Дякуємо нашим партнерам та спонсорам у січні-червні 2019 року:
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.
Робота франдрайзера передбачає збереження наявних та пошук і залучення нових
ресурсів для безперервної та ефективної підтримки діючих проектів благодійної
організації “БФ “Асперн” в сфері соціального захисту дітей.
Ми відкриті до ідей та пропозицій щодо залучення благодійних коштів для нашої
організації. Також ми готові розглянути пропозиції стосовно допомоги нашій організації
додатковими послугами або стати волонтером БФ «Асперн» та подарувати таким дітям
свій час і турботу.
Про роботу нашого фонду та перебіг інформації 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.
Академія наук України, Прокуратура Дарницького району міста Києва, Агенство
нерухомості «ALL STAR», Храм Пресвятої Богородиці,
Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету
“Одеська юридична академія”.
Завдяки нашим благодійникам умови проживання дітей покращуються. Ми дуже вдячні:
Андрію ВАЛЬЧУКУ
Вінсенту АМУРСЬКОМУ
Віталію ПАВЛИКУ
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЛАГОДІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД “АСПЕРН"
і Громадської організації «Віра в життя»

Випускається для того, щоб Ваше життя та життя Вашої дитини ставало кращим.
Ми робимо для цього усе можливе вже 19 років.
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Благодійна організація “Фонд “Асперн” Благодійна організація «Фонд «Асперн»
Код ЄДРПОУ 21705897 р/р № UA553808050000000026007427598 в АТ «Райффайзен Банк
Аваль» МФО 380805 р/р №UA863218420000026002053032922 в Київському ГРУ ПАТ
КБ"ПРИВАТБАНК", МФО 321842.
Громадська організація «Віра в життя» Код ЄДРПОУ 41094100 р/р № 26000562557
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805,
Призначення платежу: благодійний внесок на статутну діяльність (UAH, USD, EUR)
Тел. +38 (044) 332-15-41, +38 (044) 332-15-43
Сторінка у facebook: https://www.facebook.com/fundaspern/, сайт www.aspern.com.ua

В ЦЬОМУ ВИПУСКУ:
стр.1 Робота Центру інтегративного професійного навчання дітей та молоді
Дарницького району міста Києва. Введення дітей та молоді у світ професій.
стр.2 Благодійна акція «Допоможемо дітям разом».
стр.3 Заходи, які проходили в рамках компанії «З любов’ю до дитини». Виступ
Дмитра та Назарія Яремчуків.
стр.4 Поради батькам від дитячого психолога. Програма «Успішна людина».

У 2008 році розпочав роботу Центр інтегративного професійного навчання дітей та
молоді. В майстернях нашого центру може водночас навчатися до 100 дітей та молоді
Дарницького району. Навчання проходить за такими напрямками: швейна, перукарська,
взуттєва справа, флористика та дизайн, комунікативна англійська мова, різноманітні
майстер-класи. Наші програми професійної орієнтації включають екскурсії на
підприємства, виставки, музеї, проводимо. Після закінчення навчання діти отримують
сертифікати. Головним результатом кожної майстерні є робота, яка підіймає настрій у
батьків й самооцінку самої дитини. Це дуже важливо, щоб наші випускники реалізували
власні здібності й таланти, були гідними творцями свого життя, мали впевненість у
власних силах, невичерпне завзяття і могли здійснити свої мрії. Під керівництвом
досвідчених фахівців діти отримують власний досвід та отримають професійні поради.
Незабаром буде відкритий проект Громадського бюджету міста Києва - столярна справа.

