами такого суспільства є прагнення до співпраці, 

відкритості і прозорості. Слідуючи цим переконанням, ми демонструємо

спільноті те, як ми розпоряджаємося отриманими ресурсами, які послуги

пропонуємо нашим підопічним, як справляємося з проблемами і викликами

сьогоднення, хто є нашими партнерами на цьому шляху. І звичайно ж цей звіт

для нас самих - це дзеркало, в якому ми ясно бачимо себе в минулому 2017 році.

Ми впевнено вступаємо у 2018 рік із новою Стратегією розвитку Фонду і 

великими сподіваннями на те, що рівень соціальної відповідальності та 

культури благодійності в Одеській громаді та в українському суспільстві буде  

зростати. 

Наші маленькі вихованці та підопічні, які зіткнулися з складними

обставинами в своєму житті, будуть раді будь-якій вашій допомозі!

Президент Фонду Сергій Костін
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Про Фонд “Шлях до Дому”
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Команда Фонду ніколи не зупиняється на досягнутому результаті, а завжди 
шукає нові виклики, допомагаючи нужденним знайти свій шлях до дому!

Місія Фонду: допомога людині в складних життєвих обставинах (СЖО), 
насамперед, дитині, на шляху до самостійного подолання своєї біди, отриманні 

своїх можливостей у суспільстві.

Одеський благодійний фонд «Шлях до 
Дому» впродовж 20 років є лідером на 
ринку соціальних послуг Одеси та області. 
Структура діяльності Фонду включає два 
основних напрями, якими опікуються 
відповідні Департаменти: 

 Послуги та допомога групам ризику
зараження соціальними інфекційними
захворюваннями та інфікованим особам.

 Послуги та допомога дітям, сім’ям та 
молоді в складних життєвих обставинах, , 
в тому числі вимушено переміщеним
особам.

Послуги Фонду:
• Соціальне забезпечення життєвих потреб 
людей у СЖО
• Соціальний супровід людей груп ризику
соціально-небезпечних хвороб: 
профілактика, діагностика, підтримка
• Соціально-навчальний розвиток, догляд, 
супровід для дітей у СЖО
• Психологічна, навчальна підтримка
батьків дітей у СЖО.

Фонд за свою активну соціальну роботу є 
номінантом та лауреатом українських та 
закордонних премій та нагород:

 Премія Life Ball 2010 року за роботу з 
ВІЛ-інфікованими вуличними
підлітками

 Премія Фонду Клауса Шваба в сфері
соціального підприємництва

 Премія «Благодійна Одещина 2014»

 Діяльність фонду відзначена в доповіді
UNAIDS «Право на здоров'я» за 2017 рік

 Збірна з вуличного футболу людей у 
складних життєвих обставинах, 
координатором якої є Фонд, стала 
Чемпіоном світу в 2009 році та 
Чемпіоном Європи в 2009 і в 2012 рр.

 Фонд є розробником механізму обліку
бездомних громадян і безпритульних
дітей, який ліг в основу Закону України
«Про основи соціального захисту
бездомних громадян і безпритульних
дітей» (2005).



Не просто цифри
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788 дітей і підлітків отримали доступ       

до різних послуг Фонду

• Соціальна допомога сім’ям та дітям:

1 820 одиниць одягу, 470 пар взуття

643 продуктових набори

572 санітарно-гігієничних набори

530 дітей отримали подарунки на 
новорічні свята

• Психологична допомога: 

2 544 консультацій для дітей и підлітків

301 консультацій для батьків та вчителів

274 спільних консультацій для батьків та 
дітей

• Правова допомога:

78 первинних консультацій для підлітків

390 первинних консультацій для батьків

58 дітей влаштовані в навчальні заклади

• Освітні послуги:

324 дітей і підлітків регулярно відвідували
заняття з педагогом, тому на 24% 
покращилася успішність дітей

• Медична допомога:

273 дітини отримали консультацію
педіатра по направленню від Фонду

24 дитини поставлені на облік в 
спеціалізований лікувальний заклад

21 випадок соціально-небезпечних

захворювань виявлено у дітей і підлітків

• Оздоровча допомога:

