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Чим підтримати дитину-сироту? 
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ДОПОМАГАЙТЕ РАЗОМ З НАМИ! 

І Ваша допомога обов’язково повернеться до Вас саме тоді,  

коли це буде Вам дуже потрібно. 

 

ЩИРО ДЯКУЄМО ВСІМ ХТО ПІДТРИМУЄ ДІТЕЙ: 

 
           

 

    Університет менеджменту освіти НАПНУ, Гімназія 237 м. Києва, Спеціалізована 

школа №124 м. Києва з поглибленим вивченням інформаційних технологій. 
Завдяки нашим благодійникам умови проживання дітей покращуються. Ми дуже вдячні: 
Андрію ВАЛЬЧУКУ 

Антону РОСЕНКО 
Аллі ГАЛАГАН 
Василю ЛОЗОВОМУ 

Вінсенту 
АМУРСЬКОМУ  

Віталію ПАВЛИКУ 

 

Генадію СІНЦОВУ      

Євгенії КОЛОМІЙЧЕНКО 
Євгенії СПИСОВСЬКІЙ 
Дмитру ЯРЕМЧУКУ 

Кирилу КОНЬКОВУ 
Лесі ГРИЦИШИН  

Максиму ПЕРЕБИЙНІС 

 

Миколі КАЛАШНИКУ 

     Надії АЗАРІЄВІЙ  

Наталії ШИШМАН  
Наталії ЛУК’ЯНЕНКО 

Олегу ЛАПОНОГОВУ 
Олексію ШЕВЧУКУ 
 

 

Руслану ТКАЧУКУ та 

Аллі ШВЕЦЬ 
Тетяні КАЛИТИНІЙ 
Тетяні ОЛЕЩЕНКО 

Юлії КОНОНЕНКО 
Юрію СУЛИЗІ 

Ярославу ЛАГУТІ 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ БЛАГОДІЙНОЇ  

ОРГАНІЗАЦІЇ "ФОНД “АСПЕРН" 

і Громадської організації «ВІРА В ЖИТТЯ» 

 
 

 

Випускається з метою, щоб Ваше життя та життя Вашої дитини стало краще . 

Робимо все можливе для цього вже 20 років. 
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  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 № UA263808050000000026000562557  в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.  

  ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: Благодійний внесок на статутну діяльність. 
aspern.com.ua  facebook.com/aspern.pr     instagram.com/fondaspern. 

 

ЦЕЙ ВИПУСК ПРИСВЯЧЕНИЙ РІЗДВЯНИМ ТА НОВОРІЧНИМ СВЯТАМ,  

ЯКІ З НЕТЕРПІННЯМ ОЧІКУЮТЬ ДІТИ: 

стр.1 Акція «Святий Миколай іде – подарунки несе».  

стр.2 Як дитина без родини очікує День Святого Миколая? 

Довгоочікувана  мрія здійснилась. 

стр.3 Новий рік без батьків, але в новоствореній сім’ї. Як проводити час 

з дитиною під час зимових  канікул?  

стр.4 Чим підтримати дитину-сироту?  

 

Акція «Святий Миколай іде – подарунки несе». 
     Щороку, напередодні 19 грудня кожного року відбувається щось неповторне: діти 

пишуть листи святому Миколаю і очікують подарунки. Це стало доброю традицією 

і у нас, коли діти, працівники і волонтери готуються до акції «Святий Миколай іде – 

подарунки несе».  Грецька православна традиція розповідає про святого Миколая, 

який народився близько 280 р. н. е., єдина дитина заможної, літньої пари, яка жила в 

Патарі, Мала Азія (сучасна Туреччина). Коли його батьки загинули від чуми, Микола 

успадкував їх багатство. Миколай щедро дарував бідним, але робив це таємно, 

оскільки хотів, щоб слава дісталася Богу. А найголовніше, що святий Миколай 

допомагав бідним у потрібний час! 

     Так, продовжується і донині. Святий Миколай зі своїми помічниками адресно 

завітає  у багатодітні, малозабезпечені родини Дарницького району міста Києва. А 

для дітей, які проживають в дитячому центрі ми організуємо свято з виставою, 

цікавими вікторинами та іграми і, обов’язково, зустріччю зі Святим Миколаєм. Після 

завершення свята кожна дитина обов’язково отримає подарунок та солодощі.   

     Щоб акція відбулась і ми принесли тепло в дитячі серця, просимо Вас 

фінансово долучитись або допомогти подарунками.  
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Дарницька районна 
у  

м. Києві державна 

адміністрація 

Фінансово: перерахувати добровільний благодійний 

внесок на статутну діяльність, привезти допомогу, 

стати волонтером.                                                 Адреса:  

м. Київ, Харківське шосе, 121/3, Дарницький район. 

        Телефон для довідок: 044-332-15-43, +380-94-832-15-43, з 8.00 до 22.00. 
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Як дитина без родини очікує День Святого Миколая? 
 

    Діти з нетерпінням та радістю, а головне з вірою 

очікують на цей день. Адже ось-ось і їх бажання та мрії 

здійсняться. Святий Миколай зі своїми помічниками 

допомагає кожному хто просить. Щороку діти в Дитячому 

центрі пишуть листи Святому Миколаю з самими 

таємними побажаннями. З такими завданнями помічники 

Святого Миколая досить легко справляються.  І вранці під 

подушкою діти знаходять свої подарунки: іграшки, одяг, 

розмальовки, наліпки, ігри, тощо. Але, у дітей без батьків зазвичай є найбажаніші мрії. І 

окрім подарунків, є дитячі листи з побажаннями знайти тата і маму. Ці мрії з часом теж 

здійснюються коли діти щиро в це вірять.  

