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Сьогодні ми з вами переживаємо надзви-
чайні, переломні для України події! Всі ми краще
зрозуміли, що живемо на одній території та вбо-
ліваємо за добробут нашої землі. І те, що нас не
зламало, – лише зміцнило. Вірю, що здоровий
глузд та адекватна громадська оцінка знайдуть
своє відображення в цьому непростому процесі.
Сьогодні ми маємо важливе завдання – будувати
демократичну Україну з розвинутим громадянсь-
ким суспільством!

Березанська міська благодійна організація
«Фонд громади м. Березань» вже півтора роки
працює в місті й прагне розвивати громадянське
суспільство. 2013 рік для нас був новою сходин-
кою на шляху до прозорої, відкритої та підзвітної
благодійності в м. Березань, новим етапом ста-
новлення демократії та громадянського суспіль-
ства, новим свідченням довіри в сфері
благодійності. Наші відносини з партнерами та
громадськістю побудовані на засадах відкритості,
публічності та звітності. Всі роботи у фонді вико-
нуються на волонтерських засадах. 

Фонд громади ставить на наступний рік
нові цілі, яких ми можемо досягти лише в тісній
співпраці з громадою міста. Кожен може вирішити
велику проблему, якщо зробить свій внесок до
спільної справи в міру своїх сил та можливостей.
Кожен може допомогти своєму місту.

Хочу висловити вдячність команді про-
грами "Школа фондів громад", яка реалізується
Громадською організацією «Ініціативний центр
сприяння активності та розвитку громадського
почину «Єднання»» за фінансової підтримки
Фонду ім. Ч.С.Мотта. Ми отримуємо знання та до-
свід міжнародних експертів і програм, висококва-
ліфікованих юристів та українських організацій.
Ці люди не лише сприяли створенню та форму-
ванню нашого фонду, а й продовжують брати по-

сильну участь у розробці його стратегічного ба-
чення, визначенні пріоритетів діяльності.

Особлива подяка Голові Фонду громади
Херсона «Захист» Ларисі Польській за дружні,
професійні та корисні поради. Завдяки їм ми від-
чули свою спроможність до ефективних дій.     

Окрема вдячність Ілляш Світлані Володими-
рівні за її волонтерську допомогу в роботі фонду.

Щира подяка усім друзям фонду: організа-
ціям, бізнесу, владі, березанцям! Разом нам
вдасться зробити рідну землю щасливішою, а
дітей – успішними й сповненими віри в добро.
Знаю, що ситуація в нашій країні неодмінно по-
кращиться. Ми ж, у свою чергу, будемо всіляко
цьому сприяти.

З найкращими побажаннями, 
Алла Новікова, 

голова міської благодійної організації 
«Фонд громади м. Березань» 

Шановні друзі!

У світі фонди громад існують з 1914 року. Всього в світі приблизно 2000 фондів. В Україні
ефективно діють уже біля 20 фондів громад!

«Фонд громади» – це новий формат роботи неприбуткової організації в Україні. Подібні місцеві
фонди підвищують спроможність громад у вирішенні власних місцевих проблем силами громади.

Головна риса діяльності місцевих фондів громад – інвестиції у проекти, результати яких
можуть бути важливими для будь-якого мешканця громади, а не в поточну допомогу окремим
особам чи групам осіб, що притаманне традиційній благодійності.
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МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ: творити пози-
тивні зміни у суспільстві, допомагати активним
людям змінювати на краще життя міста Березані
та його мешканців.

НАШІ ЦІННОСТІ – законність та поряд-
ність, публічність та прозорість, найкращий світо-
вий досвід та європейські стандарти благодійності.

Березанська міська благодійна організація
«Фонд громади м. Березань» – це окрема юри-
дична установа, яка працює виключно на бла-
годійні цілі, сприяє розвитку місцевої
благодійності через залучення членів гро-
мади до благодійної діяльності. 

