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від 10.07.2014 № 543/ 01-06-02
на № 01-129 від 06.02.2013
Директору
Донуцького міського
Благодійного фонду «Доброта»
Рогалину Я.Ф.
У зв᾿язку з проведенням антитерористичної операції в Донецькій області до
нашого міста переїхали на тимчасове проживання родини зі Слов᾿янська,
Артемівська,Красного Лиману та їх районів. Виконкомом і соціальними службами
міста надано допомогу даним родинам за наступними питаннями:
- переведення державної допомоги в м.Жданівка за місцем фактичного мешкання;
- забезпечення тимчасовим житлом;
- психологічна підтримка;
- часткове забезпечення речами та засобами гігієни, побутовими приладами;
- часткове забезпечення харчами;
- грошова допомога;
- працевлаштування.
Дана допомога надавалась за рахунок громадськості, підприємців та структур
міста (скерована виконкомом Жданівської міської ради) та благодійним фондом
Ріната Ахметова «Розвиток України» (2 родини 1 раз отримали харчі та засоби
гігієни).
Але залишається проблема харчового забезпечення родин тому що зарплата
працюючим членам сімей буде нарахована лише через 3-4 тижня. Ситуація критична
ще й через те, що в родинах мешкають діти.
На даний час допомоги потребують 12 сімей (17дітей, 1 з яких
новонароджений та 22 дорослі особи) та 3 одиноких пенсіонера.
Прошу, при можливості, надати допомогу підопічним центру СССДМ, які її
потребують.

З повагою,
директор

Т. А.Лящук

Уважаемые коллеги по многотрудному делу благотворительности!
Извещаю вас, что возглавляемый мной благотворительный фонд «Доброта» не покидает
Донецк и даже мобилизовался (работает без выходных и отпусков). Координаты наши
прежние. Методическую , а также материальную благотворительную помощь удается
оказывать практически ежедневно. Как маялись в мае http://www.dobrota.donetsk.ua/news/2014/kalendar.doc
Готовы рассмотреть вопрос об оказании помощи и вашим подопечным. Для этого
необходимо формальное обращение в наш фонд с указанием конкретно (при
возможности в цифрах):
a)
кому, когда, где, чем и как вы в Донецком регионе оказываете помощь;
b)
какие потребности для вашей организации наиболее актуальны;
c)
кто оказывает благотворительную помощь вам в текущем году.
Директор ДГБФ «Доброта
канд.мед.наук, врач высш. категории
Рогалин Я.Ф.
Предлагаем связаться с нами немедленно.
Пишите или звоните (без преувеличения круглосуточно!):
fund@crf.donetsk.ua;
тел. 345 0279,
050 4704149,
067 623 3006.

-С уважением,
ДГБФ

fund@crf.donetsk.ua

23.06.2014

П.І.Б., дата
народження

Алефіренко
Любов Іванівна
12.03.1940

Офіційне місце
реєстрації

Місце
проживання
Проблема

Надана допомога

ні

надана
матеріальна
допомога у
розмірі 300 грн

Донецька обл
м.Слов'янськ вул.
Урицького буд.9
кв.14

Паутова Олена
Миколаївна
80992380350
11.03.1963

Донецька область,
м. Словянськ, вул.
СалтиковоЩедрина, буд. 32

Паутов Анатолій
Миколайович
80995045351
08.10.1958

Донецька область,
м. Словянськ, вул.
СалтиковоЩедрина, буд. 32

Донецька
обл
м.Жданівка
вул. Леніна
буд.7 кв.3

працевлаш
тування;
надання
житла
працевлаш
тування;
надання
житла

Надана допомога
500 грн.

