БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РІДНЯ»
БЛАГОДІЙНІ ПРОГРАМИ
ДОПОМОГА ПОТРЕБУЮЧИМ:
ОБІД, ГІГІЄНА, ОДЯГ

УКРАЇНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ

НЕПОВНОСПРАВНІ ДІТИ-

КАТОЛИЦЬКИЙ САДОЧОК

ЧАСТИНА НАШОЇ СПІЛЬНОТИ

ПРОБЛЕМА: на жаль у нашій
спільноті є люди, які через різні
життєві негаразди не мають
житла, не мають належного
забезпечення їдою, одягом,
гігієною. Ми не судимо цих людей,
бо не нам судити, але
заопікуватися ними наш
християнський обов’язок
МЕТА: постійно допомогати
потребуючим їдою, одягом,
гігієнічними засобами, щоб вони
відчули мінімальну нашу опіку та
любов
ВИКОНАВЕЦЬ: Парафія Всіх Святих
Українського Народу

ПРОБЛЕМА: брак дошкільних
дитячих установ, проблеми
навколо питання влаштування
дітей у садочки, в т.ч. корупційна
складова
КРОКИ:
1) Формування ініціативної групи із
зацікавлених осіб
2) Максимально можливе
розширення наявного дитячого
садочка, що при монашому
згромадженні сестер служебниць
3) Будівництво сучасного дитячого
садочка у співпраці із церквою,
владою та громадою
ЗАЦІКАВЛЕНІ: батьки, церква, влада

ПРОБЛЕМА закритість від
суспільства спільноти
невиліковно хворих дітей, родин
на яких Божею волею випала доля
мати таких дітей.

Відмітка про складання пожертви

ПІБ:
Дата пожертви:
Сума:

Відмітка про складання пожертви

ПІБ:
Дата пожертви:
Сума:

МЕТА: максимально інтегрувати
цю групу дітей у суспільство
ІНСТРУМЕНТИ: реабілітаційний
центр спільно із іншими БФ
СПІВПРАЦЯ: влада, церква, інші
благодійні фонди

ФОНД ГРОМАДІНІЦІАТИВИ РОЗВ’ЯЗУВАТИ
БУДЬ-ЯКІ ПРОБЛЕМНІ
ПИТАННЯ РАЗОМ – ВІД
НАМЕНШОЇ ДО ГЛОБАЛЬНОЇ

ІНШІ ПРОГРАМИ
НА

ВАШУ ПРОПОЗИЦІЮ ТА
ЗАПИТ СУСПІЛЬСТВА

(приймаються всі пропозиції для
аналізу та пошуку зацікавлених
реалізовувати ту чи іншу
програму запропоновану Вами та
іншими особами. Створення
робочих груп)

__________________________
тут впишіть Вашу пропозицію

Відмітка про складання пожертви

ПІБ:
Дата пожертви:
Сума:

Відмітка про складання пожертви

ПІБ:
Дата пожертви:
Сума:

Ви склали пожертву, яка буде занесене у книгу реєстру пожертв Благодійного фонду «Рідня» на цільову програму, що була вказана Вами. Інформацію про формування фондів на програми та діяльність БФ
Ви зажди можете знайти на сайті фонду. Щиро дякуємо за Вашу благочинну участь. Бо єдине, що Ви візьмете із багатства на той світ – милостиню, яку Ви дали потребуючим. Дякуємо і чекаємо на Вас!

Складаю пожертву у БФ «РІДНЯ»

Складаю пожертву у БФ «РІДНЯ»

Складаю пожертву у БФ «РІДНЯ»

Складаю пожертву у БФ «РІДНЯ»

ПРОГРАМА 1:
ДОПОМОГА ПОТРЕБУЮЧИМ

ПРОГРАМА 2:
УКР. КАТОЛИЦЬКИЙ САДОЧОК

ПРОГРАМА 3:
НЕПОВНОСПРАВНІ ДІТИ

ВАША ПРОПОЗИЦІЯ:
_________________________________

ПІБ______________________

ПІБ______________________

ПІБ______________________

ПІБ______________________

Адреса:_______________________
Телефон:______________________
Е-пошта:______________________

Адреса:_______________________
Телефон:______________________
Е-пошта:______________________

Адреса:_______________________
Телефон:______________________
Е-пошта:______________________

Адреса:_______________________
Телефон:______________________
Е-пошта:______________________

Сума:_____________________
Дата пожертви:_____________

Сума:_____________________
Дата пожертви:_____________

Сума:_____________________
Дата пожертви:_____________

Сума:_____________________
Дата пожертви:_____________

Благодійний фонд "РІДНЯ" створений із ініціативи кредитної спілки "ВИГОДА", Стрийської Єпархії УГКЦ,
Всеукраїнської громадської організації "Центр прав людини "Громадська ініціатива" восени 2011 року.
Головна місія благодійного фонду – залучення громади до вирішення актуальних проблем, які ними
визначаються як актуальні і у вирішенні яких вони готові взяти фінансову, трудову, організаційну та іншу
посильну участь.
Ми плекаємо культуру добродійництва у суспільстві. Адже ми РАЗОМ можемо більше допомогти один одному,
ми краще РАЗОМ знаємо, ми краще РАЗОМ вміємо, ми РАЗОМ можемо, ми РАЗОМ зобов’язані, бо хто якщо не ми.
Будувати життя спільнот на християнських засадах – наша мета і обов’язок. А це значить - тримати свої серця
відкритими до любові, співчуття, співучасті. Кожен з нас може визначити міру своєї участі у тій чи іншій
благодійній програмі, сам може запропонувати програму.
Ми чекаємо на Тебе, на Твою ініціативу, ми раді будемо Твоєму посильному вкладі, щоб змінювати життя
наших громад на краще. Запрошуємо Тебе долучатися. Поспішайте робити добро і воно до Тебе швидше
повернеться.
Ви завжди зможетися долучитися до участі у наших програмах особисто чи шляхом складання цільової
пожертви готівкою чи шляхом перерахунку
РАХУНОК: Р/Р 26008102133001 банк «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» МФО 325923
Скриньки БФ «РІДНЯ» для пожертв встановлені у багатьох людних місцях, а також храмах міста та району.
НАГЛЯДОВА РАДА: Петро Маковський (голова), Владика Тарас (Сеньків), о.Іван Барабаш, Олег Капало, Олег Шмілик, Нестор Бордуляк, Андрій Оленчик
НАША АДРЕСА: вул.Хмельницького, 9/16, м.Стрий, Львівська обл., 82400 (у приміщенні КС «ВИГОДА»)
Вул.Незалежності, 17, м.Стрий, Львівська обл., 82400 (Комп’ютерно-діловий центр), т.5 57 71, 7 10 80

ТЕЛЕФОН: 098 496 90 32 (дирекція)

Е-ПОШТА: bfridnya@gmail.com

САЙТ: www.ridnya.org.ua

