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БАЧЕННЯ: ДИСКРИМІНОВАНІ ТА ВРАЗЛИВІ ПОЧУТІ ТА ЗАХИЩЕНІ В УКРАЇНІ

Організація була створена в 2001 р. групою журналістів, об’єднаних для 
захисту прав дітей та сімей у важких життєвих обставинах. У 2005 р. 
«МАГНОЛІЯ» була зареєстрована як Всеукраїнська громадська організація з 
16 осередками.

ПРО НАС

МІСІЯ: НАДАННЯ ГОЛОСУ ДИСКРИМІНОВАНИМ ТА 

ВРАЗЛИВИМ



«СЛУЖБА РОЗШУКУ ДІТЕЙ» у 2018 році

«Служба розшуку дітей» діє понад 17 років на 
території всієї країни. 

У 2018 році для ефективного інформування 
громадськості про зниклу дитину було створено 
інформаційні матеріали та розміщено їх в 
засобах масової інформації України: 36 
телеканалів, 5 періодичних друкованих видань, 
5 агенцій outdoor реклами та indoor tv, які 
підтримують нас на благодійних засадах. Також, 
завдяки підтримці технічних партнерів, працює 
безкоштовна «гаряча лінія» 116000.

У 2018 році нами було забезпечено:

 Роботу call-center «гарячої лінії» 

зниклих дітей 116000

 Ведення Геоінформаційної системи 

116000

 Ведення бази даних зниклих дітей

 Розвиток сторінки у соціальних 

мережах (Facebook, Youtube, Twitter), 

відкрили аккаунт в Instagram

 Підтримку сайту 

missingchildren.org.ua і розробку його 

нової концепції.

 Залучення нових медіапартнерів, а 

саме:

 Медіасвіт

 Медіадірект

За підтримки партнерів у 
2018 році було створено:

випусків 
телепрограм93

288
оголошень у 
газетах

144
повідомлень у 
київському 
метрополітені

144
відеоматеріалів для 
залізничних вокзалів 
(Київ, Харків)

48
відеоматеріалів для 
залізничних вокзалів 
(Одеса)

144
відеоматеріалів для 
трансляції у 
маршрутних таксі

624
макетів для 
сітілайтів

48
відеооголошень у 
поїздах інтерсіті та 
інтерсіті+



«СЛУЖБА РОЗШУКУ ДІТЕЙ» у 2018 році
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На гарячій лінії надавались такі 
види консультацій:

З початку діяльності 
«Служби розшуку дітей» по 
28.12.2018 завдяки співпраці 
громадськості, ЗМІ, поліції 
вдалося розшукати 

ЗНИКЛИХ 
ДІТЕЙ

1312
ЗВЕРНЕНЬ

надійшло за 2018 
рік на «гарячу 
лінію»

1811

116 000



АДВОКАЦІЯ

Підписано Меморандум про 
співпрацю з Міністерством

закордонних справ України. 
Головною метою Меморандуму є 

консолідація зусиль для 
підвищення рівня захисту громадян
України у разі зникнення їх дітей за 

кордоном.

Участь у Координаційній раді з питань 
дотримання прав дитини та сім’ї при 

Уповноваженому Верховної Ради 
України з прав людини. Участь в 

засіданні «Стан реалізації Національної 
стратегії реформування системи 

інституційного догляду та виховання 
дітей на 2017-2026 роки, схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 09.08.2017 №526-р».

Участь у експертній зустрічі з 
Міністерством юстиції України та 

представниками спільноти 
медіаторів щодо транскордонної 

сімейної медіації, у випадках 
міжнародних викрадень дітей.



АДВОКАЦІЯ

Участь у робочій групі по підготовці Проекту Закону «Про соціальні послуги».

Участь в Міжнародному івенті, 
метою якого було привернення 

уваги до проблеми зниклих дітей. 
Організатор: Міжнародна 

Федерація Missing Children 
Europe. Бельгія, м. Брюссель, 

Європарламент.

Участь у Конференції «Whose 
children are missing children?», яка 

була присвячена темі безвісти 
зниклих дітей, на якій ми 

поділилися своїм  досвідом.
Організатор:Centre for Missing and 

Exploited Children Croatia. Хорватія, 
м. Загреб.