Інформаційний бюлетень «Аспернчик» - Редактор КОШІЛЬ Віра Іванівна
Видавник - Благодійна організація Фонд «Асперн» та ГО «Віра в життя»
Помічники редактора: КУЦЬ Н.П.., КЛІМОВИЧ Т.В., РОМАНЕНКО Ю.В., СТЕЦЕНКО Г.В., тел.: (044)332 15 43.
Набір, верстка – Базь Л.О., Радулов А.В.
Інформаційний бюлетень розповсюджується безкоштовно
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Благодійна організація "Фонд "АСПЕРН" та Громадська організація "ВІРА В
ЖИТТЯ" вже допомогли 8 тисячам дітей!
В сфері захисту дітей організації створили дитячі установи з місцями проживання
для дітей та повним спектром соціальних послуг: реабілітація, навчання, оздоровлення,
адаптація, сприяння отримати освіту. Умови проживання дітей наближені до сімейних,
щоб вони відчули себе як вдома. По закінченні терміну перебування дітей Службою у
справах дітей та сім’ї вирішується питання про повернення або влаштування їх в сім'ю
тощо. Сприяння дітям, які залишилися без любові та турботи при живих батьках, стати
міцнішими в цьому житті та не втратити почуття любові - це наша мета. І ми досягаємо її з
кожною дитиною індивідуально.
Щомісяця ми допомагаємо до 400 дітям та молоді віком від 3 до 23 років в різних
програмах.
З 2019 року, напередодні Міжнародного дня захисту дітей, ми започаткували
щорічну благодійну кампанію, яка буде входити у скриньку добрих справ і стане
символом дитячого благополуччя.
Перша благодійна кампанія "З любов'ю до дитини" проходила з 10 по 30 травня 2019
року. Наступна триватиме з 10 по 30 травня 2020 року і буде приурочена 20-річчю
"Фонда "АСПЕРН".
Підтримка знедолених дітей нині є вагомим внеском у майбутнє країни. Це завжди
було спільною справою держави та громадськості. Тому головне завдання кампанії об’єднати спільні зусилля та привернути увагу громадськості.
Давайте разом подолаємо тимчасові труднощі в житті дітей і подаруємо їм
щасливе дитинство – за таким гаслом пройшла благодійна кампанія.
В рамках благодійної кампанії "З любов'ю до дитини" 16 травня 2019 року відбувся
благодійний концерт, за участю вихованців й випускників БФ «Асперн» і ГО «Віри в
життя» та учнів музичної школи № 21 міста Києва. 30 травня 2019 року відбувся великий
гала концерт, на якому було підведено підсумки благодійної кампанії «З любовю до
дитини». У концерті брали участь народні артисти України – Дмитро та Назарій Яремчуки,
соліст групи «Табула раса» – Олег Лапоногов, лауреат міжнародних конкурсів –
танцювальний колектив «Країна танців», учениці музичної школи й талановита молодь
Дарницького району. У вступному слові президент БФ «Асперн» Віра Кошіль підвела
підсумки благодійної кампанії «З любов’ю до дитини» і вручила винагороди меценатам,
які підтримують нашу організацію, разом з нами піклуються про діток. Цього ж дня було
відчинено «Сад дитячих мрій», а також пройшли майстер-класи від МЕТРО Cash&Carry.
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Поради батькам від дитячого психолога БФ Асперн
Літній час ідеально підходить для налагодження контакту з дітьми






Якщо комунікація між батьками й дітьми позитивна, то й стосунки доброзичливі.
Пам'ятайте: хороші комунікативні навички здатні принести користь на все життя.
При ефективному спілкуванні батьки засвідчують свою повагу до дітей. Ті, у свою чергу,
відчувають, що їх чують і розуміють, унаслідок чого самооцінка дітей підвищується.
У сім’ях, де культивується ефективне спілкування, діти більш відповідальні та частіше
беруть на себе обов’язки. Більше часу проводьте зі своїми дітьми. Гаджети ніколи не
замінять батьківську любов, тепло та увагу.
Розмовляйте, грайте, малюйте, гуляйте на свіжому повітрі, ходіть на пляж, будуйте замки із
піску, досліджуйте нові рослини та комах, розглядайте хмари, складайте казки, робіть ще
безліч усього цікавого. Це залежить від вас та вашої фантазії. Головне - будьте із дитиною.
Дитячий психолог Ліщина Вікторія

В організації працюють дитячий психолог з дітками від 3 до 16 років, дорослий психолог,
сімейний консультант. Контактний номер: 044-332-15-43.

Програма «Успішна людина»
Починаючи з 2018 року, Центр інтегративного професійного навчання дітей та молоді
БФ «Асперн» разом з Громадською радою при Дарницькій районній у місті Києві
державній адміністрації започаткували програму «Успішна людина». За цей період
відбулося 7 зустрічей, у яких взяли участь понад
200 дітей та молодих людей. Як досягти успіху, як
подолати негаразди, як втілити свою мрію – ці
питання найчастіше надходять від дітей. А наші
гості – це звичайні люди, які поставили мету,
приклали багато зусиль, працювали чесно з радістю
діляться своїм досвідом. Сьогодні це військові,
пожежники, керівники компаній, письменники,
народні майстри тощо. Діти та молодь,
затамувавши подих слухали цікаві життєві історії і тепер вони мають гарні приклади для
наслідування.
Запрошуємо всіх бажаючих розповісти про своє життя! Телефонуйте: 0443321543.
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