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Інформація про результати діяльністі 
Благодійного фонду «Благодійне житія» за 2018 рік

Повна назва: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «БЛАГОДІЙНЕ ЖИТТЯ»
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Метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах осіб, 
які потребують захисту та допомоги, і спрямована на покращення якості життя 
дітей сиріт та кризових сімей, а також осіб, що постраждали від злочинності, 
фізичного та сексуального насильства, проституції, алкоголізму, наркоманії, 
азартних ігор, осіб, хворих на ВІЛ/СНІД, інших хвороб, що передаються 
статевим шляхом.

У 2018 році була проведена наступна діяльність:

• Організація та проведення акцій «Зроби додаткову покупку» та «Зроби
подарунок дитині», мета яких збір продуктів та одягу для надання 
матеріальної допомоги онкохворим дітям та їх сім'ям, дітям з
обмеженими можливостями, дітям-сиротам та багатодітним сім’ям;

• Консультування та психологічна підтримка батьків онкохворих дітей;
• Підтримка програм щодо популяризації здорового способу життя та 

вихованню моральних цінностей в суспільстві (участь в круглих столах, 
тренінгах, акціях тощо);

• Матеріальне забезпечення центру реабілітації для нарко- та
алкозалежних людей;

• Допомога в працевлаштуванні осіб, які пройшли реабілітації від
наркотичної або алкогольної залежності;

• Надання консультацій дискондартним парам;
• Організація заходів по виявленню продажу алкогольних та

слабоалкогольних напоїв біля навчальних закладів, а саме шкіл м. Києва, 
тобто з заборонених місцях;

• Участь в загальнодержавних 
Незалежності тощо.
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Спеціальність

Володіння мовами Українська, російська, англійська на побутовому
рівні.

Т р у д о в а  д і я л ь н і с т ь
участь у благодійних заходах зі збору продуктів для соціально незахищених 
верств населення
Участь в організації благодійних ярмарків 
Соціальне консультування молоді
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