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Благодійна організація 

<(Благодійний Фонд 
«Зорепад Надій» при ЗОШ №285

ЄДРПОУ 40810684 Н  04201, м. Київ, вул. Полярна, 8В 
® (096)505 99 55; (097)793 83 62; (063)715 54 44

Інформація про результати діяльності Благодійної Організації «БФ
«Зорепад Надій»

БО «БФ «Зорепад Надій» створена 28 вересня 2016р.
Ідентифікаційний код юридичної особи -  40810684 
04201, м.Київ, вул. Полярна 8В, +3 8 097 793 83 62
Підвищення активності у всіх напрямках та покращення середовища для молоді та громади.

Джерела фінансування:
Іноземні гранти, краундфандингові проекти, благодійні надходження, державні міські програми.

Діяльність та напрямки організації за 2017-2019 рр.:
• Участь і успішна перемога у Громадському бюджеті з 2017р.:

(Проект № 813 «Вікна в школу». Проект №477 -Інноваційний Патріотичний Простір 
«ЗАХИСНИК ВІТЧИЗНИ» та співавтор проектів переможців інших авторів.

• Благодійна програма «Безпечна школа для дітей» 2017/2019
Передбачає встановлення камер, освітлення LED прожекторів та допомога в забезпеченні 
фізичною охороною;

• Благодійна Програма «Інформаційна школа для громади» 2017/2019
Передбачає висвітлювання інформації для молоді та громади, інформування корисною 
інформацією;

• Грант - Інноваційний проект сучасна кімната «Creative room» 2017/2019
Кімната для проведення сучасних уроків, тренінгів для дітей та громади, з сучасним 
ремонтом та інноваційний обладнанням;

• Благодійна Програма «Чистота, здоров'я та сучасність» 2017/2019
Націлена на допомогу підтримання чистоти, забезпечення ліками та всім необхідним для 
сучасного підходу;

• Благодійна Програма «Інноваційний та сучасний вчитель»
Передбачає сприяння та підтримку педагогів в отриманні знань у сфері сучасного 
викладання;

• Проведення відкритих Благодійних заходів, ярмарок, фестивалів для об'єднання громади
.  Програма «Сучасний простір »2017/2019 ' '

Передбачає допомогу по ремонту та облаштуванню сучасного простору для молоді;
• Грант від Фундації Ашан для Молоді - «Сучасний простір шкільної їдальні «School Food- 

крок до здорового харчування» 2018р.
Передбачає оснащення сучасною технікою для приготування корисної їжі, для 
повноцінного харчування впродовж дня, виховання культури здорового харчування, 
впровадження сучасних методів обслуговування і створення комфортного простору.
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1. Біографічна довідка уповноваженого представника 
Благодійної Організації «Благодійного Фонду «Зорепад 

Надій» на участь в установчих зборах щодо обрання 
нового складу Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Дунае Ірина Анатоліївна
" .  . . . .  : ' «  - ■ ' . . .

Членство в Благодійній Організації «Благодійному Фонду
«Зорепад Надій»

Місце роботи: БО «Благодійний Фонд «Зорепад Надій»

Громадянство:  ̂ Українка
Число, місяць і рік 07 грудня 1980 року
народження:

Місце народження: місто Київ

Освіта: Повна вища економічна

...

Нагороди, почесні Подяка Київського Міського Голови В. Кличко
звання: «За особистий внесок у розвиток місцевого

самоврядування та активну діяльність у 
реалізації ініціативи «Громадський бюджет міста 
Києва»» 31 жовтня 2018р. №100864

Громадська діяльність: Член Громадської Бюджетної Комісії 2018/2019,
2019/2020 ;
Засновник Громадської Організації;
Проведення фестивалів за участі талановитої 
молоді;
Автор та співавтор багатьох Громадських Проектів- 
Переможців;
Підтримка в сфері освіти

Можливий напрямок 
роботи у громадській 
раді:

Робота з молоддю, покращення будь-якого напрямку в 
освітній сфері.

Т р у д о в а
д і я л ь н і с т ь :

Самостійна в прийнятті рішень, уважна у всіх

напрямках, пунктуальна, чесна, сучасна, 

відповідальна, швидко вчиться новому 

нову інформацію, ініціативна, комуні



дружелюбна, бажає вчитися та досягати нового. 

1999-2005рр. -  Продавець непродовольчих товарів; 

2005-2006рр. - Секретар-референт ПАТ «Прайм- 
Банк»;
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«Ш2006-2009рр. -• Операціоніст;відділу обліку касових - :
операцій ПАТ «Прайм-Банк»;

20010-2012рр. -  Начальник відділу касових

операцій ПАТ «Прайм-Банк»;

2012-2013рр. -  Головний економіст Управління

Супроводження операцій ПАТ «Банк Камбіо»;

201б-2017рр. волонтер БО «БФ «Зорепад Надій»

2018-2019 рр. заступник директора

БО «БФ «Зорепад Надій»
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Контактні дані 
(моб.телефон, адреса 
та телефон організації, 
e-mail)

+ 38 (097) 793 83 62
04201, місто Київ, вул. Полярна 8В
zorepad.nadiy285@gmail.com
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