
  
Благодійна акція 

«Подаруймо дітям усмішку» 
 
 
 

Дата проведення:  24.11.2014-10.01.2015 

Ініціатор: ГО “Мозаїка” 

Мета: Купівля нових курток, білизни та необхідних речей для 24 дітей позбавлених батьківського 

піклування та сиріт Сколівської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів 

Акцію підтримали: працівники IT компаній Львова: RomexSoft , SoftServe, SoftServe Business Systems,            

Edvantis, Skelia, Lohika, Symphony Solutions, EPAM Systems, MalkosUA, Lembers Solutions 

Етапи проведення акції: 
24.11.2014 –  19.12.2014 – збір коштів та подарунків; 

28.11.2014 – 20.12.2014 - закупівля білизни, засобів інтимної гігієни, ялинкових прикрас  

20.12.2014  – пакування куплених речей, засобів особистої гігієни окремо для кожної дитини 

27.12.2014 – приїзд дітей з інтернату до Львова, відвідування ковзанки на пл.Ринок, музею 

«Італійський дворик», похід на новорічну виставу у цирк 

10.01.2015 – отримання одягу від «Центр Опіки Сиріт» і привезення його у Сколе 

 

 

Вартість подарунку для однієї дитини становить 950 грн.  

 

  



Звіт за цей рік хотілось би показати у фото: 
 

● В травні, для 6 випускників були куплені костюми, плаття та взуття.  

  
 

Наша волонтерка в день випускного поїхала до дітей зробити зачіски і макіяж.  

 



 
 

● В листопаді були розставлені скриньки по ІТ фірмах. Коли збір коштів закінчився, ми             
вирушили на закупи. 

Ось що вдалось нам купити: 
Для дівчат: 

● Майка - 2шт 
● Нижня білизна - 2 пари  
● Колготи (тоненькі і теплі) по 1 шт 
● Шкарпетки: 1 тоненькі, 1 теплі 
● Тапочки 
● Гель для душу, шампунь, зубна паста і зубна щітка, крем для рук 

Для хлопців: 
● Майки – 2 шт 
● Нижня білизна - 2 пари 
● Шкарпетки: 1 тоненькі, 1 теплі 
● Підштаники 
● Тапочки 
● Гель для душу, шампунь, зубна паста і зубна щітка 

 

 
 



 
Фірма Campus допомогла нам з купівлею курток для дітей, і продала куртки із значною              

знижкою. 

 
● 27 грудня діти при їхали до Львова. Спочатку ми були на ковзанці на пл.Ринок.  

 

 



 
 

 
Після ковзанки відвідали музей в Італійському дворику, та королівські зали. На обід ми пішли в               
Пузату хату, де кожна дитина обирала що буде їсти на свій смак. 
Оскільки в нас ще було вдосталь вільного часу допочатку вистави в цирку, зайшли на дитячий               
майданчик у пару ім.Івана Франка. 

 
 



● В цирку була дуже цікава вистава, з великими тваринками і смішними клоунами, тому             
сподобалась усім. 

 
 

● Вже після вистави ми роздали подарунки дітям, та приміряли курточки. На нашу радість 
дітям подарунки дуже сподобались і підійшли. 

 
● Також до нас звернулась організація «Центр Опіки Сиріт» з питанням, чи ми можемо 

відвести дітям одяг, який вони зібрали. Ми, звичайно, погодились і 10 січня це зробили.  



 

 
 
  



Про плани на майбутнє. 
 

● Як і минулого року, в нас також залишились гроші, якими ми плануємо допомогти з              
купівлею вечірнього одягу для випускників.  

● Ми надалі підтримуємо випускницю Надю і її молодшу сестру Діану, які навчаються            
в університетах у Львові.  

● Цього року в інтернаті є 3 випускники. Один з хлопців планує поступати в             
університет Львівська Політехніка, в Інститут комп'ютерних наук та інформаційних         
технологій.  

●  Також зазначимо, якщо Ви маєте бажання долучитись до допомоги випускникам, 
які навчаються і живуть у Львові - заохочуємо звертатись до нас в будь-який час 
(можливо у вас є комп’ютерна техніка, якою ви не користуєтесь, або одяг, іграшки та 
ін. Допомагати можна не лише матеріально, але й морально - дітям завжди потрібна 
підтримка у їхній перші тижні навчання й життя у великому місті і загалом впродовж 
усього часу навчання). Звертайтесь – ми будемо раді співпраці: info@mosaica.lviv.ua  

 
 
 
 

Дуже вдячні всім за допомогу! 
 
 

Координатор акції, 
 

Анна Мелент’єва 
ГО «Мозаїка»  