Ми незалежні, нерелігійні, недержавні,
неполітичні. Для нас важливо неупереджено
аналізувати події та настрої у громаді, розу-
міти її проблеми та потреби.

Основні напрямки діяльності фонду
громади – це сприяння місцевим, регіональ-

ним, загальнодержавним і міжнародним програ-
мам, що спрямовані на поліпшення соціально-еко-
номічного становища територіальної громади;
сприяння розвиткові освіти, охороні здоров’я та ін.

Нашою метою на наступний рік є і далі по-
пуляризувати інвестування в місцеві ініціативи з
локальних джерел, розвивати філантропію та
формувати світогляд європейського громадя-
нина в м. Березань.

Про Березанську міську благодійну організацію
«Фонд громади м. Березань»

Курилко 
Микола 
Іванович
Депутат Березан-
ської міської ради
VI скликання, при-
ватний підприємець
Освіта середня 
спеціальна

керівництво фонду
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Послуги, які надає Фонд громади
Для громади: надає фінансову можливість

громаді комплексно вирішувати проблеми міста.
Для бізнесу: сприяє оптимізації діяльності

завдяки партнерству з громадою та владою.
Для влади: у співпраці покращує рівень

життя громади, виконує «роботу держави» через
соціальне замовлення.   

ЧЛЕНИ ПРАВЛIННЯ
Новікова Алла Володимирівна

Голова правління
Депутат Березанської міської ради VI скликання, 
позапартійна
Освіта повна вища
Економіст, менеджер персоналу, магістр, інженер з 
експлуатації залізниць, викладач економічних дисциплін

Охріменко 
Володимир 
Андрійович 
Приватний 
підприємець 
Освіта вища 
Інженер -  механік 
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Жіночий клуб «Мальва»
Мета клубу: об’єднання активного жіноцтва Березані задля

створення нових можливостей у професійному та особистому роз-
витку членів клубу.

Напрямки діяльності: міцна родина, здоровий спосіб життя, орга-
нізація дозвілля, вивчення історії рідного краю, творчість та рукоділля.

Близько 100 активних жінок із зацікавленням беруть участь у майс-
тер-класах з ужиткового мистецтва, спілкуються, дискутують і сім’ями ман-
друють цікавими культурними та історичними місцями Київщини.

Останній дзвінок
Мета: відзначення найкращих учнів та вчителів

Березанської ЗОШ №2 на святі останнього дзвоника.
Нагородження відбулося за фінансової підтримки Ро-
динного фонду сім’ї Проценків.

наші досягнення

Конференція «Благодійна
Київщина»

Мета: заснування механізму партнерської
взаємодії бізнесу, влади та громади з метою орга-
нізації конкретних соціальних загальноміських
проектів, спрямованих на систематичну роботу в
громаді, пояснення можливостей та переваг спів-
праці з Фондом.

2 жовтня 2013 р. у м. Березані в рамках
проекту «Співпраця громадських організацій та
влади – підвищення якості життя громади» відбу-
лася регіональна конференція “Благодійна Київ-

щина”, органі –
зована та прове-
дена “Фондом гро-
мади м. Березань”
спільно з Київ-
ською обласною
державною адмі-
ністрацією.

Конференція
висвітлила різні ас-
пекти благодійної,

громадської діяльності, ролі та місця благодійних
та громадських організацій у суспільстві, підви-
щення розуміння суті та функцій фонду громади
як неурядової благодійної організації, спрямова-
ної на покращення якості життя жителів громади,
на території якої працює фонд. Присутні змогли
обмінятися ідеями, дізнатися про нові можливості
розвитку та знайти партнерів. 

Захід відбувся завдяки фінансовій під-
тримці "Школи фондів громад" в рамках фінансу-
вання Угоди про грант між Фондом Ч.С. Мотта та
Громадською організацією «Ініціативний центр
сприяння активності та розвитку громадського
почину «Єднання»; ТОВ «Баришівська зернова
компанія», ПП «Маріам – С».
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Розвиток художньої
гімнастики в місті

Мета: розвиток дитячої художньої гімнас-
тики в місті.

