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ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

Благодійної Організації 

«Благодійний Фонд «З теплом у  серці» 

за 2019 рік 

 

Благодійна Організація «Благодійний Фонд «З теплом у серці» заснована 

батьками, які виховують дітей з інвалідністю.  

Основною метою є провадження благодійної діяльності, меценатства, 

лікування, відпочинку, опікування, соціалізації та підтримки сімей, які мають дітей 

з особливими потребами. Благодійна організація зареєстрована за номером 

10721020000031874 Головним Управлінням Юстиції у м. Києві 24 лютого 

2015року.  

За останній рік Благодійна організація провела близько 400 заходів, які 

направленні на соціалізацію   дітей  з інвалідністю, проведення їх дозвілля з 

родинами, розширення їх кругозору, знань, навичок.  

Благодійна Організація «Благодійний Фонд «З теплом у серці» протягом 2019 

року успішно здійснює таку діяльність: 

- Захист прав та інтересів дітей з інвалідністю; 

- Допомога в придбанні технічних засобів та засобів гігієни, а також ліків і 

інших медичних препаратів; 

- Співпрацює з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування; 

- Взаємодіє з міжнародними організаціями, об`єднаннями людей з 

інвалідністю інших країн та іншими громадськими організаціями; 

- Сприяє практичному здійсненню місцевих програм, які спрямовані на 

забезпечення прав і свобод, що їх гарантує Конституція громадянам 

України; 

- Моральна і фізична реабілітація осіб з інвалідністю в соціальному 

середовищі; 

- Сприяє практичному здійсненню місцевих програм, що спрямовані на 

поліпшення політичного, соціально-економічного, екологічного, 

культурного становища та реалізації перспективних програм в області 

соціального забезпечення, охорони здоров`я. 

Постійні партнери організації -  Кінотеатри Лейпціг  та інші кінотеатри мережі 

КП "Київкінофільм", Клуб Docker Pub. Клуб FREEDOM Event Hall, Клуб 

CARIBBEAN club, Розважальні Центри KidsWill, Kidlandia, Національний Цирк, 

Розважальний центр «Dream Town», мережа ресторанів «Мама Манана», Veterano 

Pizza, McDonalds та багато інших.  
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Київський академічний театр ляльок, Київський муніципальний академічний 

театр опери і балету для дітей та юнацтва, театр «Особистості» та інші театри міста 

Києва постійно запрошують наших дітей з родинами на свої благодійні заходи. 

Також були організовані екскурсії, у цьому році групи з 30-50 осіб змогли 

відвідати Національний парк «Межигір’я»,  Зоопарк «12 місяців», Національний 

Музей Авіаційного Університету, екскурсія по м. Львову, оздоровлення дітей м. 

Славське, у Болгарії та інше. 

Дякуючи благодійникам, Організація мала змогу підтримувати  родини 

продуктовими наборами. 

Благодійна Організація має сторінку у Facebook                                                               

(https://www.facebook.com/z.teplom.u ), яка постійно оновлюється, і на якій є звіти 

про усі події, подорожі, досягнення. 

 

 

 

 

 

 

Виконавчий директор 

БО «БФ «З теплом у серці»                                                                 Комаренко Н.В. 
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