30 дітей пройшли оздоровлення у 
літньому таборі

16 пройшли курс фізичної реабілітації

47 відвідали футбольні тренування

16 856 осіб з уразливих груп отримали

послуги з діагностики та профілактики
ВІЛ/СНІД та інших інфекцій

• Обстеження стану здоров’я 
представників уразливих груп 
(споживачі наркотиків, їх партнери, 
робітниці комерційного сексу та інші)

14 887 клієнтів пройшли тестування на 
ВІЛ із застосуванням швидких тестів

9 162 обстежень на гепатит С проведено 
за допомогою швидких тестів

120 обстежень на гепатит B проведено за 
допомогою швидких тестів

320 обстежень та тестувань на захворю-
вання, що передаються статевим шляхом

8 223 клієнтів пройшли скринінг на 
туберкульоз за допомогою анкетування

514 клієнтів пройшли лабораторну
діагностику на туберкульоз та/або ренген

2 752 візитів представників уразливих
груп в мобільні амбулаторії Фонду

• Кейс-менеджмент 

948 клієнтів отримали соціальний супровід

322 клієнтам з ВІЛ призначено антиретро-
вірусну терапію завдяки супроводу

• Профілактична робота

406 000 презервативів розповсюджено 
серед основних груп ризику 

31 929 інформаційно-освітніх матеріалів
було поширено.

Загалом 46 117 187 грн залучено
за 2017 рік на реалізацію проектів 
та поточну діяльність Фонду.

За 2017 рік



Результати нашої роботи

1. Допомога сім’ям та дітям у складних життєвих
обставинах
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Дитячий Департамент Фонду

Виконує комплекс робіт по реабілітації 
та соціальній адаптації для дітей 
вулиць, дітей та підлітків з кризових 
та малозабезпечених сімей, для дітей з 
сімей вимушених переселенців. 

В Центрі «Велика родина» дітям з таких 
сімей надають тимчасове житло та 
харчування в соціальному гуртожитку, 
дітей влаштовують до школи, 
організують розвиваючі та спортивні 
заняття, культурні заходи. 44 дитини 
віком від 8 до 18 років стали 
вихованцями Центру в 2017 році.

Дошкільнята з сімей СЖО займаються в 
центрах дитячого розвитку та творчості 
«Посмішка», «Світанок», «Сяйво, 
«Паросток», де є групи денного 
перебування дітей віком від 2 до 7 років. 
В 2017 році послугами цих центрів 
були охоплені 235 дітей. 

З дітьми у всіх центрах Фонду працюють 
психологи, соціальні робітники, арт-
терапевти, педагоги, юристи. 

• Мобільна служба підтримки сімей

Програма комплексної підтримки для 
кризових та неблагополучних сімей, які
не мають доступу до інформації, 
медичних і правових послуг -
безпосередньо в місцях їх проживання.

• Соціальне підприємництво

Фонд запровадив фермерське 
господарство під Одесою, де 
вирощуються овочі та фрукти, які 
використовуються для харчування дітей 
з Центру «Велика родина», для 
приготування страв у соціальному кафе 
або реалізуються. Прибуток з продажу та 
діяльності кафе йде на потреби дітей-
вихованців Фонду. Діти на фермі 
відпочивають на природі  та навчаються 
працювати.

• Школа батьківства

Батьки, які не мають позитивного 
досвіду життя в родині, протягом занять 
отримуть навички позитивного 
спілкування з власними дітьми.



Результати нашої роботи
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1. Допомога сім’ям та дітям у складних життєвих
обставинах

Освіта:
• Додаткові заняття з шкільних предметів
• Заняття з елементами арт-терапії 
(гончарна студія, прикладна творчість, 
образотворче мистецтво, ювелірна 
майстерня, студія журналістики)
• Просвіта щодо здорового способу життя
• Спортивні секції (вело-клуб, футбольна 
команда, танцювально-театральна студія)

Здоров'я:
• Групові та індивідуальні психологічні 
консультації
• Психолого-педагогічна підтримка дітей, 
які перебувають на лікуванні без батьків в 
шкірно-венерологічній лікарні (Центр 
«Будь здоровий»)

• Фізична реабілітація дітей з інвалідністю
• Тестування на соціально-небезпечні 
захворювання з подальшим 
супроводженням в лікувальний заклад
• Щорічне оздоровлення дітей у літньому 
таборі на березі Чорного моря
• Забезпечення доступу до інтегрованих 
медичних послуг
• Медичний супровід.

