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1. БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ДОПОМ ОШ ДИТЯЧИМ
БУДИНКАМ»
2 БО «БФ «ФОНД ДОПОМОГИ ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ»»
3. Дані про легалізацію ІГС: Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб), фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:2 1 . 1 2 . 2 0 1 6 , 1 065 |102 0000
0 2 3 8 3 1 ; Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 1 0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 1 0 9
4. 02091, М.Київ, Харківське шосе, будинок 144-Б, офіс 306.
5. Мета та напрями діяльності: Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для
сприяння законним інтересам набувачів благодійної допомоги у сферах благодійної діяльності, а також
розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
6. Представники БО «БФ «ФОНД ДОПОМОГИ ДИТЯЧИМ БУДИНКАМ» залучалися і є залучені
у якості експертів до громадських рад при КОДА, Дніпровській РДА.
7. Проведення благодійних заходів, громадських робіт, участь у фестивалях, спортивних заходів, у
якості співорганізаторів, соціальної реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт,
інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або
інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів.
8. Участь у громадських акціях з метою благодійної допомоги, сприяння соціальної реабілітації
малозабезпечених, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт, інших осіб, які потребують піклування, а також
подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і
законних інтересів, гуманітарна допомога АТО, інтеграція ветеранів АТО у соціум, перекваліфікація
військовослужбовців, оздоровлення дітей учасників АТО.
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