11 жовтня 2013 р. проведено свято для
юних гімнасток. Майбутнім олімпійським чем-

піонкам подаровано
спортивний інвентар
та вручено цікаві
книги. Тренер Таран
(Товстоп’ят) Софія Ва-
силівна – вихованка
школи Дерюгіних,
майстер спорту з ху-
дожньої гімнастики,
багаторазова чемпіонка та призерка першості
Києва й України в особистих та групових вправах,
учасниця багатьох міжнародних турнірів, в тому
числі етапу Кубка Світу – Кубка Дерюгіних.

Проект впроваджувався за фінансової під-
тримки Благодійного фонду розвитку громад «Лі-
вобережна Київщина» та його засновника і
мецената П.О. Різаненка.

Розумні малята
Мета: сприяння розвитку дитини.

18 жовтня 2013 р. проведено свято для малюків
ясла-садка «Ромашка», вручено дітям цікаві
книжки і дві ігрові зони "Паркінг" та "Кухня". Бла-
годійник надав кошти та виявив бажання залиши-
тися невідомим.

Мета: залучення місцевої громади до вирішення проблеми
безпечного та цікавого відпочинку дітей на ігрових майданчи-
ках міста.

Розпочато роботу з ініціативними групами щодо надання
грантів на відновлення дитячих майданчиків міста. Ініціативна
група на території майданчика по вул. Садовій прибрала сміття,

висадили нові дерева, кущі, квіти, розпочала ремонтні роботи. Керівники ініціативної групи – Заверуха
Руслан, Мотрич Олександр.

Перший грант на придбання матеріалів ініціативна група отримала від Родинного фонду сім’ї
Босаків. Свій фінансовий внесок зробили й жителі вул. Садової.

Дитячий майданчик
поряд з будинком
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Національний конкурс
«Волонтер року 2012»

Мета: визнання праці волонтерів, які впро-
ваджують зміни у своїй громаді, та популяризація
волонтерства у всіх регіонах України.

«Подякуємо волонтерам усі разом» – під
таким гаслом 27 червня 2013 року в приміщенні
клубу Кабінету Міністрів України було оголошено
результати Національного конкурсу «Волонтер
року 2012».

Привітати переможців конкурсу прийшли
представники уряду України, дипломатичних ус-
танов, міжнародних донорських організацій, про-
фільних інститутів громадського суспільства
України та громадських організацій (в тому числі і
«Фонд громади м. Березань»).

У рамках Національного конкурсу «Во-
лонтер року 2012» вдалося об’єднати яскраві іс-
торії волонтерів з усієї України. Визнання праці
волонтерів є невід’ємною ознакою розвиненого
суспільства. 

Організатор: Центр волонтеріату «Добра
воля». Захід відбувся завдяки підтримці Секрета-

ріату Кабінету Міністрів України, Міністерства со-
ціальної політики України, Уряду Королівства
Швеції та Ресурсного центру Гурт.

Навчальні візити до фондів 
громад Польщі, Чехії та Словаччини

Мета: запозичення передового світового
досвіду роботи фондів громад інших країн для по-
дальшого використання в роботі «Фонду громади

м. Березань» та громадських організацій міста.
8-15 лютого 2013 року Голова правління

Алла Новікова ознайомилася з роботою
фондів громад: масиву Сніжника (Польща),
Усти над Лабен, Брно, Моравска Нова Вес
(Чехія), Братислави, Нітри та Банської Бис-
триці (Словаччина). Різноманіття програм
фондів громад Європи надзвичайно вразило
та дало поштовх до нашої подальшої роботи
з громадою.