Правова допомога:
• Юридичні консультації і супровід.

В роботі гуртків та секцій можуть 
приймати участь не тільки вихованці 
Фонду, але і гості – наші двері відкриті 
для всіх бажаючих.

Послуги Дитячого Департаменту 
спрямовані на оздоровлення, 
отримання додаткової освіти, на
нормальну соціальну адаптацію в 
суспільстві для дітей та підлітків із 
сімей соціального ризику.

Для дітей 2-7 років: освіта і здоров'я

Методики освіти орієнтовані на 
індивідуальне навчання та інтереси.
5 областей розвитку дітей включають 
такі аспекти: фізичний, соціальний, 
емоційний, мовний та когнітивний:

• групові та індивідуальні навчальні 
заняття
• допомога логопеда
• медичний супровід
• гуманітарна допомога
• фізична реабілітація

Для дітей 7-18 років



Результати нашої роботи

2. Допомога вимушеним переселенцям
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Фонд залучає дітей з сімей ВПО до своїх
реабілітаційних і освітніх програм. 

Центри «Паросток» та «Сяйво» створені 
при місцях компактного поселення 
переселенців і допомагають подолати 
дітям, молоді і дорослим стрес 
вимушеного переміщення, соціально 
адаптуватися, знайти роботу, влаштувати 
дітей в навчальні заклади і отримати 
повний спектр медичних і юридичних 
послуг.

Підлітки беруть участь в програмах
Центрів денного перебування «Відкриті
двері» та Центру освіти і дозвілля «Міст у 
майбутнє». 

Дітей влаштовують в школи, в Фонді вони 
відвідують заняття з хореографії, арт-
терапії, гончарної справи, футболу. ОБФ «Шлях до Дому» надає допомогу і 

дорослим переселенцям. Надаються
соціальні, юридичні, психологічні та 
педагогічні послуги, соціальний супровід.

На тренінгах в межах проекту «Жінки-
жінкам» жінки з числа ВПО, що проживають 
в Одесі, навчилися методам та навичкам 
розпізнавання, запобігання та протидії 
насильства в сім’ї, дізналися про правові 
норми. Створено групу взаємодопомоги 
жінок ВПО для попередження та протидії 
насильству.

Проведено роботу для подолання 
психологічних наслідків насильства, 
тривожності, психологічних травм або 
депресії, запобігання негативним наслідкам 
насильства, правового захисту інтересів 
постраждалих осіб. Для комплексного 
вирішення проблеми насильства серед 
жінок Одеси налагоджено взаємодію 
відповідальних місцевих служб.
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3. Послуги та допомога для груп ризику
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Департамент Фонду
«Громадське здоров’я»

Розвиває та реалізує програми з протидії 
поширенню ВІЛ/СНІД та медико-
соціального супроводу серед споживачів 
ін’єкційних наркотиків та їх партнерів, 
робітниць комерційного сексу, інших груп 
ризику, основані на філософії Cтратегії
Зниження Шкоди. Охоплення роботи 
також включає роботи з профілактики 
гепатитів В та С, туберкульозу. 

Організовані аутріч-маршрути, медично-
соціальний супровід, юридична допомога. 

Для споживачів ін’єкційних наркотиків 
працює Ком’юніті-центр, стаціонарний та 
мобільний пункти обміну шприців, 
здійснює виїзди мобільна амбулаторія 
для експрес-тестування на ВІЛ, гепатити та 
туберкульоз в умовах вулиці.

Відділення Фонду по роботі з 
представниками груп ризику зараження 
цими захворюваннями працюють в 
районних центрах Одеської області: 
Іллічівську, Ізмаїлі та Білгород-
Дністровському.

Центр «Відкриті двері»

Тут є всі умови для комфортного 
перебування дітей, які ведуть вуличний
спосіб життя і вживають наркотики. 
З'ясовується ситуація в родині дитини, 
причини потрапляння на вулицю, 
виробляється стратегія надання допомоги. 

Проводяться заняття щодо профілактики, 
турботи про здоров'я, запобігання
насильства, сесії з арт-терапії, діти
дізнаються про небезпеку і наслідки
вживання наркотиків і алкоголю. 

Лікарі проводять огляд, призначають
обстеження, соціальні працівники
супроводжують на тестування і інші
обстеження, і далі - до відповідних
медичних установ. У Центрі вони 
отримують консультації юриста. Діти
можуть тут помитися, випрати речі, поїсти. 

