Вісник ВБФ «Соціальне Партнерство»

Новини від найбільшої у Європі організації, що опікується бездомними

Ваш внесок

Випуск 1. Березень, 2012

Стежте за новинами

7,50 грн.

знаходьте нас у соціальних мережах

Вартість
годування
одного бездомного на
день

Врятуйте від голоду
літню людину чи дитину!

Допомогти бездомному зараз

або просто заходьте на www.socpartnerstvo.org

Цифри місяця
залучено на
благодійність, грн.

122 118

порцій видано у
Благодійній їдальні
«Стефанія»
порцій роздано
«Соціальним Патрулем»

дані за березень

146

звернень за
юридичною
консультацією

24 081

бездомних відправлено
на лікування в лікарні
столиці

83

17 909

волонтерів збирали
продукти для бездомних
у супермаркетах

17

1 311

звернень
до медичного пункту

3

людей отримали
новий паспорт

Важливе за місяць
Сергій Тігіпко готовий взятися за безхатченків
На сьогодні держава готова реформувати свою соціальну політику у
сфері допомоги бездомним, а уряд - працювати над системою їх
реінтеграції, відштовхуючись від уже існуючих моделей, а також
враховуючи іноземний досвід.
Про це заявив Сергій Тігіпко, Віце-прем'єр-міністр України - Міністр
соціальної політики і праці України на зустрічі з громадськими
організаціями, які займаються роботою з бездомними, що відбулась 2
березня. Наш фонд був серед запрошених.
Дізнатися більше про співпрацю уряду
та організацій, що опікуються бездомними >>>>

Подяка благодійникам

У супермаркетах цих
компаній в рамках
акції
«Добровозик»
зібрали продуктів на
суму 3 339 грн.

МБФ
«Лікар.Інфонд»
зробив
внесок
у
грамотність та гігієну
бездомних, передавши
232 художні книжки та
засобів гігієни на суму
17 220 грн.

Вода
ТМ
«Оазис»
втамовувала спрагу та
надає сил для добрих
справ у ВБФ «Соціальне
Партнерство» надавши в
березні 6 бутлів води
ємкістю 18,9 літрів кожен

КП
«Фармація»
передало
Медичному
Центру БЦ «Стефанія»
медикаментів на суму
3995 грн.

Подяки від бездомних
Катерина Дмитрівна, у минулому, професійний журналіст, а
тепер є постійним відвідувачем Благодійного Центру «Стефанія».
Нещодавно зустрілися з нею в медичному центрі:
«У мене діабет цукровий. Вчора переносила ящики зі сміттям,
йшла сходами, раптом все потемніло в очах і я покотилась з
тими ящиками донизу. Після того, як отямилась, не одразу
зрозуміла, що зі мною не все гаразд, бо ніс не зламала, синців
небагато. Але сьогодні так стало погано-погано, то пішла у
медичний центр «Стефанії». Тут мене прийняли, поміряли тиск,
дали знеболююче, поставилися з розумінням. В якій лікарні, коли
таке розкажеш, тебе зрозуміють?»

Життєві історії відвідувачів фонду

«Хотіти їсти –
це не соромно»

Дарія Степанівна – одна з тих, хто вже більше року користується
послугами мобільної служби «Соціального Патруля». Щоранку о 10:10,
коли патруль приїжджає до центрального залізничного вокзалу м. Києва,
76-літня бабуся отримує свою порцію сніданку:
«Дуже смачно годують, удома немає з чого готувати, а тут смачно. Свіже
все, гаряче. Гречану кашу дають, рисову. Йогурти навіть давали. Скоро
вже рік, як сюди ходжу. Йшла якось, побачила машину, підійшла сама.
Пенсія мала, в діда мого рак ноги. За квартиру плачу 570 грн., і пенсія
практично така ж. Дуже важко, в СССР мені легше було жити, бо тоді в
мене гроші на книжці були, а зараз грошей немає, а нас в одній квартирі
шість чоловік живе. Не соромно сюди ходити, їсти хочеться. А хотіти їсти
– це не соромно. Роботи немає. Я наймалась прибирати у магазині, так
мені сказали: «Баба, ты нам не нужна».
Дізнатися більше про «Соціальний Патруль» та кому він допомагає >>>

Олександр Компанієць, колишній безпритульний, майже 4
місяці наполегливо займався власною комп’ютерною
освітою у фонді "Соціальне Партнерство". І ось 5 березня
він отримав сертифікат від компанії Microsoft Unlimited
Potential, та має намір рухатись далі, шукати роботу.
Співробітники та друзі вітають його з цим здобутком, та
бажають нових досягнень!
Дізнатися більше про комп’ютерні курси для
малозабезпечених >>>

.

Добровольці місяця

Відео
Ірина
Капіца

Одна з 8
найактивніших
добровольців
березня
проекту
«Добровозик»

Допомогти може
кожен

Сашко, 20 років

Телеканал «Тоніс» розсунув лаштунки того, яке
воно – справжнє життя бездомних і як вони
можуть змінити його у Благодійному Центрі
«Стефанія». Дивитися відео >>>

Географія благодійництва

Віка, 27 років

Максим, 20 років

Женя, 22 років

Марина, 21 років

Юля, 20 років

Яна, 19 років

Стати добровольцем

Скриньки для збору коштів для бездомних уже
поставлені у 18 пунктах Столиці
Знайти найближчу >>>

Проекти
Збираємо гроші на ліки для
бездомних.
Дізнатися більше >>>
Спільно з телеканалом
ICTV ми шукаємо серед
бездомних тих, хто хоче
знову
стати
успішним
членом соціуму.

У бездомних з’явився власний путівник >>

Збираємо продукти
харчування.
Дізнатися більше >>>

Карта соціальних послуг (в народі більш відома,
як «Путівник для бездомних») вже надійшла у
користування двом тисячам потребуючих.
Погортати карту он-лайн>>>

Допомагаємо друзям

Ми вважаємо нашим обов’язком допомагати
тим, хто собою захищав майбутнє нас і
наших дітей. У березні ми передали Раді
ветеранів Солом’янського і Святошинського
району м. Києва солодощів та печива на суму
19039 грн.

Є в Україні організації, що допомагають наркота алко-залежним подолати свої залежності
через спорт та здоровий спосіб життя. Ми
всіляко підтримуємо такі організації, зокрема ГО
«Спорт проти наркотиків». У березні вони
отримали від нас солодощів та печива на суму
5695 грн.

Публічне визнання

Міжнародний фонд «Відродження» - вручив
подяку за сумлінне виконання проекту
«Допомога бездомним пережити зиму».
З 2011 року є міжнародним партнером Фонду.

Армія Спасіння – це всесвітня християнська
благодійна організація, що з середини XIX
століття допомагає людям по всьому світу.
Тепер Фонд «Соціальне партнерство» та
Армія Спасіння – партнери.

пров. Лобачевського 8А,
м. Київ, 02090

(044) 591-54-44

www.socpartnerstvo.org

info@socpartnerstvo.org