Стажування лідерів п’яти українських фон-
дів громад здійснювалося за результатами
конкурсу проектів «Школа фондів громад» у
рамках фінансування Угоди про грант між
Фондом Ч.С. Мотта та Громадською організа-

цією «Ініціативний центр сприяння активності та
розвитку громадського почину «Єднання».
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«Школа фондів громад»
програма інституційного розвитку

Упродовж 2013 року БМБО «Фонд громади
м. Березань» брала участь у Програмі «Школа фондів
громад», яка реалізовується «Ініціативним центром
сприяння активності та розвитку громадського по-
чину «Єднання» за фінансування Фонду ім. Ч.С. Мотта.

Мета: сприяння розвитку фондів громад в Ук-
раїні для підвищення їхньої ролі у вирішенні місцевих
проблем і забезпечення їх активної життєдіяльності.

У рамках участі у Програмі члени організації
мали можливість підвищити рівень професійної ква-
ліфікації, отримати консультації з питань діяльності ФГ,
взяти участь у навчальних тренінгових програмах.

3 - 5 лютого 2013 р. - зимова «Школа Фон-
дів Громад». Ознайомилися з роботою, досягнен-
нями та перспективами Фонду громади
Приірпіння, можливостями соціального підпри-
ємництва, стратегічної філантропії, стратегічного
планування у фондах громади. 

25 - 27 квітня 2013 р. -  комунікативний
тренінг для фондів громад України у    м. Вишго-
роді. Розглянуті питання: відповідальне комуніку-
вання, розуміння цільових аудиторій в
комунікаціях, громадська думка і публічний дис-
курс – їхня роль у комунікаційних кампаніях –
особливості планування, структура побудови ко-
мунікаційних кампаній, позиціонування в комуні-
каціях – методика та інструментарій.

1 - 5 липня 2013 р. –  «просунута» школа фондів
громад України в Донецьку. Ознайомилися з техноло-
гіями, інструментами та прикладами стійкості фондів

громад Прибалтики; сервісами для бізнесу: технологій,
інструментів у Словаччині; фандрайзинг для місцевої
громади; з історіями успіху і найбільшими досягнення
фондів громад України. Відвідали Донецький благодій-
ний фонд «Доброта», ознайомилися з його роботою.

24-25 грудня 2013 року - підсумкова на-
рада фондів громад України у м. Ворзелі. В нараді
взяли участь представники 25 фондів громад з
різних куточків України, де обговорили питання
загального стану філантропії в Україні та інших
країнах; оцінили організаційний розвиток фондів
громад, проаналізували їхні сильні та слабкі сто-
рони, виявили загрози та способи їхнього подо-
лання; мережеві проекти. Представниками
фондів громад прийнято рішення про створення
Всеукраїнської асоціації фондів громад.

25  грудня 2012 року - підсумкова нарада
керівників фондів громад України. Підписано Ме-
морандум про співпрацю на 2014 рік між Ініціа-
тивним центром сприяння активності та розвитку
громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання»,
м. Київ) та Березанською міською благодійною ор-
ганізацією «Фонд громади м. Березань» у рамках
провадження Програми «Школа фондів громад»,
за підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта.

У рамках Меморандуму, зокрема, передба-
чається обмін інформацією, спільні узгоджені дії,
спрямовані на підвищення спроможності фондів
громад в Україні, а також сприяння формуванню
позитивного іміджу фондів.

Підвищення організаційної спроможності
У 2013 році представники Березанської мі-

ської благодійної організації «Фонд громади м. Бе-
резань» брали участь в інших заходах, що
спрямовані на підвищення організаційної спромож-
ності створювати власні ресурси, оволодіння осно-
вами знань щодо стратегії та розвитку благодійності.

22 лютого 2013 відбулася V Міжнародна
конференція Українського форуму благодійників
"Благодійність: підзвітно, прозоро, публічно", де
обговорювалися критерії та інструменти прозо-
рості, підзвітності й публічності благодійної діяль-
ності; найкращий досвід благодійних інституцій у
розбудові власної відкритості; роль міжсектор-

ного партнерства у формуванні суспільної довіри
до благодійності.