Завдання - стимулювати дітей повернутися
в соціум, припинити ризиковану
поведінку, що знижує рівень
криміналізації в цьому середовищі.

Клієнтами Центру в 2017 році стали 

294 дитини.

«Мій лікар каже, що
працівники Фонду мені
життя врятували. 
Якби я ще зачекав зі
здачею тесту на ВІЛ, 
то все було б 
набагато гірше», -
Дмитро, клієнт ВІЛ-
сервісних програм
Фонду

Фонд охоплює більше 

13 500 споживачів 
ін’єкційних наркотиків 

та їх партнерів, 
забезпечує їм доступ 

до більше ніж 30 видів 
послуг для зміни їх 

ризикованої поведінки.



Результати нашої роботи

3. Послуги та допомога для груп ризику
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Ком'юніті-Центр «Довіра» для 
споживачів ін'єкційних наркотиків

Центр діє з метою зміни небезпечної 
ін'єкційної і сексуальної поведінки 
клієнтів (СІН) на менш вразливу, 
збереження здоров'я і отримання 
медичних та соціальних послуг. 

Центр створено за підтримки ОБФ 
«Альянс громадського здоров'я». 

Послуги Центру:
• видача та обмін шприців, видача 

презервативів, спиртових серветок;
• тестування швидкими тестами на ВІЛ/ 

СНІД та ІПСШ, на вірусні гепатити;
• спрямування в програми з 

немедичного догляду та підтримки, 
замісної терапії, антиретровірусної
терапії;

• спрямування на діагностику та 
обстеження до медичних закладів;

• консультування з питань менш 
ризикованої та уразливої поведінки;

• сприяння доступу до програм 
реабілітації та ресоціалізації;

• надання долікарської медичної 
допомоги;

• інформаційна допомога: буклети, 
газети, журнали, довідники з питань 
менш небезпечної поведінки, 
профілактики та лікування інфекцій;

• консультації юриста, психолога та 
інших фахівців;

• консультування «рівний-рівному» з 
питань менш ризикованої та уразливої 
поведінки;

• консультування партнерів людей із 
залежностями з питань менш 
ризикованої поведінки;

• бібліотека, відеотека;
• навчання роботі на комп'ютері;
• розвиток волонтерського руху;
• організація і проведення дозвілля;
• групи взаємодопомоги: жінок і 

чоловіків СІН та співзалежних;
• просвітницько-освітні заходи (тренінги, 

фокус-групи, майстер-класи, семінари).

Більше 1,5 млн 
одноразових шприців 

та 500 тисяч голок
для шприців отримали 
споживачі ін’єкційних 
наркотиків за 2017 рік 
в пунктах надання 
послуг Фонду.

«Я вживала важкі наркотики 30 років. В один з найважчих 
моментів я прийшла в центр «Довіра» фонду «Шлях до 
Дому», де мені допомогли. Після цього моє життя 
кардинально змінилося. Я припинила вживати, приймаю 
замісну терапію. Мені запропонували роботу в Фонді, і 
зараз я допомагаю людям, які опинилися в ситуації, подібній 
моїй», - Юлія, ВІЛ-активістка, співробітник центру «Довіра»



Результати нашої роботи

4. Адвокація для сталості ВІЛ-послуг
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Відтепер мешканці міста Білгород-
Дністровський та Білгород-
Дністровського району можуть пройти 
тестування на ВІЛ та отримати 
консультацію сімейного лікаря – на 
первинному рівні. Результат тестів на 
ВІЛ пацієнт отримує через 10 хвилин. В 
разі позитивного результату, пацієнт 
одразу отримує направлення на 
своєчасне лікування. 

Сьогодні в місті та у районі функціонує 
стійка система надання життєво
важливих ВІЛ-послуг для найбільш 
вразливих до інфікування груп та людей, 
які живуть з ВІЛ. Білгород-Дністровською
районною радою прийнята «Районна
цільова соціальна Програма протидії
ВІЛ-інфекції та іншим соціально
небезпечним хворобам на 2017-2020 

роки», проведено поглиблений аналіз
стану епідемії ВІЛ та інших соціально
небезпечних захворювань, навчання
медичного персоналу щодо тестування
на ВІЛ, відкриті пункти тестування, які
облаштовані необхідним обладнанням. 

