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ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні друзі!
Ми з вами пережили нелегкий рік. Але цей рік засвідчив, що ми з вами з населення країни, перетворюємось на ГРОМАДЯН СВОЄЇ ДЕРЖАВИ! Нам болісно і
щемно на серці за наших загиблих і скалічених героїв. Але цей рік довів, що ми
як нація ІСНУЄМО. Цей рік показав, що коріння милосердя, добра, любові,
самопожертви, патріотизму, яке протягом століть підживлювалось нашими
предками не засохло, а наповну силу живить дерево, яке зветься УКРАЇНА.
Впевнена, все, що ми робимо в рамках діяльності Березанської міської
благодійної організації «Фонд громади м. Березань», в майбутньому дасть значний позитивний ефект для розвитку Березанської громади. Саме для цього
мною та моїми однодумцями був створений Фонд громади міста Березань, який
своєю діяльністю принесе багато позитивних змін в життя нашої громади.
Хочу висловити вдячність команді програми «Школи 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 досвід міжнародних експертів і
програм, висококваліфікованих юристів та українських організацій. Ці люди
сприяли не лише створенню нашого фонду, а й продовжують брати посильну
участь у зміцненні організаційних спроможностей організації.
Щира подяка усім друзям фонду, організаціям, 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 покращиться. Ми ж, у свою чергу, будемо всіляко цьому сприяти.
З найкращими побажаннями, Алла Новікова

Наші цінності – законність та порядність, публічність та прозорість, найкращий світовий досвід та європейські стандарти благодійності.
Основні статутні напрямки діяльності фонду громади – це сприяння
місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища
територіальної громади; сприяння розвитку освіти, охороні здоров'я та
ін. Нашою метою на наступний рік є і далі популяризувати інвестування
в місцеві ініціативи з локальних джерел, розвивати філантропію та
формувати світогляд європейського громадянина в м. Березань.
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ПРО ФОНДИ ГРОМАД

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

ПРО БЕРЕЗАНСЬКУ МІСЬКУ БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ
«ФОНД ГРОМАДИ М. БЕРЕЗАНЬ»

Коротка інформація
Березанська міська благодійна організація «Фонд громади м. Березань» – це
окрема юридична установа, що розпочала свою роботу як ініціативна група в
2009 році, офіційно зареєстрована 5 липня 2012 року. Працює виключно на
благодійні цілі, сприяє розвитку місцевої благодійності через залучення членів
громади до благодійної діяльності. Ми незалежні, нерелігійні, недержавні,
неполітичні. Для нас важливо неупереджено аналізувати події та настрої у
громаді, розуміти її проблеми та потреби.
Місія організації: творити позитивні зміни у суспільстві, допомагати активним
людям змінювати на краще життя громади Березані та його мешканців.

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ

ПРОГРАМА «ЖІНОЧИЙ КЛУБ «МАЛЬВА»»

Мета клубу: об’єднання активного жіноцтва Березані задля створення нових
можливостей у професійному та особистому розвитку членів клубу.
Напрямки діяльності: міцна родина, здоровий спосіб життя, організація дозвілля, вивчення історії рідного краю, творчість та рукоділля.
На сьогодні він працює достатньо успішно, кількість його членів постійно збільшується. Всі жінки нашого клубу мають можливість розкритись, як особистість,
самореалізуватись, удосконалитись, духовно збагатитись, розширити свій
кругозір. На наших засіданнях організовуємо виставки творчих робіт, проводимо майстер, обговорюємо в приємній та затишній атмосфері важливі життєві
питання, які турбують кожного із нас і в цілому місто, а також можливі шляхи
їх вирішення. В рамках клубу організовуємо сімейні екскурсії по історичних та
культурних місцях Київщини.

ПРОГРАМА «МОЛОДІЖНИЙ БАНК ІДЕЙ»
Мета: виховання активної позиції молоді, її залучення до вирішення соціально значущих питань Березані та спонукання до самореалізації через втілення
власних ідей і проектів.
У грудні місяці 2014 р. розпочато роботу з активом Великої міської ради учнівського самоврядування «Дзвін» м. Березань та учнівським активом ДНЗ
«Березанський професійний аграрний ліцей».
Зустрічі стали майданчиком для обговорення досвіду громадської діяльності на
місцевому рівні.
Програма
реалізується
спільно з ЦДЮТ «Надія»
м. Березань, ДНЗ «Березанський
професійний
аграрний ліцей».