    Вже у 52 наших дітей здійснились мрії і вони щасливі, адже вони живуть у сім’ях. 

Долучайтесь до нас і творіть добро! 

         

Довгоочікувана мрія дитини здійснилась.  
 

    5 –річний Михайло (ім’я змінено в інтересах дитини) потрапив до центру соціально – 

психологічної реабілітації дітей в 2017 році. Хлопчик був тихий, сором'язливий та 

закритий, адже в своєму  житті він переніс багато травмуючих подій від батьків.  

    Михайлу потрібно було багато часу для того, щоб звикнути до працівників закладу та 

дітей. Під час довготривалого, кропіткого, реабілітаційного процесу Михайло вчився 

контактувати та взаємодіяти з дітьми, працівниками та волонтерами, читати, писати та 

рахувати. Великою подією в його житті було те, що він пішов в перший клас.  Навчання 

стало його улюбленим заняттям, а тренування в футбольному гуртку - його хобі. 

Періодично повертаючись до центру, хлопчик почував себе сумно і невпевнено, адже він 

хотів піти до мами, як його друзі зі школи.  

    Кожного року Михайло писав листи Святому Миколаю зі словами: «Я щасливий, мені 

добре в центрі, але я хочу, щоб в мене були мама та тато, а ще великий дім та маленьке 

цуценя. Ми будемо гратися з ним на подвір'ї. Хочу, щоб мене любили та обіймали». Не 

можливо без сліз на обличчі читати  дитяче прохання, але тут ми нічого не могли 

зробити. Потрібно було чекати та підбадьорювали,  щоб його 

мрія здійснилась.  

    Протягом 3 років Михайло писав, вірив і дочекався. Тепер 

Михайлик щасливий, живе у сім'ї з батьками і старшим братом. 

    Наша організація піклується про життя дітей, які позбавлені 

щасливого дитинства та родини. І кожного дня, як і в історії 

Михайлика, ми очікуємо коли здійсниться ще одна дитяча  мрія 

про сім'ю, в якій будуть завжди люблячі тато та мама. 

    Завдяки Вашій підтримці з 2007 року нами було 

реабілітовано 363 дитини, з них 284 повернуто в біологічні 

родини, 17 дітей усиновлено, 35 дітей оформлені під опіку,  

15 дітей  влаштовані в інші заклади.  

   Станом на 02.12.2020 р. отримують реабілітацію 12 дітей. 
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Новий рік без батьків, але в новоствореній сім’ї. 
 

    Трапляються в житті різні ситуації. Коли щось стається в житті дорослої людини, 

вона знає до кого звертатись за допомогою. Коли щось стається в житті дитини їй на 

допомогу повинні прийти дорослі. Нашими підопічними наразі є діти, які втратили 

підтримку від рідних.  З різних причин діти, позбавлені батьківської турботи і любові 

були вилучені з родин і поселені до нашого закладу. Більшість з цих дітей відчули 

глибоке розчарування. Адже найрідніші просто забули про свої батьківські обов’язки, 

про те, що у них є діти. Історія кожної дитини відрізняється одна від одної, але їх 

об’єднує те що всі діти мріють мати тата і маму. Тому, відчуваючи дитячі потреби та 

тимчасово замінюючи батьків, ми беремо на себе відповідальність піклуватись і 

забезпечувати якісний догляд кожній дитині, виховувати і розвивати, навчати і робити 

здоровими, годувати і гратись, тощо. Ми добре розуміємо, що навіть в люблячій 

атмосфері, ми не можемо повністю замінити дитині родину. В дні свят, з метою 

навчання сімейним традиціям у нас щороку проходить захід «Подаруй дитині сім'ю». В 

цьому році через пандемію цей захід проходитиме в нашому закладі - як в великій сім’ї.  

     «Подаруй дитині сім'ю» - це створення затишної атмосфери сім’ї з традиціями і 

пошуком зв’язку між минулим і майбутнім, допомога дитині відкрити кращі стосунки в 

родині та мати позитивні спогади з дитинства. Кожна дитина від 3- до 18-річного віку 

потрапляє хоча й не надовго в атмосферу родинного свята новоствореної багатодітної 

сім’ї. І так хочеться обігріти кожного, адже всі вони – наші діти. І за кожного болить 

душа. 

    Ваша підтримка може бути як фінансова, так Ви можете зібрати допомогу в колі 

друзів  і привезти нам. І ми з радістю подаруємо дітям ще одне свято. 

 

Як проводити час з дитиною під час зимових канікул? 
.  

     Діти є прекрасним стимулом в нашому житті. А ми завжди зайняті, і відкладаємо 

спілкування з ними «на потім». Час плине, діти дорослішають, ще більше часу 

проводять біля телевізорів/комп’ютерів. Хто з батьків замислювався які будуть 

наслідки: зі здоров’ям, навчанням, поведінкою?  Трішки наших порад для батьків:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Всі ми родом з дитинства!  

Дитячі спогади не викреслюються з пам'яті нашого життя!                       
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Вирушайте до 

рідних в гості 
Запросіть друзів 

дитини та разом 

знайомтесь з 

українськими 

традиціями  

Зробіть подарунки 

рідним, друзям 

своїми руками 

Прокидайтесь 

з посмішкою  

Більше 

спілкуйтесь з 

дітьми та 

обіймайтесь Сідайте за стіл 

всією родиною 

А головне пам’ятайте, що 

дітям потрібно відчувати Вашу 

підтримку та любов 



 