Такі зміни стали можливі в межах 
пілотного проекту Фонду «Сталість ВІЛ-
послуг», що реалізується за підтримки 
Проекту USAID «Реформа ВІЛ-послуг в 
дії» та у співпраці з місцевою владою. 

В 2018р. проект продовжує роботу в місті 
Одеса, в рамках співпраці між Фондом і 
Одеською міською радою. Підсумком 
стане впровадження консультування та 
тестування на ВІЛ за допомогою 
швидких тестів в усіх міських центрах 
первинної медико-санітарної допомоги.
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Футбол

Футбол розвиває повагу і довіру, 
командний дух і волю, віру в себе і 
прагнення до перемоги. Це один з кращих
інструментів для соціальної реабілітації
людей, які опинилися в складних
життєвих ситуаціях. 

Фонд «Шлях до Дому» створив дитячу
футбольну команду, в якій безкоштовно
тренуються на базі стадіону «Спартак» такі
хлопчики й дівчатка. 

Дітям заняття футболом допомогли
адаптуватися в суспільстві, зміцнити
здоров'я, а головне, подарували
задоволення від власних перемог.

А дорослих людей, що знаходяться в 
кризових ситуаціях, Фонд залучає до 
Національної збірної команди України з 
вуличного футболу. Щорічно команда 
бере участь в Чемпіонаті Світу та 
Чемпіонаті Європи з вуличного футболу 
(Homeless World Cup, Homeless Euro Cup). 
Збірна стала Чемпіоном світу в 2009 році
та Чемпіоном Європи з вуличного футболу 
в 2009 і в 2012 рр.

5. Інша робота

Літній лагерь для дітей в СЖО

Кожного літа Фонд «Шлях до Дому» 
проводить літній оздоровчий табір на 
березі Чорного моря, в якому 
відпочивають діти та підлітки з 
малозабезпечених та кризових сімей 
віком від 6 до 17 років, що проживають 
на базі Центру «Велика родина». 

У цих сімей немає можливостей 
оздоровлювати своїх дітей та 
оплачувати вартість курортних послуг. 

Літній табір є невід’ємною та 
ефективною складовою реабілітаційної 
програми для дітей, більшість з яких 
зіткнулися в своєму житті з 
бездоглядністю та життям на вулиці, 
сімейним насиллям, злиднями, 
соціальною дезадаптацією. 

Під час відпочинку в таборі педагоги та 
вихователі залучають дітей до 
командних ігор, розвиваючих та 
спортивних занять. Це допомагає дітям
впоратися зі стресом, почати
повноцінне життя, набути нових
навичок, оздоровитися і підготуватися
до навчального року.



Фінансові показники Фонду 

Фонд отримав у 2017 році грантів та пожертв на загальну суму 46 117 187 грн.
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НАШІ ПРОЕКТИ ПІДТРИМУЮТЬ:

• UNICEF
• USAID
• Pact Inc.
• Caritas Germany 
• RESPOND
• Convictus
• Ursula Zindel-Hilti-Foundation
• World Childhood Foundation
• Національний Інститут Охорони

Здоров'я США (NIH)
• МБФ «Альянс громадського

здоров’я» 
• Фонд "АнтиСНІД"
• ІСАР Єднання

Вплив на епідемію ВІЛ/ТБ в Одеському  регіоні

Надання послуг зі зменшення шкоди підліткам, що 
вживають наркотики

Вплив на епідемію ВІЛ шляхом реалізації якісних 
ґендерно-чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди

Надання послуг статевим партнерам СІН з 
консультування і тестування на ВІЛ

Поліпшення виявлення випадків ВІЛ-інфекції      
серед груп ризику

Інноваційний підхід до мотивації організацій       
щодо проведення науково підтверджених ВІЛ-
профілактичних втручань серед СІН

Розбудова потенціалу з метою реалізації гендерно-
чутливих інтервенцій зі зменшення шкоди 
Соціальний супровід з елементами кейс-
менеджменту клієнтів, груп ризику в рамках 
програми лікування вірусного гепатиту С
Пілотування сталої моделі надання життєво      
важливих послуг для груп населення та людей,       
які живуть з ВІЛ, Білгород-Дністровського р-ну
Розвиток технічних та організаційних 
спроможностей ВІЛ-сервісних організацій