ПРОГРАМА «ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК ПОРЯД З БУДИНКОМ»

Мета: залучення місцевої громади до вирішення проблеми безпечного та цікавого відпочинку дітей на ігрових майданчиках міста.
Трьом ініціативним групам надані гранти на відновлення дитячих майданчиків
міста.
- вул. Садова
Ініціативною групою проведено кілька еко-толок по прибиранню сміття, повністю відновлено роботу дитячого та спортивного майданчиків, висаджено нові
дерева, кущі, квіти. Керівники ініціативної групи Заверуха Руслан та Мотрич
Олександр.
Придбання матеріалів стало можливим за фінансової підтримки у 2013 році
Родинного фонду сім’ї Босак, свій внесок у 2013 та 2014 зробили й жителі вул.
Садова.
- ж/м Поліський ( Жовтневий)
Ініціативною групою під керівництвом Юрія Кучеренка проведено еко-толоки
по прибиранню сміття. Дитячий майданчик відремонтовано, пофарбовано,
встановлено нові елементи.
Дітям подаровано спортивний інвентар (м’ячі, волейбольні та футбольні сітки).
Благодійник надав кошти та виявив бажання залишитися невідомим.
- ж/м Садовий
Ініціативною групою проведено еко-толоки по прибиранню сміття. Дитячий
майданчик віновлений, пофарбований,
встановлено нові елементи. Благодійник надав кошти та виявив бажання
залишитися невідомим.

ПРОГРАМА «АКТИВНИЙ УЧЕНЬ»
Мета: стимулювати активність учнів у
навчальній діяльності.
У Березанській ЗОШ №2 під час святкування
Останнього дзвоника та
Новорічних свят відзначили кращих
учнів та вчителів. Нагородження
відбулось за фінансової підтримки
«Родинного благодійного фонду
сім’ї Проценко».

ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ В МІСТІ»

Мета: розвиток дитячої художньої гімнастики в місті.
Під керівництвом вихованки школи Дерюгіних, Майстра спорту з художньої
гімнастики, багаторазової чемпіонки та призерки першості Києва та України в
особистих та групових вправах, учасниці багаторазових та міжнародних
турнірів, в тому числі етапу Кубка Світу-Кубка Дерюгіних Таран (Товстоп’ят)
Софії Василівни, в Березані працює секція з художньої гімнастики.
Вихованки Софії Василівни неодноразово брали участь у Всеукраїнських
турнірах з художньої гімнастики. До кожного з виступів дівчатка ретельно готуються, відпрацьовують кожну деталь програми. Варто зазначити, що турніри
проводились на високому рівні, адже тут змагалися досвідчені гімнастки,
приміром, із спеціалізованих спортивних шкіл та відомої київської школи Дерюгіних. Маленькі березаночки отримали не тільки досвід участі у спортивних
змаганнях, а й неодноразово завоювали золоті, срібні та бронзові медалі.
Для юних майстринь:
- надана благодійна допомога для участі у турнірах з
художньої гімнастики за фінансової підтримки
ТОВ «Аерок»;
- придбано професійні м’ячі для занять художньою
гімнастикою. Благодійник надав кошти та виявив
бажання залишитися невідомим;
- під час проведення новорічного свята подаровано цікаві книжки за фінансової
підтримки «Родинного фонду
сім’ї Сивак», «Родинного фонду Новікової».
Маємо надію, що маленькі березаночки через 2-4
роки стануть переможцями ще престижніших змагань
як в Україні, так і за кордоном, стануть справжньою
спортивною гордістю України.

