Заходи за 2017 проведені
сумісно з партнерами фонду «Благомай»
1. Майстер-клас «Автопортрет» від відомого художника Бориса Єгиазаряна – відвідали 5 дітей із Дитячого будинку
сімейного типу Хуторних (м.Київ);
2. Була організована поїздка 9-ти дітей із дитячого будинку сімейного типу Федоряк, м. Узин, Київської області до Київського
аквапарку;
3. Творчий проект «В душі я літаю» від партнера AIRFRANCE – збір коштів від проданих картин для 59-ти дітей
Олешківського дитячого будинку-інтернат, м. Цюрюпінськ, Херсонської області;
4. Освітній проект H-Road спільно з «Хюндай Мотор Україна» - навчання 35 старшокласників на професійних курсах (5
областей України);
5. Майстер-класи від віце-чемпіона Європи по боксу Івана Крупеня (Ivanna Krupenia), Міс Україна 2016 Олександри
Кучеренко і майстер-клас по малюванню від художниці Ірини Оленченко – відвідали 20 дітей з Дитячого будинку
«Любисток» (с. Нові Петрівці) та 29 дітей з Дитячого будинку «Переяслав» (с.Циблі);
6. 5000 клієнтів мережі ресторанів "Salateira" придбали благодійних ангелочків, на виручені кошти від яких була закуплена
постільна білизна для 81 дитини Будинку дитини (смт.Ворзель, Київська обл);
7. «Дівочий вечір на Воздвиженці» в гостях у Галереї Висоцький на Воздвиженці (м.Київ) з Юлією Гайворонською та
Ганною Солнцевою – був благодійний збір коштів за вхідні квитки на потреби дітей із дитячих будинків;
8. За підтримки ТРЦ «Sky Mall» (м.Київ) був організований зірковий проект Star Shopping,
9. 10 дітей із Дитячих будинків сімейного типу Овчаруки, Вовк Іщук та СОС містечка в м. Бровари відвідали тренінг Михайла
Дашкієва («Бізнес молодість» м.Київ);
10. 13 дітей із Дитячих будинків сімейного типу сімей Хуторних та Іщуків відвідали майстер-клас по виготовленню хінкалі в
ресторані «МАНА МАНАНА» (м.Київ);
11. Профорієнтаційний проект ProProfesii Weekend — 5-годинний квест по актуальним професіям для 8-11 класів, в якому
прийняли участь 600 дітей із звичайних шкіл та 80 дітей із 7-ми дитячих будинків, підопічних Фонду («НСК
Олімпійський», м.Київ);
12. 28 дітей із дитячих будинків сімейного типу та школи-інтернат Київської області побували на генеральній репетиції
«Євробачення»- 2017 (м.Київ);
13. Виїзний туристичний захід, в якому прийняли участь 10 дітей із школи-інтернат м.Коростишів. Під час поїздки діти мали
можливість відвідати м.Житомир, Могилів-Подільський палац, парк Вітгенштейна, заповідник Буша, печеру «Бабина діра»,
Лядовський скельний монастир, село Нагоряни, а також здійснили сплав по Дністровському водосховищу;
14. 10 дітей із дитячих будинків прийняли участь на Міжнародному освітньому форумі «OLEROM Forum 1» зустріч зі Стівом
Возняком – засновником компанії APPLE (м.Київ);
15. Дітям із дитячих будинків надавалась можливість відвідувати тренінги Сергія Азімова «Продажі та переговори» та
«Стосунки між чоловіком та жінкою» (м.Київ);
16. 80 дітей із дитячих будинків, що знаходяться під опікою Фонду відвідали концерт Тіни Кароль («Палац України» (м.Київ);
17. За сприяння Стоматологічної клініки Mom’s (м.Київ) -- 49 дітей із 9-ти дитячих будинків мали можливість безкоштовно
вилікувати свої зубки;
18. Об’єднання «Спарта» протягом року проводили для діток в 2 дитячих будинках (м.Біла Церква та м.Боярка Київська
обл), заняття по вільній боротьбі;
19. Дитячий майстер-клас від Троцького Володимира, повара-новатора, учасника 7 сезону кулінарного шоу Майстер-шеф
для діток із дитячих будинків;.
20. Благодійний аукціон по фото-картинам українських зірок від фотографа YatsunART в галереї Spivakovska ART Ego в
підтримку освітнього проекту фонду WOW-Kids Forum;
21. Концерт всеукраїнської музикальної премії М1 AWARDS від музичного каналу М1 в «Палаці Спорту» (г.Київ) - 20 дітей із
дитячих будинків;
22. Під час Дня Народження LEMAN International Law Group відбувся благодійний аукціон, виручені кошти від якого пішли на
потреби дитячих будинків;
партнери в інших акціях: «Умка-домашнее мороженое», "Велопланета", Pizza & Pasta Trattoria, ENAVATE, Alter
Air, Admixer Technologies, ТОВ «Торгівельно-промислова Україна», Customer Times, Play ToMax, Fry Me, Street One Burger,
Вечеринка «Чейндж дресс» — RED LIPS, Центр психологічної підтримки та розвитку особистості «Mon Jardin».

