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«Я ДАРУЮ КНИГУ ДИТИНІ!»
З 9 мільйонів українських дітей
близько 65 000 живуть у
державних інтернатних закладах.
На жаль, рівень освіти у
загальноосвітніх школахінтернатах і дитячих будинках на
низькому рівні, і одна із завад
цьому є відсутність необхідної
кількості літератури художнього
та науково-пізнавального
характеру в бібліотечних фондах
дитячих закладів.

Проект «Я дарую дитині книгу!» в
першу чергу орієнтований на
розвиток інтелекту та духовності
найбільш незахищеної категорії дітей, шляхом збору книг у ВНЗ м.
Києва серед студентів.
Чотири сотні волонтерів з 22 лютого
по 2 березня у 10 “вишах” столиці
збирали книжки для 3 тисяч дітейсиріт, що мешкають у дитячих
будинках
та
школах-інтернатах
Київської, Житомирської, Черкаської
та Чернігівської областей.

Всього за проект було зібрано
10054 книги, участь прийняли
2610 студентів.
Також до проекту залучилися три
київські
гімназії,
Спілка
письменників
України
та
скаутська організація Пласт.
12 березня відбулася поїздка до
Володарської санаторної ЗОШінтернат.
Бібліотека
цього
інтернату поповнилась на 1 000
книг (починаючи від букварів,
закінчуючи
томами
П.Загребельного).
«Поїздка вдалася!, - стверджує
координатор проекту Литвиненко
Анна, - отримали те, чого і
бажали:
багато
позитивних
емоцій, розуміння важливості
подібних поїздок як для учнів, так
і для студентів і, головне, це
усвідомлення
значимості
подарунку!»

www.knygy-ditiam.org.ua

Благодійний театр «Місто сонця» запрошує до участі у виставах!
www.misto-sontsia.org.ua

Профілактика
тютюнопаління та
здоровий спосіб життя
- такою є тема
конкурсу дитячого
малюнка, що
проводить Київський
театр оперети.
Конкурс стартував 15
березня і триватиме
упродовж трьох тижнів,
переможці отримають
запрошення на дитячі
вистави та подарунки.
Мета цього заходу привчити дітей більш
уважно та дбайливо
ставитися до свого
здоров’я, берегти його з
наймолодшого віку,
закликати батьків
відмовитися від цієї
шкідливої звички,
подавати гарний
приклад своїм
нащадкам.
www.gurt.org.ua

ГАЗЕТА для добрих людей
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«Почуйте всі!»
Захід, що проходить у Рівному,
передбачає доброчинний збір коштів,
на які буде закуплено та передано
обласним дитячим лікарням України
медичне
обладнання.
Головною
умовою передачі цього обладнання є
незаперечна можливість кожної дитини
користуватися ним безкоштовно.

«Повноцінний успіх»
Проект у Вінниці для людей з
обмеженими фізичними можливостями.
Цей проект має на меті підняття рівня
освіченості населення про проблеми
людей з інвалідністю та забезпечення
позитивної
тенденції
щодо
їх
працевлаштування.
Організатори планують створювати
інформаційно-просвітницькі фільми та
буклети про успішних людей з
обмеженими фізичними можливостями.
Такі фільми висвітлюватимуть буденне
життя інвалідів, їхні успіхи та рецепти
подолання бар'єрів та перешкод.
Героями стрічок будуть вінничани, які
незважаючи на фізичні обмеження
продовжують вести активний спосіб
життя, жити самостійно та досягати
успіхів.
В рамках проекту люди з інвалідністю
матимуть можливість взяти участь у
семінарах та тренінгах, які зможуть
допомогти
їм відкрити
власний
потенціал і реалізуватись у житті.

«Серце дитині»
Акція зі збору коштів для закупівлі
медичного обладнання у Сумах. Цього
року
медичне
обладнання
буде
передано Сумському обласному центру
профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу,
де перебувають на обліку діти,
народжені від ВІЛ-позитивних жінок.

18 квітня Українська Міні
Футбольна Ліга та Благодійний
театр «Місто сонця» проводять
турнір з футболу для вихованців
дитячих будинків.
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