Розвиток моделі успішної підтримки дітей у 
складних життєвих обставинах

Щаслива мати - щаслива дитя

Центр раннього розвитку для дітей з соціально 
вразливих сімей депресивних районів Одеси

Жінки - жінкам

Послуги та підтримка для сімей ВПО, які          
прибули в Одеську область 

Гуманітарна допомога від МБФ «Альянс 
громадського здоров’я»

Товарно-матеріальні цінності без оплати

Благодійні пожертви

ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ:



Дякуємо тим, хто допомагає нам:
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 ТОВ «Арена Марин»

 ТОВ «BIIR Ukraine»

 Управління Патрульної поліції 
Одеської області

 Телеканал «Думська TV»

 Інформаційне агентство 
«Думская.net»

 Центр свята «PAPASHON»

 Краудфандінговая платформа «Моє 
місто»

 Комп'ютерна школа «Хілель»

 Колектив компанії «Інфопульс
Україна»

 Будівельна компанія «Фамільний дім»

 Фармакологічна компанія «ІнтерХім»

 Благодійний фонд імені Олександра 
Коробчинського

 Зразковий хореографічний ансамбль 
«Карнавал»

 Клініка репродуктивного здоров'я 
«Лада»

 Виробнича компанія «Одеська 
паляниця»

 Прес-центр «Odessit.ua»

 ВКФ «Агромарін»

 Інтернет-магазин «Іграшки 7»

 Ініціативна група «Ми любимо 
дітей!»

 Рада адвокатів Одеської області

 Одеський НВК «Гімназія №7»

 Арт-школа «Campus Odessa»

 Компания Sandoz

 Кафе «Шико»

 Akzo Nobel Holding Україна

 Chirch of Jesus Christ of the Last Days

Mark Van Schaick Marine Services

 Klevenberg Shipping Center BV

Юрій Кушнеров

 Олексій Кумсков

 Ірина Валах

 Arkadiusz Gronowski

 Karolina Cowling

 Pascal Kapusta

 Ralph Bridle

 Vissam Alkhatib



Контактні дані та реквізити Фонду  
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Головний офіс ОБФ «Шлях до Дому»: 
м. Одеса, вул. Софіївська, 10, тел. (048) 777 20 76, http://wayhome.org.ua

Дитячий Департамент

Дітям та підліткам, які перебувають у 
складній життєвій ситуації, у соціально-
уразливій сім’ї або потрапили під 
негативний вплив оточення, надаються 
профілактичні, соціальні, психологічні і 
медичні послуги; послуги для 
соціальної адаптації та реабілітації, 
профілактики ризикованої поведінки, 
вживання наркотиків:

• Центр соціальної адаптації для дітей, 
підлітків «Велика сім‘я»,

• Центр освіти та здоров’я «Міст у 
майбутнє»,

• Центр розвитку та дитячої творчості 
для дітей від 2 до 8 років з кризових та 
малозабезпечених сімей «Посмішка»: 
м. Одеса, вул. Софіївська, 10, тел. (048) 
777 20 76 

• Центр денного перебування для дітей, 
підлітків та молоді в СЖО «Відкриті 
двері»: м. Одеса, вул. М’ясоїдівська, 
46, тел. (048) 711 18 18 

• Центр розвитку та дитячої творчості 
для дітей з неблагополучних та 
залежних сімей «Світанок», м. Одеса, 
вул. Лазарева, 76.

• Центр розвитку та дитячої творчості 
«Паросток» для дітей з сімей ВПО, м. 
Одеса, вул. Червона, 11.

• Центр розвитку та дитячої творчості 
«Сяйво» для дітей з сімей ВПО, м. 
Одеса, вул. Успенська, 4.

• Медико-соціальний центр при Дитячій 
шкірно-венерологічній лікарні «Будь 
здоровий», м. Одеса, вул. Вавілова, 60.

Департамент «Громадське здоров’я» 

Протидія поширенню ВІЛ, гепатитів В та 
С, туберкульозу серед груп ризику. 
Тестування, обстеження, аутріч-
маршрути, медико-соціальний 
супровід, юридична допомога. 

• Адміністрація Департаменту: м. Одеса, 
вул. Софіївська, 10, тел. (048) 777-20-76

• Ком’юніті-Центр «Довіра», м.Одеса, пр. 
Шевченка 10/1, тел. (0482) 32-54-11.

