
Благодійний фонд «Народні Скарби»

Інформація про діяльність фонду

Благодійний фонд «Народні Скарби» відкритий і працює з квітня 2010 року.

Фонд співпрацює з наступними організаціями: дитячими клубами, школами, 
садками, органами самоврядування населення, ЖЕКами, ветеранськими та 
Громадськими організаціями.

Вектори діяльності фонду:

1. Діти та багатодітні с/лГ/'(школи та дитсадки міста, БФ «Дніпрвський», ОКЦ 
«Дивосвіт», ГО багатодітних сімей «Велика Родина», ГО багатодітних сімей 
«Материнське щастя», ГО художня студія «Троєшки», ДГО спортивний клуб 
«Десна», ДГО клуб історико - технічного моделізму «Дніпро», БФ 
«Конвалія», ГО ГСК «Сьогун Київ», Українська федерація натуральними 
пауерліфтингу «UNPF»).
Завдання і напрямок співпраці: проведення конкурсів і свят ( змотивуванням 
та стимулюванням), відгородити дітей, підлітків і юнацтво від негативного 
впливу вулиці, не залишати їх на самоті, направити енергію дітей на творче 
русло, наповагу до старших і знання своєї історії та своїх національних 
традицій, виховати у них патріотизм і любов до своєї країни.

2. Ветерани, пенсіонери та інваліди (ДРО «Всеукраїнська організація 
інвалідів», ДРО «Діти війни», БФ ветеранів космодромів «Байконур», ГО 
інвалідів зору «Інтеграція»).
Завдання J  напрямок співпраці: організація взаємних зустрічей до
Державних і релігійних свят, організація виступів ветеранів у дитячих 
клубах, садках і школах.

3. Екологія, ЖКГ та інше (ГЕО «ЕкоСвіт», ОСН «Микільська Слобідка», ОСН 
«Чернігівський», ОСН «Пухівський», ОСН «Новодеснянський», ОСН 
«Милославський», БО «Підтримка і допомога», ТОВ «Червоного Хреста 
України».
Завдання і напрямок співпраці: організація зустрічей до Деожавних 
релігійних свят з малозабезпеченими мешканцями 
родинами, допомога у влаштуванні їхніх дітей до дит  ̂
клубів, надання благодійної допомоги. ®



Біографічна довідка уповноваженого представника 
Благодійного Фонду "Народні скарби" на участь в установчих 

зборах щодо обрання нового складу Громадської ради при 
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

У ш к а л о в  Сергій В я чесл ав о ви ч

Членство в ІГС: член фонду 

Місце роботи: ТОВ «Тент-Лідер»

Громадянство, число, місяць і рік народження: українець, 03.07.1986р.

Місце народження: м.Херсон 

Освіта: вища

Можливий напрямок роботи у громадській раді: соціальна допомога 

Трудова діяльність: приватний підприємець

Контактні дані (моб.телефон, адреса та телефон, e-mail) моб.: 067-889-01-23, 
м.Київ, пр.Героїв Сталінграду,54, кв.18, e-mail: tentprom@i.ua

«23» травня 2019 р. Ушкалов С.В.
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