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Національна конференція
„Україна без сирот”

Вело-клуб Pride Kustoms оголошує про початок благодійної акції
„Нове життя старого велосипеду”. В межах цієї благодійної програми ми розшукуємо та збираємо велосипеди, які вже не потрібні своїм господарям, ремонтуємо їх та даруємо дітям з дитячих
будинків України.
обимо ми це тому, що свято віримо: кожна дитина заслуговує на
просте дитяче щастя – кататися на велосипеді. І якщо ми можемо
допомогти отримати це щастя, це просто необхідно зробити.
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перше на загальнонаціональному рівні
зустрінуться лідери церков,
благодійних та суспільних
організацій, учбових закладів,
батьки-усиновлювачі та
ключові представники
християнського суспільства,
щоб обговорити стратегію
ефективної допомоги дітямсиротам і дітям, які залишилися без батьківської опіки.
Знаковою подією конференції
стане презентація та старт
Альянсу „Україна без сирот”
– всеукраїнського християнського руху, місія якого –
досягти справжньою турботою
життя кожної дитини-сироти,
надати їм можливість зростати
в люблячій сім’ї та попередити
сиротство в Україні.
www.vsirazom.org

Акція стартує у жовтні 2010 року. Прийом та підготовку велосипедів
ми будемо проводити до весни 2011 року, щоб вручити велосипеди
новим власникам до початку нового велосезону. Протягом усього
періоду дії акції ми будемо вести фотоблог та розповідати про те, які
велосипеди вдалося зібрати і що ми з ними зробили.
Приймати та зберігати велосипеди ми будемо у нашій майстерні. Якщо
ви перейнялися нашою задумкою, але не маєте старого непотрібного
велосипеду – не хвилюйтеся, ви завжди можете допомогти справою. Нам
безперечно знадобиться ваша допомога в організації, розповсюдженні
інформації про акцію, а також підготовка велосипедів навесні.
www.forum.pridekustoms.com
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10 жовтня вся Україна приєдналася до Global Work Party – глобального
святкування всесвітнього Дня дій на захист клімату – найбільшої в історії
практичної екологічної акції. Всі регіони України та більше 50 практичних
дій стали частиною 10/10/10.

ародний рух на захист клімату, відомий під назвою 350.орг, вже вдруге
проводить подібну глобальну акцію. Цього року, після розчарувань, які
принесла Копенгагенська конференція зі зміни клімату, та стихійних лих
цього літа, люди по всьому світу зрозуміли, що самих інформаційних чи політичних
акцій недостатньо. Необхідно самим ставати до роботи, аби прискорити зменшення
парникових газів в атмосфері. Тому гаслом Всесвітнього дня дій на захист клімату
стало „До роботи!”.
Окрім того, в Україні День дій на захист клімату привернув увагу релігійних громад,
ставши Днем служіння за збереження життя на Землі.
У Києві відбулись такі акції: конкурс „Чемпіон зі збору макулатури!”, мистецька
акція „Білі ведмеді малюють велодоріжку”, виставка соціальної реклами на тему
змін клімату, розфарбування еко-торб за участі відомих українських художників,
майстер-клас з Up-Cycling, Дегустація та майстер-клас з приготування вегетаріанських
страв, ФріМаркет – безкоштовний обмін вживаними речами, встановлення
велопарковки біля мистецького кафе. Також можна було обміняти 1 кг макулатури
на стильну еко-торбу.
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www.ecoclubua.com

Близько 115
учасників та понад
30 воло-нтерів взяли
участь у конкурсі
«Чемпіон зі збору
макулатури», який відбувся 10 жовтня 2010
року в Києві.

З

агалом учасники
принесли до пунктів
збору вторсировини
11 298 кілограмів
макулатури. Переможець
конкурсу, Леонід
Микитович Шворенюк,
здав 3218 кілограмів
макулатури. Офіційна
церемонія вручення
головної винагороди
- ноутбука та оголошення
імені переможця відбулась
13 жовтня на пресконференції з нагоди
оприлюднення „Звіту про
Живу Планету 2010”,
підготовленого Всесвітнім
фондом природи (WWF) .

Фонд Святослава Вакарчука «Люди майбутнього» розпочав нову
соціальну ініціативу – «3D-Проект: Dумай! Dій! Dопомагай!», який
спрямований на вирішення проблеми комп’ютеризації дитячих будинків,
створення мережі волонтерів для неформальної освіти дітей-сиріт та
формування культури благодійності загалом.
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3D-Проект реалізовуватиметься у десяти областях України: Вінницькій,
Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській,
Одеській, Харківській, Чернівецькій. У подальшому планується охопити і решту
областей.
Ти завжди хотів робити добрі справи для своєї Країни, але не знав як, де і з ким?!
Будемо раді, якщо ти знайдеш свій вимір Dоброти та Dії у 3D-Проекті.
www.peopleofthefuture.org.ua

Благодійний театр
«МІСТО СОНЦЯ»
www.misto-sontsia.org.ua
(050) 4 111 633

аразі у м. Києві
функціонує близько
200 пунктів
прийому вторсировини.
Якщо у Вас не було
можливості взяти участь у
конкурсі, але Ви хочете
дізнатися адреси пунктів,
які знаходяться поблизу
Вашої домівки, завітайте
на такі веб-сайти:
ekologiya.com.ua
kgvr.com.ua
ukraine.unv.org

www.ukraine.unv.org

