БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
РОЗВИТОК БЕЗПЕЧНОГО ЖИТТЯ
Місія. Ідеї. Команда.

Ми вважаємо, що ретельний підхід до екологічних питань та питань безпеки
сьогодні має ключове значення для забезпечення екологічної стабільності та
безпеки завтра

Наша місія - сприяння створенню безпечного життя мешканців України,
подолання екологічних проблем та впровадження європейських стандартів
життя

Ми зосереджені на наступних темах:

Вода

Ліс

Залучення коштів

Безпека

Суспільство

Експертна підтримка
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Ми прагнемо знизити екологічні ризики, пов'язані зі скиданням забруднених
стічних вод у водойми, підземні води та ґрунт

Вода

Області проектів:

•

Покращення екологічних умов довкілля шляхом
модернізації застарілої інфраструктури
водопостачання міст та сіл

•

Запобігання санітарній та екологічній небезпеці
шляхом проведення своєчасних дій з ліквідації
аварійних умов централізованих каналізаційних
систем;

•

Впровадження інноваційних рішень з очищення
стічних вод;

•

Очистка та охорона водойм
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Заходи збереження лісових територій необхідні для забезпечення екологічно
стійкого майбутнього людства в цілому та, зокрема, в межах України

Ліс

Області проектів:

•

Проекти з охорони природи, в тому числі захист
диких тварин;

•

Відновлення лісових масивів після масової
вирубки;

•

Відновлення паркових та зелених зон в межах
населених пунктів та розробка комплексу
природоохоронних заходів;

•

Благоустрій зелених зон відпочинку,
туристичних маршрутів для відпочиваючих на
природі;

•

Розробка та впровадження комплексних рішень
захисту населених пунктів від техногенних явищ
природи, включаючи забруднення води, повені,
зсуви, тощо
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Безпека населення має вирішальне значення для прогресивного розвитку
суспільства, при цьому безпека дітей завжди залишається безперечною

Безпека

Області проектів:

•

Сприяння безпечним умовам життя в населених
пунктах шляхом підвищення рівня контролю та
моніторингу громадських місць та розвиток
інфраструктури безпеки шляхом реалізації
комплексних програм Безпечне місто;

•

Забезпечення безпечного середовища для дітей
в комплексній програмі Безпечна школа;

•

Розробка та впровадження ефективних
комплексних систем безпеки для дитячих
будинків, дитячих садків та інших дитячих
закладів;

•

Покращення рівнів безпеки та контролю ситуації
на дорогах в рамках комплексної програми
Безпечних рух.
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Важлива характеристика цивілізованого суспільства - соціальні проблеми не
можуть ігноруватись, і наш Благодійний Фонд готовий до пошуку рішень у
численних складних ситуаціях

Суспільство

Області проектів:

•

Підвищення активності в місцевих
громадах, розповсюдження ідеї та
впевненості у розбудові демократичного
суспільства;

•

Створення умов для надання медичної,
матеріальної та соціальної допомоги
населенню;

•

Безпосередня технічна чи фінансова
підтримка вразливих сегментів населення;

•

Технічна допомога іншим благодійним
фондам, громадським організаціям,
діяльність яких спрямована на родини за
межею бідності, боротьбу із порушенням
прав людини, підтримку дітей, жінок та
чоловіків, які цього потребують.
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Основна діяльність фонду спрямована на розвиток знань на ринку нових
технологій у сферах безпеки та екології шляхом поступового впровадження
таких рішень
Залучення коштів
• Залучення фінансових та матеріальних
ресурсів;
• Залучення міжнародних донорів та
окремих грантових програм;
• Просування ключових ідей стійкого
розвитку на місцевому та
міжнародному рівнях

Механізм співпраці:

Виявлення проблем
Залучення коштів
проактивний пошук
відповідного джерела
фінансування у
донорській спільноті

Експертна підтримка
• Надання консультативної підтримки
відповідно до суспільних потреб та
бачення донорів та відповідних
можливостей експертної команди
Благодійного фонду;
• Проведення кваліфікованої експертизи
проектів та розробка проектної
документації у зазначених сферах
діяльності фонду у відповідності до
чинного законодавства, норм етики та
принципів прозорості

розвиток діалогу з
місцевою громадою,
муніципалітетами та
іншими зацікавленими

Розробка проекту
розробка вичерпної
проектної документації

Реалізація проекту
впровадження всіх фаз та
етапів проекту згідно
затверджених планів

Результати проекту
Залучені сторони:

повний запуск та
використання розробок
проекту

Експертна команда
Благодійного фонду

Муніципалітети

Донорські організації

Місцева громада
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Ми активно працюємо над розширенням нашого проектного портфелю та
вже маємо перелік реалізованих проектів в регіонах
вибіркові проекти

Безпечна школа
Лютий, 2017

 Успішний пілотний проект у школі № 3, м.
Ужгород став відправною точкою масштаюної
комплексної програми Безпечна школа
 Фінансування здійснювалось у формі державноприватного партнерства
 Результати проекту дозволяють забезпечити
постійний моніторинг вхідної групи через 2
камери зовнішнього відеоспостереження
 Період реалізації – два місяці

Чисте Закарпаття
Липень, 2017

 Круглий стіл став початком для підготовки та
реалізації проекту «Програма екологічної
безпеки Закарпатської області на 2017-2022 рр.
Реальний план дій»
 9 муніципалітетів брали участь в активному
обговоренні
 За результатом Круглого столу прийняте
одноголосе рішення розробки програми та
наступного будівництва та реконструкції
муніципальних очисних споруд
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Наша команда сформована зі спеціалізованих фахівців та вмотивована
змінювати Україну

Ігор Бобров
Голова Правління

Яна Боброва
Співзасновник
Залучення коштів та маркетинг
yana.bobrova@cfsafelife.com

igor.bobrov@cfsafelife.com

Павло Данилюк
Співзасновник
Комунікації та партнерства
Крістоф Міллуі
Співзасновник
Стратегія та міжнародний
розвиток
christophe.milluy@cfsafelife.com

pavel.danylyuk@cfsafelife.com

Марія Козаченко
Проектний менеджмент
mariya.kozachenko@cfsafelife.com
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