• Стаціонарний пункт обміну шприців, 
м.Одеса, вул. Князівська, 40.

• Центр для жінок, що споживають 
ін’єкційні наркотики, м.Одеса, вул. 
Канатна, 17, тел. (050) 337-39-03.

• Центр ОБФ «Шлях до Дому» в 
Чорноморську, вул. Карла Маркса, 19, 
тел. (063) 277-92-99, (093) 793-57-13.

• Центр ОБФ «Дорога до Дому» в Ізмаїлі, 
вул. Тульчіанова, 57/59, тел. (098) 943-
49-16.

• Центр ОБФ «Шлях до Дому» в 
Білгород-Дністровському, вул. 
Дзержинського, 9, тел. (063) 204 40 21.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВУВАНЬ:

Отримувач: Одеський благодійний 
фонд «Шлях до Дому» 

р/р № 26002000031201 

в АТ "Укрексімбанк",

ЄДРПОУ: 25042130,  МФО 322313

Призначення платежу: 

«БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА»

Корпоративна карта ПриватБанку:

5169 3305 1314 9622

http://wayhome.org.ua/


Summary of Annual Report

Our Mission: “Helping a person in complicated 
circumstances, especially a child, on his/her way to 
overcoming his/her problems and to receiving the 
vision of own opportunities in the society”. 

The main areas of activities:

• Social security of initial everyday needs of 
people in complicated circumstances 

• Care and patronage for children and young 
people in complicated circumstances

• Complex of services for children and young 
people in complicated circumstances: social and 
educational development 

• Psychological and educational support for 
parents in complicated circumstances 

• Social patronage for people, who are in socially 
dangerous diseases risk groups: prevention, 
diagnostics, care and support.

Children Department of Fund implements the 
complex of works on rehabilitation and social 
adaptation for street children, children and 
teenagers from poor and crisis families and from 
IDP families from the East of Ukraine. 

The total coverage for clients of the Department is 
about 600 children and teenagers annually.

Psychologists, social workers, art-therapists, 
teachers, lawyers and other experts work at all 
centres of the Fund with children and teenagers 
depending on their needs. 

At "Large Family" shelter for children from crisis 
and poor families are provided with temporary 
place to live and meals at social dormitory. It is 
welcoming more than 60 children. Pre-school 
children from 2 to 8 are sent to Children 
Development and Creativity Centres "Smile", 
"Sunrise" and "Sprout". 

After-school activities for children at Fund are 
ensured by a great number of hobby classes: 
dancing and drama class, football club, jewellery 

studio, sewing course, repair and carpentry shop, 
pottery studio, art therapy, journalism school, 
English class, additional classes on humanities and 
science and a lot of others.

788 children and adolescents have access to the 
services of the Foundation.

Department “Public Health” of Fund works to 
bring about a reduction in the level of health and 
social harms related to illegal drug use, especially 
the risk of HIV infection, tuberculosis, hepatitis В 
and С, based on philosophy of Harm Reduction 
Strategy.

There were established: Community Centre for 
injecting drug users, fixed and mobile needles 
exchange centre, mobile laboratory for express-
testing on HIV, hepatitis and TB in the streets.

Starting with 1999 and to 2017, Department 
reached coverage of more than 13 500 injecting 
drug users and their partners, ensured access to 
more than 30 kinds of services, which significantly 
influents the changing of risk behaviour. 

14 887 clients were tested for HIV using rapid tests

9 162 clients tested for hepatitis C with a rapid tests

8 223 clients were screened for tuberculosis 
through questionnaires

The Department provides:

• Access to hard-to-reach risk groups and efficient 
change of their behavior, prevention of socially 
dangerous diseases and struggle for civil health; 

• Provision of important HIV-, TB services to the 
communities of Odessa region;

• For children and young people with addictions, 
who are tending to vagrancy, who are diseased 
or suffered street way of life, with preventive, 
social, psychological and medical services with 
help of activities of the Centres: day-stay Centre 
for children, teenagers and young people 
“Opened Doors”, medical and social Centre at 
Skin and Venereology Hospital “Be Healthy”.

Subdivisions of Department were established in 
Odessa and in Odessa region: Chernomorsk, Izmail 
and Belgorod-Dnestrovsky. 