Участь у Форумі «Основні засади 
рівного економічного розвитку 

жінок і чоловіків». 
Організатори: ГО «Спілка жінок 

України», ГО «Соціальна 
справедливість», Міністерство 

соціальної політики України та 
Міністерство юстиції України.
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Жертви катувань

Люди з інвалідністю

Цивільне населення у 
прифронтових зонах

Політв’язні в Росії

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Види створеного 
медіа-продукту:

352 інформаційні 
сюжети

24

26

17

відеоблоги

теледебати

інтерв’ю

Діяльність спрямована на підвищення обізнаності громадян про права вразливих груп, підвищення 
рівня толерантності в суспільстві щодо вразливих груп та підтримку діяльності правозахисників.

Жертви трудового рабства

Діти сироти, позбавлені 
батьківської опіки та піклування

Жертви сімейного насильства

ЛГБТ

Шукачі притулку

ВПО

Полонені в ОРДЛО

Роми

Протягом 2018 року 
за нашої участі 
було створено 419
медійних 
матеріалів, які були 
розміщені в засобах 
масової інформації.

При створенні 
медійного 
продукту було 
залучено 94 
правозахисника.
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ОПИС ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ: 

цільова аудиторія телеканалу ЧП.INFO

читачів веб-порталу magnolia-tv.com

Youtube/Магнолія-ТВ 
Youtube/ ЧП.INFO

підписників FB/Магнолія-ТВ

переглядів відео на:

Аудиторія, на яку спрямована 
інформаційно-просвітницька 
діяльність



Проект: «Рекрутинг патронатних сімей в Україні»

01.01.2018 – 30.08.2018

МЕТА: залучення потенційних кандидатів у 
патронатні вихователі для програми 
патронатних сімей в Україні, що зменшить 
кількість дітей у інституційних закладах.

ПАРТНЕРИ: ТОВ «Магнолія-ТВ», Партнерство «Кожній 
дитині», телеканал «ЧП.INFO».

РЕЗУЛЬТАТ: консультантами «гарячої лінії» 
надано 282 безкоштовних консультацій. 78 
потенційних патронатних вихователів було 
переадресовано до місцевих соціальних служб.

0 800 50 40 42

Проект реалізовано за фінансової підтримки 
«World Childhood Foundation».



01.05.2018 – 30.10.2018
МЕТА: підвищення обізнаності мешканців міста 
Києва щодо необхідності та методів вчасного 
виявлення ознак насильства над їх дітьми та правових 
методів протидії булінгу.

ПАРТНЕРИ: ТОВ «Магнолія-ТВ», Рекламне 
агенство «REK media», ТОВ «Effect Marketing», 
Компанія «Big Media», Відеоканал
«Metrovision».

Проект: «Захисти свою дитину!»

Проект реалізовано за фінансової підтримки 
Київської міської державної адміністрації. 311 батьків-мешканців міста 

Києва, які звернулись на 
«гарячу лінію», отримали 
якісний супровід, психологічну 
та правову допомогу щодо 
раннього виявлення ознак та 
припинення булінгу над їх 
дітьми.

311 дітей батьків, які 
звернулись на «гарячу лінію», 
врятовано від булінгу.



Проект: «Рівність як прояв демократії»

01.08.2018 – 25.12.2018
МЕТА: сприяння 
формуванню стійкої 
громадської думки про 
необхідність 
дотримання прав 
жінок і утвердження 
гендерної рівності.

ТОВ «Магнолія-ТВ», 
телеканал «ЧП.INFO»

РЕЗУЛЬТАТ: щонайменше 600 000 громадян України поглибили 
розуміння необхідності дотримання прав жінок і утвердження 
гендерної рівності.

ПАРТНЕРИ: 

Проект реалізовано за 
фінансової підтримки 
Українського 
Жіночого фонду.



МЕТА ПРОЕКТУ: 

• Підвищення рівня захисту вразливих груп.

• Покращення конструктивного співробітництва між 
громадським суспільством і державою для ефективного 
захисту прав вразливих груп.

• Зміцнення спроможності громадського суспільства впливати 
на державну політику в галузі захисту прав уразливих груп.

• Інформувати громадськість про висновки та результати 
проекту.

ПАРТНЕРИ: Громадська організація «Харківська правозахисна 
група», Магнолія ТВ, телеканал «ЧП.INFO», радіо «Магнолія».

Проект реалізовано за підтримки Єврокомісії.

Коаплікант в Проекті Харківської правозахисної групи «Покращення доступу до 
правосуддя та захист права на справедливий суд для вразливих груп  в Україні»

15.06.2017 - 15.06.2018

Аудиторія чисельністю щонайменше 1 200 000 громадян 
України поінформована про порушення права уразливих 

груп на справедливе правосуддя. 



УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАННЯХ

Як член Громадської спілки «Українська мережа за права дитини» взяли участь в спільному 
проекті УМПД та ЮНІСЕФ «Посилення спроможності організацій громадянського суспільства 
щодо моніторингу прав дитини в Україні».

Як члени Коаліції «Проти катувань» інформували громадськість про випадки катувань та 
жорстокого поводження в Україні та про діяльність Коаліції.

В 2018 році спільно з членами Коаліції було створено другу серію 20-ти відеовипусків «Проти 
катувань!». В кожному випуску висвітлювались 3-4 випадки катувань чи жорстокого 
поводження з людьми. Крім того, в кожному відеовипуску надавалась експертна оцінка 
ситуації від авторитетного правозахисника. Кожен відеовипуск розміщувався на TV та в  
соціальних мережах. Цільова аудиторія кожного випуску склала 1200 000 громадян України. 

24 жовтня 2018 року в рамках моніторингового візиту до нас завітала віце-
президент Федерації Missing Children Europe пані Хайді Де Поу.

Брали участь в заходах Федерації Missing
Children Europe. 

12 листопада 2018 року ВГО» Магнолія» стала 
повноправним членом Міжнародної Федерації 
Missing Children Europe. Це рішення було
прийнято на засіданні Генеральної Асамблеї
Федерації у Брюселі.



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Команда ВГО «Магнолія» продовжувала удосконалювати свої знання та отримувати новий досвід.

Проведено аналіз рекомендацій Міжнародної Федерації «Missing Children Europe» до розробки 
внутрішніх інструкцій для консультантів «гарячої лінії» зниклих дітей 116 000.

Пройдено курс фасилітованих сесій та консультацій для Експертної 
Оцінки Організаційної Спроможності (ОСА) та управління 
змінами.



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Впроваджено нові політики та процедури:
• «Положення про волонтерську діяльність»;
• «Положення про заборону дискримінації на робочому місці».

Отримано досвід від грецьких колег – громадської організації 
(https://www.hamogelo.gr/gr/en/houses/to-chamogelo-tou-
paidiou-stin-athina/) під час навчального візиту до Греції. 



ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Ю. Дунаєвська відвідала Школу з прав людини 
для активістів українських правозахисних НУО.
Організатор – Харківська правозахисна група.

Ю. Дунаєвська пройшла тренінг «Школа 
Толерантності ЛГБТ».
Організатор: Запорізький обласний благодійний 
фонд «Гендер Зед».

Ю. Фортуна брала участь у Форумі організаційного розвитку 
громадянського суспільства.
Організатор – ІСАР «Єднання».

Посилено навики використання сучасного програмного   забезпечення:
• Oktell - забезпечення багатоканальної телефонії нашого call center;
• ContaktBox – база контактних даних дозвонювачів до нашого call center;
• Геоінформаційна система 116 000 - база даних про зниклих дітей, яка в 

режимі реального часу дозволяє відслідковувати усі випадки 
зникнення та знайдення дітей по території України.



Партнери 2018 року

Харківська правозахисна група

http://khpg.org/index.php
http://khpg.org/index.php


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2018 рік

ДОХІД: 1 343 681,71 грн. ВИТРАТИ: 1 287 203,68 грн.

Сальдо на 31.12.2018 р. – 56 478,03 грн.

Сальдо на 01.01.2018 р. – 177 170,67 грн.
Програмні витрати Адміністративні витрати

Послуги 
експертів

681 606,85

Оренда
приміщення

360 000,00

Благодійна 
допомога

174 286,00

Членські 
внески

5000,00

Витратні матеріали 
та канцтовари 

14 991,45

Курсова 
різниця

369,14

Програмне 
забезпечення

22 532,70

Банківські 
витрати

6520,90

Телекомунікаційні 
послуги

17 846,64
Фандрайзинг

4050,00
Благодійна допомога

юридичних осіб, 
гранти

783 819,41

Інші доходи

158,93

Технічна 
допомога

382 532,70



м. Київ, вул. Сім’ї Прахових 58/10, поверх 4

т. (044) 206 99 94

tsr@magnolia-tv.сom

http://magnolia.org.ua/uk

https://www.facebook.com/NGOMagnolia/

https://twitter.com/ngo_magnolia 


