
Благодійний фонд ветеранів війни
“ПРОДОВЖУВАЧІ"

Вих. № 02/17 від 24.05.2019 Р.

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності БФ ветеранів війни "Продовжувачі"

протягом 2018-2019 рр.

1. Благодійний фонд ветеранів війни "Продовжувачі"
2. БФ "Продовжувачі"
3. Адреса: м.Київ, вул. Тимошенка, буд. 11

Номер контактного телефону: (097)450-35-24
E-mail: kobetskarina123@ukr.net

4. Мета та напрями діяльності.
Основною метою благодійного фонду "Продовжувачі" є здійснення 

благодійної діяльності. Першочергово - людям похилого віку та 
малозабезпечених категорій населення Оболонського району. Фонд не 
залишає без уваги талановиту молодь. Робота організації спрямована на 
адресну допомогу у вигляді благодійних пожертв від спонсорів та 
меценатів, а також на надання матеріальної, технічної, гуманітарної 
допомоги в рамках благодійних акцій та програм.
5. Відповідно до аналізу роботи за 2018-2019 рр. слід виокремити 
наступні проекти, які були реалізовані на території Оболонського району.

• благодійна акція «Квітуча Оболонь», організація і проведення 
суботників, прибирання територій, висадка молодих дерев та квіткових 
клумб;

• благодійну акцію приурочену до Дня інваліда. Під час заходу були 
проведені в благодійні концерти за участю артистів України. Інвалідам 
та хворим дітям працівниками благодійного фонду «було роздано 
солодощі, газовані напої, соки та одяг;

• було проведено різдвяну благодійну акцію. У рамках акції вихованці 
дитячих будинків, дитячих садків, будинків немовлят й хворих дітей. 
Які перебували на стаціонарному лікуванні в районних та міських 
лікарнях, отримали солодощі. Продукти харчування, одяг, напої, фарбу 
для малювання;

• благодійний захід присвячений Дню виведення радянських військ з 
Афганістану. Волонтерами благодійного фонду були організовані 
зустрічі ветеранів війни в Афганістан.

• благодійну акцію приурочену річниці аварії на Чорнобильській АЕС.
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• на передодні свята Перемоги, ветеранам Другої світової війни, 
працівниками фонду були вручені подарунки, а саме: одяг, продукти 
харчування, солодощі, приладдя для оселі, медичне обладнання;

• благодійну акцію присвячену Дню сім’ї, під час якої була надана 
гуманітарна допомога геріатричним лікарням, будинкам для людей 
похилого віку та самотнім, у вигляді продуктів харчування, пральних 
засобів, приладдя для оселі, одягу.

Крім цього щодня проводить роботу в напрямку адресної допомоги 
дітям-інвалідам із втратою слуху, чорнобильським дітям, які проживають 
в сім’ях з достатком нижче межи бідності, вагітним жінкам з 
малозабезпечених сімей, та потерпілих від ЧАЕС, самотнім людям 
похилого віку, інвалідам.

Голова фонду Самсоненко С.В.



Біографічна довідка уповноваженого представника ІГС на участь в 
установчих зборах щодо обрання нового складу Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Кобець Каріна Вадимівна

Членство в ІГС:

Місце роботи

Громадянство, число, місяць і рік народження

Місце народження 

Освіта

Науковий ступінь, вчене звання

Нагороди, почесні звання 

Г ромадська діяльність

Благодійний Фонд «Продовжувачі»

Заступник голови БФ «Продовжувачі»

Громадянка України 
31.07.1991

м. Кам'янське, Дніпропетровської обл. 

Вища

Можливий напрямок роботи у громадській Питання освіти, культури та соціального
раді захисту.

Трудова діяльність

09.2008-
06.2013

Студентка факультету соціології Київського 
університету культури і мистецтв, м. Київ

національного

10.2010-
05.2011

Інтерв’юер в маркетинговій кампанії UMG 
(UkraineMarketingGroup).

10.2011-т.ч Заступник голови БФ «Продовжувачі»

10.2016-
05.2018

Студентка факультету психології Київського 
університету ім. М. П. Драгоманова

педагогічного

Контактні
дані:

м.Київ, вул.Тимошенка, 11
моб.тел. 0974503524
e-mail: kobetskarinal23@ukr.net
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