ПРОГРАМА «ПРАВОВА ОСВІТА МОЛОДІ»
Мета: підвищення рівня правової культури
учнівської молоді, формування поваги до
права, загальнолюдських та національних
правових цінностей.
У квітні, грудні 2014 р. проведено зустрічі
спільно з фахівцями правознавчої галузі з
учнівською молоддю ДНЗ «Березанський
професійний аграрний ліцей».
Із зацікавленням ліцеїсти слухали виступи:
• начальника Березанського міського відділу
міліції Гезея О. М., який прочитав лекцію на
тему:
«Кримінальна
та
адміністративна
відповідальність» і надав консультації учням з
різних правових питань;

• начальника Баришівської міграційної служби Семененка О. М., який розповів
про оформлення та виготовлення вітчизняних та закордонних паспортів, а
також надав рекомендації учням, які прибули із зони АТО стосовно поновлення
і оформлення паспортів;
• начальника кримінальної міліції у справах дітей Мойсеєнка Ю. Г., який
висвітлив питання стосовно кримінальної та адміністративної відповідальності
за скоєння протиправних дій серед дітей та учнівської молоді.
Голова правління «Фонду
громади м. Березань» Новікова
А. В. розповіла про діяльність
фонду
та
запросила
всіх
присутніх до співпраці.
Після завершення кожної із
зустрічей,
фахівці
охоче
консультували всіх бажаючих з
приводу питань за даною тематикою.

ПРОГРАМА «ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ»

Мета: підтримка військовослужбовців,
що перебувають в зоні АТО; допомога
пораненим військовим під час бойових
дій.
З травня 2014 р. фонд працює над
програмою надання допомоги воїнам березанцям, що знаходяться в зоні АТО
та членам їх сімей. У м. Березань проведені п’ять акцій по збору коштів та
матеріальної допомоги. Передано продукти харчування, промислові товари,
ліки, надана матеріальна допомога на
лікування після поранень та на організацію похоронів загиблих воїнів.
25 травня 2014 р. особовому складу 7 батальйону Національної гвардії вручено листи подяки за активну участь у заходах підтримання громадського порядку в місті Березань.
1 липня 2014 р. на прохання 7-го Батальйону Національної Гвардії України,
які дислокувалися у м. Березань, разом з підприємцями міста зібрано та передано матеріальну допомогу перед відправкою в зону воєнних дій.
27 вересня 2014 р., під час святкування Дня міста, представники Великої
міської ради учнівського самоврядування «Дзвін» м. Березань зібрали кошти
на допомогу воїнам, що знаходяться в зоні АТО. Діти взяли участь у формуванні і безпосередній відправці адресної посилки в «гарячу точку».
Учні ЗОШ №4 намалювали листи воїнам, які передавались разом з посилками
в місця воєнних дій.
Свій посильний вклад внесли колективи ТОВ «Ринок Привокзальний», Березанської виправної колонії №95 та інших підприємств міста.
Надзвичайна подяка підприємцям міста, всім березанцям, які надали через
«Фонд громади м. Березань» свою допомогу на підтримку Національної Гвардії
України.

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ
24 серпня 2014 р. на центральній площі міста пройшов молебень за Україну.
Цей захід – можливість згуртуватися громаді, по-справжньому відчути себе
українцями, патріотами рідного міста, держави… Адже всі ми, березанці - величезна сила і підтримка для тих, хто зараз на Сході виборює справжню незалежність для України.
На колективний молебень жителі міста прийшли цілими сім’ями у вишиванках.
Особливо зворушливо виглядали у національному вбранні маленькі дітки. Присутні щиро молилися за мир і спокій в Україні. Кожен всім серцем бажав, аби
війна на Сході якнайшвидше завершилася нашою перемогою, і українські герої
повернулися додому.
Організаторами
заходу
виступили
три
депутати
Березанської міської ради –
Сирота Т.Д., Курилко М.І.,
Новікова А.В.

НАВЧАННЯ
СПРЯМОВАНЕ НА
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
Успішна робота фонду - це робота, робота й
ще раз робота, насамперед робота над отриманням нових знань, нового досвіду. Організація такої роботи безперечно потребує
підготовлених спеціалістів, які володіють
відповідними уміннями та технологіями
активізації громади, визначенню проблемних зон, організації членів громади для задоволення потреб і вирішення проблем з використанням ресурсів місцевої спільноти.
Ідеальні організації створюють професіонали. І тут виникає питання: «Так де ж взяти
саме потрібних нам людей?». Постає питання про навчання. А для ефективної роботи
знань необхідно багато.