У заході взяли участь міжнародні експерти з
Європейської мережі донорських асоціацій, Всес-
вітньої ініціативи для підтримки грантодавства, Гло-
бального фонду для фондів громад, Європейського
центру фундацій. Конференція об'єднала досвід
близько 300 спеціалістів у сфері благодійності.

26 - 28 лютого 2013 р. –семінар «Роботи з
грантами», проведений Київським ресурсним
центром для випускників Американської Ради з
міжнародної освіти разом з експертами Фонду
сприяння демократії Посольства США.
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21-22 листопада 2013 р. в НСК «Олімпій-
ський», м. Київ, відбувся ІІ Форум з організацій-
ного розвитку та Щорічна конференція фондів
громад. Понад 650 учасників з громадських, біз-
несових, державних, освітніх та інших організацій
та установ взяли в ньому участь. У межах Форуму
відбулося 26 майстер-класів, інформаційних сесій
та case-study різної тематичної спрямованості, а
ще понад 29 тем були висвітлені в ході «Україн-
ського кафе». Смислове наповнення Форуму
створювали більше 80 тренерів та спікерів.

Члени та волонтери Фонду громади м. Бе-
резані брали активну участь на Форумі в багатьох
цікавих дискусіях та майстер-класах, конференції
фондів громад України, отримали нагороду з сим-
волікою Форуму – «Найдружніша команда серед
організацій – учасниць заходу». 

Захід проводився Ініціативним
центром сприяння активності та роз-
витку громадського почину «Єднання»
за підтримки: проекту “Об’єднуємось за-
ради реформ” (UNITER), який викону-
ється міжнародною організацією Пакт
Інк. за фінансової підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID);
проекту USAID “RESPOND”, що викону-
ється міжнародною організацією Пакт
Інк. у партнерстві з міжнародною органі-
зацією FHI 360; Уряду Швеції; Програмою
розвитку Організації Об’єднаних Націй
(ПРООН) та Міністерством закордонних
справ Данії; програмі “Школа фондів громад”, яка
виконується за фінансової підтримки фонду ім.
Ч.С. Мотта; Міжнародному фонду “Відродження”,
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» та інформаційним
партнерам – Ресурсному центрові ГУРТ та Україн-
ському форумові благодійників.

26-27 листопада 2013 р. в НСК «Олімпій-
ський», м. Київ, відбулася перша зустріч мережі
фахівців та практиків з регіонального та місце-
вого розвитку «РегіоНет». 

Мета зустрічі – налагодити персональні
контакти й комунікацію, а також можливість для
усіх суб’єктів розвитку територій отримати «з пер-
ших рук» продукти та послуги, засновані на най-
кращих практиках регіонального й місцевого
розвитку України.  

Створення «РегіоНет» проходить у рамках

технічного завдання Проекту ЄС «Підтримка полі-
тики регіонального розвитку в Україні», інститу-
ційного партнерства з Міністерством
економічного розвитку та торгівлі, Українською
асоціацією районних та обласних рад, Асоціацією
міст України, Всеукраїнською асоціацією сільських
та селищних рад, Асоціацією агенцій регіональ-
ного розвитку України, Національною академією
державного управління при Президентові Ук-
раїни. Зацікавленість у партнерстві висловлюють
також міжнародні донорські організації, інститути
громадянського суспільства, приватні компанії.

6-7 грудня2013 р. – тренінг "Ефективний
менеджмент волонтерських програм" для коор-
динаторів та менеджерів волонтерських програм.

Розглянуті питання: структура волонтер-
ської програми, функції менеджменту волонтер-

ської програми, оцінка ефективності
волонтерської програми, підготовка організації
до роботи з волонтерами. Організатор тренінгу:
Центр волонтеріату “Добра Воля”.

13 грудня 2013 р. в  м. Києві відбувся Між-
народний конгрес підприємців «Призма 24». Біля
300 учасників взяло участь у некомерційному біз-
нес-проекті, організованому за ініціативою клубів
підприємців малого та середнього бізнесу Ук-
раїни. «Призма 24» – це платформа для обміну до-
свідом і спілкування підприємців, пошуку
партнерів та інвесторів, 30 практичних майстер-
класів від успішних бізнесменів, безкоштовні кон-
сультації: юридичні, банківські, бухгалтерські,
інтернет-консультації. Організатори: Київський
клуб підприємців «ККП» та організаційний комітет
Конгресу «Призма24».

