Звіт за 2018 рік
Про роботу благодійної організації» Діти Чорнобиля за виживання»
Соломянського району м .Києва.
Благодійна організація «Діти Чорнобиля за виживання»
зареєстрована 12 лютого 1996 року.
Наша організація працює з дітками, батьки, яких є евакуйовані із зони
відчуження після аварії на Чорнобильській АЕС, а також батьки яких
були ліквідаторами цієї аварії. Ми також опікуємось дітьми з
малозабезпечених сімей, дітьми – сиротами, дітьми – інвалідами та
напівсиротами. Всього на обліку 113 дітей.
Безпосередньою метою нашої роботи є постійна підтримка контакту
з кожною родиною та надання посильної допомоги.
Проведення благодійних акцій : до Великодня Воскресіння
Господнього в кожну сім’ю , кожній дитині видавали Святкові куличі
.Ми співпрацюємо із фондом «Соломянка» Непопа В.І., який надав
нам допомогу. Фото нижче.
До першого Вересня «Дня Знань» ,кожній дитині надали благодійну
допомогу наборами до школи в які входили канцелярські
приналежності (зошити 15 шт.,щоденники, ручки, олівці ,фломастери
,пенали, краски, кісточки і інші).Всі ці речі надали дітям фірма»
Бумвест» Фото нижче.
До «Святого Миколая» фонд Непопа В.І подарував дітям набори
цукерок .Дуже гарні подарунки .Діти радісні і задоволені і дякували
фонду «Соломянка».
До Різдва Христового, діти нашої організації були на виставі в
Молодому театрі, дивилися спектакль і отримали Новорічні
подарунки. Ми співпрацюємо із міжнародним фондом «Діти
Чорнобиля за виживання» і фонд проводив цю акцію. Подарунки
надала УПЦ Філарет.
До Дня Чорнобиля разом із міжнародним фондом провели
благодійну акцію в Українському домі, на яку були запрошені всі діти

нашої організації , відбувався концерт, і кожній дитині видали
подарунки.
В приміщенні пер. Чугуївський,19а працює безкоштовний гурток по
вишиванню стрічками, де діти мають змогу навчитись цьому
рукоділлю. Роботи наших вишивальниць неодноразово виставлялись
в Експоплазі на виставці і маємо подяки .Проводили безкоштовно
майстер – класи.
Приймаємо активну участь в житті та всіх заходах району.
Співпрацюємо із міжнародною організацією АДРА, яка надає нашій
організації гуманітарну допомогу; речі б/у коляски для інвалідів та
Новорічні подарунки .

