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Кожного року Україна відправляє
у будинки для пристарілих або
психіатричні лікарні близько 600
підлітків – «дітей з особливими
потребами» (синдром Дауна, легка
форма шизофренії, аутизм, ДЦП,
тощо).

30 квітня в рамках благодійного
концерту «AVE MARIA» у Будинку
органної та камерної музики
небайдужі меценати та благодійники
заклали фундамент першого в
Україні «Центру мистецтв» для
альтернативно-обдарованих дітей
позбавлених батьківської опіки.

Останнім часом турніри серед
молоді, підлітків і, навіть,
маленьких карапузів стають дедалі
популярнішими
Ідея провести футбольний турнір
між командами з дитячих будинків
виникла в Української Футбольної
Міні Ліги і була підтримана
Київським благодійним театром
"Місто сонця". Спільними
зусиллями, турнір було проведено 18
квітня 2010 року в одному зі
спорткомплексів Києва.
У поєдинку приймали участь 5
команд: дві з Великополовецької
школи-інтернату - "Оболонь" і
"Ластiвка", одна з Бориспільського
ДБ - "Борисфен", команда "Яготин" відповідно, з Яготинського ДБ і
хлопці з с. Сезенків - команда
"Родина".

Це буде творча майстерня для
розвитку дітей з особливими
потребами в царині малювання,
танцю, співу, ремісництва. А
найголовніше – для них будуть
Ми дивились на цих юнаків створені умови для вільного
гарних, статних, спортивних і
спілкування зі світом «звичайних»
людей, що за твердженням обізнаних, думали: як зараз могли б пишатися
ними їхні матері! Де вони?
набагато потрібніше нам самим.
Адже вони роблять нас добрішими та
Несправедливо… Сумно...
відкривають наші серця.
www.i-pro.kiev.ua

У Донецьку
відбулася
незвичайна акція на
підтримку
онкохворих дітей.
Озброївшись
пензликами, хлопці та
дівчата ненадовго
забули про свою
недугу і захоплено
перетворювали
автомобілі. Через
деякий час на капотах
і боках машин
з'явилися яскраві
квіти, метелики,
різнокольорові
відбитки рук і навіть
машинки. Зробити
свої авто
"ексклюзивними"
погодилися двадцять
водіївдобровольців. Спочат
ку вони просто
спостерігали, як
творять діти. Але
приклад виявився
настільки заразливим,
що дорослі теж
взялися за фарби. За
цей час організатори
зібрали кілька тисяч
гривень на ліки для
хворих дітей.
www. podrobnosti.ua

www.misto-sontsia.org.ua

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

ГАЗЕТА для добрих людей

ДЕНЬ ЗЕМЛІ 2010
Щороку, 22 квітня люди по всій
планеті відзначають День Землі. Цей
день став символічним святом
любові і турботи за нашу спільну
домівку та покликаний об’єднувати
людей планети в справі захисту
навколишнього середовища.
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Зелений офіс
Зелений офіс - це концепція
управління організацією, яка
має на меті зменшити
негативний вплив діяльності
компанії на навколишнє
середовище та сприяти
раціональному використанню
ресурсів.

У багатьох містах України пройшли
екологічні заходи, присвячені Дню Землі
та
Всеукраїнському
дню
захисту
навколишнього середовища, який відзначався 17 квітня.
19 квітня стартувала акція телеканалу Сіті «Повернемо Києву статус
найзеленішої столиці Європи».
У Київському зоопарку в рамках акції
"Посади дерево - вдихни життя" були
висаджені 62 дерева і закладена "Алея
молодят". В акції взяли участь 17 пар
молодят, а також сімейні пари та
восьмикласники одного з ліцеїв Києва.
НГО УЕК «Зелена хвиля» запросила на
святкування у Маріїнському парку, присвячене 40-ій річниці Дня Землі.
Тут були презентовані екологічні організації, проведені майстер-класи,
спортивні ігри, квести, конкурси малюнку, виставка фотографій,
ярмарок екологічних товарів та концерт!
У Києві, Одесі, Донецьку, Тернополі, Львові, Харкові та Павлограді
відбулася Всеукраїнська екологічна акція «Разом за чисте місто!»,
ініційована Асоціацією «Новий Акрополь». Понад 700 волонтерів взяли
участь у прибиранні територій зелених насаджень у своїх містах.
У Черкасах пройшла акція «Внеси фарби в життя», яка спрямована на
благоустрій міста та залучення молоді до громадянської
відповідальності.
І навіть на Евересті експедиція із 20 непальських альпіністів прибрала
найвищий в світі смітник на висоті понад 8000 метрів. Смітник
розташований в так звані "зоні смерті", названій так через дуже низьку
концентрацію кисню та низьку температуру. За оцінками, на Евересті
знаходиться близько 50 тонн сміття, залишеного 4000 альпіністами,
яким вдалося піднятися на найвищу вершину світу.

Київський благодійний театр «Місто сонця»
www.misto-sontsia.org.ua
(050) 4 111 633

Це поняття не є революційно
новим, бо його елементи вже
більше ніж 30 років
впроваджуються в світовій
практиці, а в Україну
ознайомлення з його
принципами прийшло 4-5
років тому.

Чи знаєте ви що:
Енергозберігаюча
пускорегулювальна апаратура
люмінесцентних ламп знижує
споживання електроенергії
на 20-30%
Перехід на оплату за
показниками лічильників води
знижує рахунок за воду на 2040 %. Зміна поведінки та
звичок працівників приводить
до економії як мінімум ще на
10-20%
Переробка купи паперу
висотою один метр зберігає
одне дерево
¼ частина від загальних
витрат енергії типового
офісу використовується його
електронним устаткуванням
Рівень потенційно шкідливих
часток пилу в 5 разів вищий у
період роботи офісу через
випромінювання лазерних
принтерів