програма інституційного розвитку



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 2013 рікНАДХОДЖЕННЯ
Джерело фінансових надходжень Сума в грн.

Залишок на початок року 12
Донори:
ІСАР «Єднання» за підтримки фонду ім. Ч.С. Мотта 36121
Благодійного Фонду розвитку громад «Лівобережна Київщина» 14100
ТОВ «Баришівська зернова компанія» 1000
Приватні місцеві пожертви:
Родинний Фонд Новікової 2300
Родинний Фонд сім`ї Проценко 1597
Родинний Фонд сім`ї Босак 1000
Рудницька І.О. 500
Мотрич О.В. 350
Благодійник надав кошти та виявив бажання лишиться невідомим 2200
Благодійник надав кошти та виявив бажання лишиться невідомим 150
Разом 59330

ДЖЕРЕЛА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Джерело та тип технічної допомоги Еквівалент, грн.
Інформаційна підтримка Громадсько – політичної газети «Березанські Відомості» 2023
Інформаційна підтримка Інформаційного журналу  Київської обл. «Київщина» 1500
ФОП «Сирота Т.Д.» у свій вільний час на волонтерських засадах надала технічну
підтримку для проведення конференції       “Благодійна Київщина”

250

Працівники ПП «Маріам - С» на волонтерських засадах за рахунок власного вільного
часу  виконали роботи і послуги, для проведення конференції “Благодійна Київщина”

650

Волонтерська робота Іванова Ю. В. по виготовленню відеоролика про роботу організації 400
Родинний Фонд «сім`ї Босак» надав солодощі для проведення засідань жіночого клубу 460
Донецький міський благодійний фонд «Доброта» надав ранці для багатодітних сімей 240
Донецький міський благодійний фонд «Доброта» надав медіатеку «Портфель знань» 900
Працівники ТОВ КГ «Контакт» м. Бровари на волонтерських засадах за рахунок власного
вільного часу  виконали відео– та фото роботи про конференцію “Благодійна Київщина”

1750

Разом 8173
Загальна сума залучених коштів  з еквівалентною технічною підтримкою включно 67503

Проекти та програмна діяльність Сума в грн.
Жіночий клуб «Мальва» 827
Останній дзвінок 700
Допомога в складних життєвих ситуаціях 1047
Ранці для багатодітних сімей 240
Конференція «Благодійна Київщина» 7085
Розвиток художньої гімнастики в місті 14240
Розумні малята 2200
Дитячий майданчик поряд з будинком 1350
Програма інституційного розвитку 33588
Інформаційні послуги 3926
Створення сайту організації 2300
Разом 67503
З них адміністративні витрати 2200
Витратні матеріали 1556
Послуги банку 644
Залишок коштів на кінець року 0

ВИДАТКИ
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«ІМЕННИЙ ФОНД» дає змогу благодійнику (юридичній особі) створювати власний фонд на ос-
нові «Фонду громади м. Березань» та через нього підтримувати соціальні проекти та програми, збе-
рігаючи за програмою своє ім'я або свою назву. Беручи на себе всю адміністративну відповідальність,
фонд громади звільняє компанію від паперової роботи. 

Ефективно діють іменні, корпоративні фонди в «Подільській громаді» м. Вінниці: Корпоратив-
ний фонд Подільського регіонального страхового центру ПрАТ «УПСК» підтримує лікарні та заклади
освіти Вінниччини; Корпоративний фонд гурту «ТІК» – проекти у сфері мистецтва та культури.

