
 
 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

Дорогі наші партнери! 

 

     Благодійна організація «Фонд «Асперн» висловлює Вам свою 

повагу та дякує за співпрацю. Ми разом 19  рокiв. За цей період при Вашій 

підтримці Благодійна організація "Фонд "АСПЕРН" та Громадська організація 

"ВІРА В ЖИТТЯ"  допомогли 8 тисячам дітей!  

Спільно ми досягли чималих успіхів. Насамперед надали дітям 

притулок, виховали, реабілітували, оздоровили, влаштували їх в благополучні 

сім'ї, сприяли отриманню освіти, професії, молодих людей підтримали у 

створенні власних сімей та методично їх супроводжували, тощо. Ми  

опікуємося дітьми від їх народження до 23 років, які при живих батьках 

залишилися без любові та турботи,  та дітьми, які втратили батьків. 

Так кожного місяця ми допомагаємо приблизно 400 дітям, забезпечуючи 

їх смачним обідом, теплою посмішкою, корисним та цікавим дозвіллям, 

омріяною іграшкою, чистим одягом та новим взуттям. 

У важкій ситуації сьогодні опинилося суспільство. Кожна сім’я  є 

сильною і може пережити  найважчі моменти життя, але зібратися з силами і 

піти далі. Проте є все  більше сімей з дітьми, які потребують підтримки та 

розуміння.  

В таких складних життєвих ситуаціях діти стають соціальними 

сиротами, дуже вразливими, психологічно та фізично нестійкими, не можуть 

подбати про себе, їм потрібний захист. В цей момент вони чекають, щоб хтось 

простягнув руку допомоги, підтримав їх і їхню родину та проявив турботливе 

ставлення - і  це робимо ми, завдячуючи Вам. Ми прикладаємо багато зусиль, 

щоб діти мали затишок і тепло. Дбаючи про кожну дитину, ми несемо велику  

відповідальність. 
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Благодійна організація «Фонд «Асперн» 

     З 2019 року напередодні Міжнародного дня захисту дітей  ми 

започатковуємо щорічну благодійну кампанію, яка буде  входити в скриньку 

добрих справ і стане символом дитячого благополуччя. 

  Перша благодійна кампанія  "З любов'ю до дитини" буде проходити з 

10 по 30 травня 2019 року. 

Підтримка знедолених дітей сьогодні - це вагомий внесок в майбутнє 

країни. І це завжди було спільною справою держави та громадськості.Тому 

головним завданням кампанії є об’єднати спільні зусилля. 

   Саме зараз Ви можете проявити свою небайдужість та допомогти тим, 

хто так цього потребує. Ваша підтримка дасть можливість забезпечити дітей 

цілодобовим проживанням, реабілітацією, навчанням, влаштуванням чи 

поверненням в сім’ю.  

Давайте разом подолаємо тимчасові труднощі в житті дітей і 

захистимо їх права на щасливе дитинство.    

Для участі у благодійній кампанії Ви можете звернутись до 

координатора Юлії Романенко за електронною адресою - 

dare.aspern@gmail.com та телефонами: 097-393-50-40 або 099-429-15-06. 

  А також  залучити персонал Вашої компанії стати соціально 

відповідальними та пожертвувати будь-яку суму, яка є можливою для Вас. 

Саме Ваш вклад може змінити долю дитини та зробити її щасливою. 

     Для підтримки благодійної кампанії "З любов'ю до дитини" ми 

звертаємося до  Вас з проханням перерахувати кошти на вказані реквізити:        

забезпечення дітей на р/р № 26007427598 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

МФО 380805, р/р №26002053032922 в Київському ГРУПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК", м.Київ, МФО 321842 рахунок Благодійної організації 

“Фонд “Асперн”  Код ЄДРПОУ  21705897, 

підтримка методичної роботи на р/р № 26000562557 в АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» МФО 380805 на рахунок Громадської організації «Віра в життя» Код 

ЄДРПОУ 41094100.  

Призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність. 

     Ви і Ваші колеги відразу стануть учасниками скриньки добрих справ і 

зробите власний внесок у підвищення рівня життя дітей. Про Ваші добрі 

справи обов'язково дізнається велика кількість людей в ЗМІ, на наших 

сторінках у соціальних мережах та нашому сайті. 

     30 травня 2019 року будуть підведені підсумки проведеної кампанії на 

Благодійному гала-концерті випускників БФ «Асперн». 

    До нашої благодійної кампанії вже долучилися небайдужі люди:  Олег 

Лапоногов — український співак, гітарист, член музичного гурту «Табула 

Раса», підприємство ТОВ «БСХ Побутова Техніка», METRO Cash & Carry 

Ukraine Ltd, підприємці в сфері бізнесу та громадські діячі. 
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Благодійна організація «Фонд «Асперн» 

    Про роботу нашого фонду та перебіг інформації кампанії Ви можете 

більш детально дізнатися на сайті: http://aspern.com.ua та Facebook-сторінках 

https://www.facebook.com/aspern.pr або www.facebook.com/viravzhyttya.  

       Під час благодійної кампанії ми організовуємо виїзні презентації роботи 

фонду за Вашим замовленням. 

  Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання щодо кампанії, Ви можете 

зателефонувати за номерами телефонів - 050-419-19-54 Тетяні Клімович або 

067-550-52-80 - Ганні Стеценко та написати на електронну пошту - 

aspern5@ukr.net.    

 

З повагою та надією на співпрацю                                                   

команда та діти БФ «Асперн» 

 
Партнери благодійної кампанії “З любов’ю до дітей”: 
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