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Голови. 

  

 

Добрий день, шановні пані та панове! 

 

Благодійна організація «Благодійний фонд« БАЖАННЯ», код за ЄДРПОУ 43281212 

доводить до вашого відома про запуск в Києві та Київській області соціально 

благодійного проекту «Твори добро, рятуй - купуючи!» 

 

Стрімке поширення COVID-19 у всьому світі завдає удару насамперед по найменш 

захищеним: самотнім, малозабезпеченим та людям похилого віку.  

 

Незважаючи  на ситуацію, що склалася, розуміючи реальну загрозу людським життям, 

БО БФ «Бажання» спільно з інтернет-магазином з соціальною відповідальністю Takfur 

https://takfur.com/ запустив благодійний проект «Твори добро, рятуй - купуючи!» в 

якому кожен може взяти участь і допомогти змінити чиєсь життя на краще! 

 

Головна мета - підтримати й захістіті від Небезпечна СОЦІАЛЬНИХ контактів 

найуразлівіші категорії населення: людей похилого віку, людей з інвалідністю, тяжкими 

хронічнімі захворюваннямі, дітей сиріт, а такоже других мешканців української столице та 

Київській області. 

 

Компанія ТАКФУР гарантує 100% якість продуктів харчування й їхню безпечну 

доставку нужденним людям. Ми гарантуємо безпечну адресну доставку продуктових 

наборів, при цьому адреси літніх людей не будуть передані стороннім особам.  

 

ВАЖЛИВО!!! При оформлення замовлення вкажіть будь ласка промокод - БАЖАННЯ. 

 

Просимо Вас надати підтримку, розмістити на своєму інтернет порталі інформацію про 

благодійний проект і довести інформацію до: 

  

- Департаменту соціальної політики; 

- Управління праці та СОЦІАЛЬНОГО захисту населення; 

- Раді ветеранів ВВВ і праці;  

- Всім зацікавленим структурам міста і районів. 

 

З кожного замовлення БО БФ "Бажання" буде отримувати від інтернет-магазин 

Такфур (за рахунок їх прибутку) на розрахунковий рахунок 5% від суми замовлення з 

усіх товарів, крім товарів груп винятків - алкоголь, тютюн, деяких соціальних товарів і 

ін ... 

 

Разом з вами ми зможемо більш ефективно надавати адресну допомогу тим, хто її 

гостро потребує. 
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Ваша підтримка потрібна всім людям, які хочуть жити трішки краще, які заслуговують на те, 

щоб їм допомогли! 
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