«ШКОЛА ФОНДІВ ГРОМАД»
Упродовж 2014 року Березанська міська благодійна організація «Фонд громади
м. Березань» брала участь у Програмі «Школа фондів громад», яка реалізовується «Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського
почину «Єднання» за фінансування Фонду ім. Ч.С. Мотта.
• 17 березня 2014 року - участь у чотирнадцятій зустрічі спільноти практиків з питань організаційного розвитку фондів громад в Україні. У ході зустрічі
відбувся розгляд та обговорення таких питань: Фонди громад в Україні:
виклики, нові ролі, ризики 2014 року; Політики та процедури для Фонду громади. Зустріч мала місце в межах механізму Capacity Development Marketplace.
• 9 - 14 червня 2014 року - Школа фондів громад «Інструменти забезпечення сталості розвитку фондів громад». Метою школи є розвивати компетенції
для забезпечення сталого розвитку фондів громад: формування політик та
процедур фонду, планування та проведення адвокаційних кампаній, стратегій
розробки комунікаційних повідомлень. Ознайомились з досвідом роботи
фондів громад міст Долини та Стрия. Завершили роботу зі створення Асоціації
фондів громад України.
• 17 липня 2014 року - "Школа бухгалтерів фондів громад». Ознайомилися із
«Фінансовими звітами одержувачів гранту в рамках програми «Школа фондів
громад України» та особливостями ведення бухгалтерського обліку в новому
законодавчому полі».
• 25-29 вересня 2014 року - навчання представників організації в м.Житомир. Крім теоретичної частини, яка зміцнює рівень знань про те, що таке фонд
громади, як він працює, як розвивати свою організацію та залучати до неї
громаду свого міста, дізнались про успішно діючі фонди. Відвідали ФГ «Відродження Грицева» у Хмельницькій області та Фонду громади Житомира. Отримали практичні поради щодо вирішення місцевих проблем та забезпечення
життєдіяльності фонду. Ознайомились із ознаками, стандартами та особливостями ФГ, починаючи від стартового етапу роботи фонду та продовжили більш
деталізованим вивченням механізмів роботи фонду.

• 29 вересня 2014 року - навчання у IT школі для НУО, семінар з ефективного використання сервісів Word2013, Excel 2013, Outlook 2013, Power Point 2013,
а також про те як «вірусно» поширити свої ідеї в мережі Інтернет.
• 3-5 листопада 2014 р. – нарада керівників фондів громад України з питань
діяльності Альянсу фондів громад. Обговорені питання щодо діяльності Альянсу (врядування, формування виконавчої структури та розподіл зон відповідальності, мережеві проекти тощо), а також остаточне затвердження політик і
процедур фондів громад, обговорення найважливіших, нагальних потреб
фондів (робота з тимчасовими переселенцями, допомога армії та ін.), збір актуальної статистики.
• 3-4 грудня 2014 року - п’ята щорічна конференція Фондів громад України
«Фонди громад – лідери змін в українських громадах». Розглянуто питання: як
візуалізувати роботу фонду громади; ендаумент як основа сталості фонду
громади; міжнародний досвід: академія розвитку філантропії у Польщі: фонди
громад – багатогранний інструмент розвитку місцевих громад; контекст роботи
фондів громад в Україні та перспективи розвитку Програми об’єднаних ОГС
Словаччини «Допомога Україні»: можливості для співпраці; технологія
співфінансування ініціатив Фондами Громад та донорами; можливості участі у
міжнародних молодіжних програмах як інструмент міжкультурного розвитку
громади «Give-give» – перша соціальна платформа для обміну потрібними
речами.
• 23-24 грудня 2014 року підсумкова нарада Фондів Громад України у м.Ворзель. На нараді обговорили питання: послідовність у діяльності організації
та практикування того, що проповідуємо; актуальний стан спавзаконодавчого забезпечення благодійної допомоги та діяльності
волонтерів; обговорили подальші кроки Альянсу фондів громад
України та кращий досвід роботи фондів громад.

ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ

У 2014 році представники Березанської міської благодійної організації «Фонд
громади м. Березань брали участь в заходах, що спрямовані на підвищення
організаційної спроможності створювати власні ресурси, оволодіння основами
знань щодо стратегії та розвитку благодійності.
• 17 квітня 2014 року - VІ Міжнародна конференція Українського форуму
благодійників "Благодійність як інструмент соціальних змін".
• 4-5 липня 2014 року - перший в історії незалежної України Саміт Миру, який
був присвячений ролі громадянського суспільства та органів місцевого
самоврядування у забезпеченні успіху децентралізації державного управління
в Україні. Конструктивній співпраці представників влади, органів місцевого
самоврядування, бізнесу та громадянського суспільства протягом двох днів
сприяли професійні фасилітатори з України, США, Росії та ЄС, які мають досвід
роботи з групами під час або після збройних конфліктів. За результатами

Саміту були сформульовані рекомендації до змін в Конституцію України із
метою забезпечення відповідальної децентралізації системи державного
управління на рівні регіонів та територіальних громад; визначені спільні
цінності та інтереси для об’єднання України; створена зрозуміла й прозора
практика взаємодії та управління.
• 27 серпня 2014 року - церемонія нагородження переможців конкурсу
“Волонтер року 2013”. Конкурс «Волонтер року» щорічно проводиться з метою
визнання праці волонтерів та небайдужих громадян, які впроваджують зміни у
своїй громаді, а також для більш активного поширення та популяризації волонтерства у всіх регіонах України. Отриманий цінний досвід як залучають і
працюють ГО з волонтерами в Україні та Швеції.
• 30-31 жовтня 2014 року - підсумкова Міжнародна конференція «Багатство в різноманітті: як перетворити проблему на ресурс?» яку організував
Ресурсний центр ГУРТ за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках
програми Східного партнерства «Культура». Головною тезою було те, що культура має стати потужним інструментом в розвитку місцевих громад, а не тягарем для економіки. Отримано вдалий досвід інтеграції в суспільні процеси
представників національних меншин та вразливих мешканців громад.
• 3-4 грудня 2014 року - ІІІ Форум з організаційного розвитку, який є
найбільшою національною платформою для навчання, спілкування та обміну
досвідом у сфері організаційного розвитку благодійних та громадських організацій. Адміністратором Форуму є українська громадська організація ІСАР
«Єднання», до проведення події залучалась велика кількість донорів та
партнерів: Американське агентство міжнародного розвитку (USAID), Шведське
агентство міжнародного розвитку (Sida), Програма розвитку ООН в Україні,
Представництво ЄС в Україні, Посольство королівства Нідерландів, Фонд Ч.С.
Мотта, Міжнародний фонд «Відродження» та багато інших.
• 5 грудня 2014 року - представники організації взяли участь у ІІ Всеукраїнському Форумі внутрішньо переміщених осіб з Криму та Сходу України, приурочений до Міжнародного дня волонтерів, що проводився за сприяння Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У пленарних засіданнях
форуму обговорили шляхи розв'язання проблем соціальної адаптації та інтеграції переселенців через обмін досвідом та координацію зусиль національних
і регіональних громадських організацій, центральних органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування.

Березанська міська благодійна організація «Фонд громади м. Березань», перебуває в постійному пошуку людей, яким не байдуже сьогодення м.Березань. Кожна гривня, віддана на благодійність, буде
витрачена лише за прямим призначенням. За кожну витрачену
гривню Благодійник отримає повний звіт. Будь хто з Вас може особисто приїхати та переконатися, що все, написане у звіті – правда.
Перевагами співпраці з Фондом є швидкість і прозорість ухвалення
рішень, відсутність бюрократії і зловживань. Кожна людина, кожна
компанія чи організація може знайти і підтримати благодійний Проект
за власним вибором. І зробити це у найлегший і найзручніший для
себе спосіб.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2014 РІК
Надходження

сума, грн.

ІСАР "Єднання"

12743

Різаненко П.О.

21900

Родинний фонд Новікової

4487

Родинний фонд сім`ї Проценко

2500

Родинний фонд сім`ї Сивак

1248

Іменний фонд ТОВ "Ринок Привокзальний"

5850

Благодійник надав кошти та виявив бажання залишитись невідомим

9290

ТОВ "Аерок"

10000

Внесок підприємців міста, які виявили бажання залишитись невідомими

5650

Березанська виправна колонія № 95

1500

Заверуха Р.

