
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. 744 63 14, e-mail: humpolitic@,dniprorada.gov.ua.
e-mail: dnepr.uoii@gmail.com

На № __________від_______

Керівникам закладів загальної 
середньої освіти міста

До відома

Управління освіти департаменту гуманітарної політики міської ради 
доводить до відома лист Благодійної організації «Благодійний фонд «ДАРУЄМО 
РАДІСТЬ» від 25.05.2018 № 25/05-1 (вх. від 31.05.2018 № 12/2782).

Додаток: на 1 арк. у 1 прим.

Начальник управління освіти О. В. Салогуб

Яковенко Олена Костянтинівна 744 53 1.3 
Яцкевич Анна Олегівна 744 64 11
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Вих. 25/05-1 
Від 25.05.2018

Директору Департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради 

'Сушка К,А
Директора Благодійної організації 

«Благодійний фонд «ДАРУЄМО РАДІСТЬ»
Шелест О.О.

Шановна Ксеніє Анатоліївно!

БО «БФ «ДАРУЄМО РАДІСТЬ» у період з 16.06.2018 по 18.08.20! 8р. пропонує 
традиційну розвивально-розважальну літню програму для підлітків від 14 років уразливих 
категорій : дітей, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах, вихованців ПС і ДБСТ 
та підлітків, які виховуються в інтернатних закладах освіти., підлітків учасників АТО та підлітків 
ВПО. Програма буде проходити вдень 4 дні на тиждень (з вівторка по суботу) у приміщенні 
інклюзивного молодіжного центру «Даруємо радість» за адресою: пул. ки.Володимира Великого 
12а (колишня вул, Плеханова, 12-а), Участь безкоштовна!

В рамках програми на підлітків чекають цікаві інтерактивні тренінг», мастер-класи , уроки 
мастер-шефу, відеогурток, а також екскурсії, пікніки на природі, перегляд фільмів з попкорном, 
ігри на Х-Ьох та багато іншого. Це чудова альтернатива для молоді, яка не мас змоги поїхати до 
літнього табору або на море та можливість організувати безпечне літне дозвілля.

Звертаємося до Вас з проханням сприяти в поширенні даної інформації серед директорів 
шкіл з метою донесення цих даних до молоді та батьків через розповсюдження буклетів даної 
програми у школах.

Щиро дякуємо за співпрацю та розуміння!

БО «БФ «ДАРУЄМО РАДІСТЬ» - нерелігійна. ««політична, неприбуткова організація, шо нараховує 5 років 
ефективної інклюзивної молодіжної роботи та займається соціальною адаптацією підлітків та молоді 
вразливих категорій. В 201? році ми отримали нагороду «Кращі практики молодіжної^боти и Україні» від 
Міністерства молоді та спорту та ООН в Україні. Більш детально про нашу організуй« можна дізнатися на 
нашому сайті - Ь»р:/ДУмт-.ЦапшгаіІс»і.сопі.іда.

З повагою,
Директор БО «БФ «ДАРУЄМО РАДТСТі*»т х '
Контактна особа - ‘ " '
Цибулько Оксана, 098179814?:

Дарим радость
Ф#«а