The Fund received grants and donations in 2017

of UAH 46 117 187 for a total.

Fund exists for more than 
20 years in the market of 
providing services to 
children and families in 
complicated life 
circumstances and to risk 
groups. 
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Резюме Річного звіту 

Місія Фонду: допомога людині в складних
життєвих обставинах (СЖО), насамперед, 
дитині, на шляху до самостійного подолання
своєї біди, отриманні своїх можливостей у 
суспільстві.

Напрямки діяльності Фонду:

• Соціальне забезпечення життєвих потреб 
людей у СЖО

• Соціальний супровід людей груп ризику 
соціально-небезпечних хвороб: профілактика, 
діагностика, підтримка

• Соціально-навчальний розвиток, догляд, 
супровід для дітей у СЖО

• Психологічна, навчальна підтримка батьків 
дітей у СЖО.

Дитячий Департамент

Виконує комплекс робіт по реабілітації та 
соціальній адаптації для дітей вулиць, дітей та 
підлітків з кризових та малозабезпечених сімей, 
для дітей з сімей вимушених переселенців. 

В Центрі реабілітації та адаптації дітей «Велика 
родина» дітям з таких сімей надають тимчасове 
житло та харчування в соціальному гуртожитку, 
дітей влаштовують до школи, організують 
розвиваючі та спортивні заняття, культурні 
заходи.  Дошкільнята з сімей СЖО займаються в 
центрах дитячого розвитку та творчості 
«Посмішка», «Світанок», «Сяйво, «Паросток», 
де є групи денного перебування.

З дітьми у всіх центрах Фонду працюють 
психологи, соціальні робітники, арт-терапевти, 
педагоги, юристи. 

Загальне охоплення клієнтів Департаменту 
щорічно становить близько 600 дітей.

Позашкільна активність дітей забезпечена 
багатьма заняттями та гуртками за інтересами: 
гончарна студія, прикладна творчість, 
образотворче мистецтво, ювелірна майстерня, 
студія журналістики, англійська мова, додаткові 
заняття з гуманітарних та точних предметів.

788 дітей та підлітків отримали в 2017 році 
доступ до послуг Фонду.

Департамент «Громадське здоров’я» 

Працює з метою протидії шкоді для здоров'я та 
соціальним явищам, пов'язаним з незаконним
вживанням наркотиків, особливо з ризиком
інфікування ВІЛ-інфекцією, туберкульозом, 
гепатитом В та С на основі філософії Стратегії
зменшення шкоди.

Створені: Ком’юніті-центр для споживачів
ін'єкційних наркотиків, стаціонарні та мобільні
пункти обміну шприців, мобільна лабораторія
для експрес-тестування на ВІЛ, гепатити та 
туберкульоз.

З 1999 по 2017 рік Департамент охопив понад
13500 споживачів ін'єкційних наркотиків та їхніх
партнерів, забезпечив доступ до більш ніж 30 
видів послуг, що суттєво впливає на зміну
ризикованої поведінки.

• 14 887 клієнтів пройшли тестування на ВІЛ за 
допомогою швидких тестів

• 9 162 клієнти, які пройшли тестування на 
гепатит С із швидкими тестами

• 8 223 клієнти пройшли тестування на 
туберкульоз.

Департамент забезпечує:

• Доступ до важкодоступних груп ризику та 
ефективну зміну їхньої поведінки, 
запобігання соціально небезпечним
хворобам та боротьба за громадське
здоров'я;

• Надання життєво важливих послуг з ВІЛ, ТБ 
для громад Одеської області;

• Дітям, молодим людям з залежностями, що
схильні до бродяжництва, вуличного життя,  
хворим надаються профілактичні, соціальні, 
психологічні та медичні послуги на базі
підрозділів: Центр для дітей, підлітків та 
молоді "Відкриті двері", медико-соціальний
центр при шкірно-венерологічній лікарні
"Будь здоровий".

Підрозділи Фонду створені в Одесі та Одеській
області: Чорноморську, Ізмаїлі та Білгород-
Дністровському.

Фонд отримав грантів та пожертвувань в 
2017 році на загальну суму 46 117 187 грн.

Одеський благодійний
фонд «Шлях до Дому» 
впродовж 20 років є 
лідером на ринку 
соціальних послуг
Одеси та області. 
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