350

Майстренко В.В.

600

Захарчук Т.І.

100

Зінченко М.М.

200

Роздобудько В.В.

200

Чуприна Л.М.

200

Власенко С.В.

400

Сирота А.С.

1030

Збір коштів 01.07.2014 р.

3500

Збір коштів 16.07.2014 р.

6330

Збір коштів 04.09.2014 р.

880

Збір коштів 27.11.2014 р.

3750

Збір коштів 31.12.2014 р.

600

РАЗОМ

93309

Джерела технічної допомоги

Еквівалент, грн

Інформаційна підтримка Громадсько-політичної газети
"Березанські Відомості"

4803

Інформаційна підтримка Інформаційно-аналітичного
видання "Громадський захист Київщини"

4376

Надходження матеріальної допомоги від підприємців
міста 01.07.2014 р., що була зібрана перед відправкою
в зону АТО для 7-го Батальйону Національної Гвардії,
які дислокувалися в м.Березань

12986

Родинний фонд Новікової надав технічну допомогу:
телефонний зв'язок, послуги
інтернет, транспортні послуги

5585

Родинний фонд сім`ї Босак надав солодощі для проведення засідань жіночого клубу

594

Родинний фонд сім`ї Сивак надав транспортні послуги

458

Сирота Т.Д. надала транспорні послуги

621

РАЗОМ

29423

ЗАГАЛЬНА СУМА ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ З ЕКВІВАЛЕНТНОЮ ТЕХНІЧНОЮ ПІДТРИМКОЮ ВКЛЮЧНО

122732

Видатки на проекти та програмну діяльність

сума, грн.

Програма "Підтримка української армії"

45720

Ремонт підлоги Державного навчального закладу
"Березанський професійний аграрний ліцей"

21900

Програма "Розвиток художньої гімнастики в місті"

15410

Програма організаційного розвитку

11915

Програма "Дитячий майданчик поряд з будинком"

5104

Програма Жіночий клуб "Мальва"

793

Програма "Активний учень"

2100

Інформаційні послуги

114780

Адміністративні:
Інтернет

1200

Телефонний зв'язок

1440

Транспортні послуги

4024

Оренда приміщення

1008

Банківські послуги

501

Канцтовари

137

ЗАГАЛЬНА СУМА ВИДАТКІВ

122732

Íàøà êîìàíäà çàâæäè ðàäà äîïîìîãòè Âàì äàâàòè òà îòðèìóâàòè äîáðî!

Ìè áóäåìî ðàäi çóñòðiòèñÿ òà ïiäòðèìàòè Âàñ:

- 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 зустрінемось.
сайт організації:

berezanfond.com.ua

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ
Назва:
Березанська міська благодійна організація «Фонд громади м. Березань»
Юридичний статус:
благодійна організація
ЗКПО 38065546; р/р 26003060861851 «ПриватБанк», МФО 321842
Призначення: на статутну діяльність
Наші партнери:
Громадська організація «Ініціативний центр сприяння активності та
розвитку громадського почину «Єднання»
Благодійний фонд розвитку громад «Лівобережна Київщина»
Березанська міська рада
Березанська ДЮСШ
Березанський центр дитячо-юнацької творчості “Надія”
ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»
ТОВ «Аерок»
ТОВ «Белла Центр»
ТОВ "Белла Трейд"
ТОВ «Елмер»
ТОВ «Баришівська зернова компанія»
ПП «Маріам-С»
ПрАТ «Пересувна механізована колона №11»
Березанська виправна колонія № 95
ФОП Сирота Т.Д.
ФОП Рудківська Г.М.
Громадська організація «ICA – Україна» (Інститут культурних
зв'язків - Україна)
Благодійний фонд «Ринок Привокзальний»
Родинний фонд сім`ї Босак
Родинний фонд сім`ї Проценко
Родинний фонд сім`ї Сивак
Родинний фонд Новікової
Інформаційні партнери:
Громадсько-політична газета «Березанські Відомості»
Інформаційно-аналітичний тижневик «Громадський захист Київщини».
Газета Національної гвардії України «Ратник»