РОДИННИЙ (Фамільний) ФОНД - це довгострокова благодійна програма, що засновується
фізичною особою на особисті кошти для фінансування соціально значущої діяльності в місцевій гро-
маді за вибором родини благодійників. Кожна родина може створити власний благодійний фонд,
який буде адмініструватися фондом громади.  Добрі справи родини будуть занесені в Книгу вдячності
(спадщини). У Канаді можна відслідкувати щорічні благодійні внески родин протягом багатьох десятків
років від початку роботи певного фонду. Спадкоємці можуть пишатися своїм родом. В Україні, на-
приклад, у рамках роботи Фонду громади Приірпіння вже другий рік поспіль успішно працює родин-
ний фонд Дмитра Войцеха. У 2013 р. у м. Березані розпочали діяльність три Родинні фонди: Босак,
Проценко, Новікової.

ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД – це механізм благодійності, який спрямовує свою діяльність на конк-
ретну (вузьку) соціальну проблематику і має призначення залучити кошти з різних можливих джерел,
але конкретно під прописані напрямки діяльності та цільові групи фонду.

Як приклад, у рамках Благодійного фонду «Подільська громада» успішно працює тематичний
фонд «Одна копійка». Кошти збираються в благодійні скриньки та перераховуються на допомогу дітям,
які перебувають у школах-інтернатах Вінницької області, дітям із малозабезпечених та багатодітних
сімей, обдарованій молоді.

Наші пропозиції партнерам:

Видатки на проекти та 
програмну діяльність у %

Березанська міська благо-
дійна організація «Фонд громади
м. Березань», перебуває в постій-
ному пошуку людей, яким не бай-
дуже сьогодення м. Березань.
Кожна гривня, віддана на благо-
дійність, буде витрачена лише за
прямим призначенням. За кожну
витрачену гривню кожен Благо-
дійник отримає повний звіт. Будь-
хто з Вас може особисто приїхати
та переконатися, що все, напи-
сане у звіті – правда.

Перевагами співпраці з
Фондом є швидкість і прозо-
рість ухвалення рішень, відсут-
ність бюрократії і зловживань.
Кожна людина, кожна компанія
чи організація може знайти і під-
тримати благодійний Проект за
власним вибором. І зробити це у
найлегший і найзручніший для
себе спосіб.
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Ми будемо раді зустрітися та підтримати Вас
-  якщо Ви хочете стати учасниками наших програм;

-  якщо Ви маєте свої пропозиції, як зробити життя громади міста щасливішим;
-  якщо Ви бажаєте стати волонтером;

-  якщо є пропозиції партнерства
Телефонуйте (093) 944-99-34

або пишіть нам на  fond_Berezan@ukr.net і ми обов’язково зустрінемося.

www.berezanfond.com.ua

Наші партнери:
Березанська міська рада

Березанська ДЮСШ
Березанський центр дитячо-юнацької творчості

“Надія”
ТОВ «Белла Центр» 
ТОВ "Белла Трейд"
Т.О.В. Умка ТЕТ ЛТД                                                 

ТОВ «Валтін»
ТОВ «Елмер»

ТОВ «Привокзальний ринок» 
ТОВ «Баришівська зернова компанія»

ТОВ «Гетьман»
ТОВ Комунікаційна група «Контакт» м. Бровари

ПП «Маріам-С»
ФОП Сирота Т.Д.

Родинний фонд Босак
Родинний фонд Проценко
Родинний фонд Новікової

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ
Назва:
Березанська міська благодійна організація «Фонд громади м. Березань» 
Юридичний статус:
благодійна організація
ЗКПО 38065546; р/р 26003060861851 «ПриватБанк», МФО 321842

Інформаційні партнери:
Інформаційний журнал місцевого самоврядування Київської області «Київщина»        

Громадсько-політична газета «Березанські Відомості» 
Соціально-аналітичний тижневик «Старий центр»

Інформаційно-аналітичний тижневик «Громадський захист Київщини».  

Добрі справи люди здійснюють за велінням серця, роблячи
добро та не шукаючи приводу…

Наша команда завжди рада допомогти ВАМ давати та отри-
мувати добро!


