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ВІТАННЯ

Дорогі друзі, партнери
та уся джерельна спільното!
Я вдячна кожному та кожній, що були з нами в непростому
2020 році. Ваша підтримка та молитви дарують крила
натхнення продовжувати роботу на користь наших вихованців.
Ми працюємо, аби творити можливості для кращої якості життя 
людей з інвалідністю у Львові.
2020 для Джерела це не лише рік щоденних викликів та нових
правил, а й перший рік втілення дуже амбітної п’ятирічної стратегії
розвитку Центру. Саме завдяки вашій солідарності з місією
Джерела цьогоріч нам вдалось не лише бути підтримкою для тих,
хто найвразливіший — діти та молодь з інвалідністю і їх родини, —
а й вкладати в розвиток послуг та поширення ідеї інклюзії.
Ми щасливі мати Друзів, що крокують поруч із нами такою
особливою джерельною дорогою. Разом ми робимо великі справи!
Дякую щиро — Зореслава Люльчак, директорка

Творити можливості для кращої якості життя
людей з інвалідністю у громаді
наша місія
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Візія Центру Джерело

«Джерело» — Навчальнореабілітаційний Центр,
який надає якісні сімейноцентровані послуги для дітей
та молоді з інвалідністю і дітей
з групи ризику в Україні.

Комплекс послуг включає
денний догляд та реабілітаційні
програми, які забезпечуються
висококваліфікованою
міждисциплінарною командою
фахівців у співпраці з батьками.

Джерело є інтегратором
у суспільство, моделлю
послуг для дітей та молоді
з особливими потребами.

Джерело формує та впроваджує
новітні стандарти соціальних
послуг і є навчально-ресурсним
Центром на регіональному
та національному рівнях.

ВТІЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 2020–2024

Розвиток мережі послуг для підвищення рівня доступності
напрямки та результати

Відокремлення
реабілітаційних послуг
від денного догляду

Створення готової
до поширення моделі
денного догляду

Підтримка
та поширення послуги
раннього втручання

Нова структура Центру покликана творити нові можливості
для більшої кількості дітей, молоді з інвалідністю та їх родин.

Послуга денного догляду в Джерелі від початку
була унікальною, її засади творили батьки дітей
з інвалідністю та іноземні фахівці з великою
любов’ю та турботою. Ділячись цим досвідом,
навчаючи нові покоління фахівців
роботі з людьми з інвалідністю ми стали
моделлю, прикладом для наслідування.

За підтримки фахівців Джерела діють
три відділення Раннього втручання при
міських дитячих поліклініках Львова:
з 2018 — у поліклініці №4, з 2019 — №5,
а у 2020 почало роботу відділення у Першій
міській клінічній лікарні ім.Князя Лева.
Для підтримки нових команд та формування
мережі надавачів послуг раннього втручання
ми систематично ініціювали та проводили
зустрічі команд з метою обміну досвідом.


  

 


 

Цьогоріч ми навчали команди фахівців,
що надаватимуть послугу денного
догляду, як от 22 годинне навчання
для КНП «Тернопільський спеціалізований
будинок дитини» Тернопільської обласної
ради. А також спільно з Міністерством
соціальної політики України працювали
над проектом державного стандарту
денного догляду для дітей з інвалідністю.

7 фахівців команди Раннього втручання Центру
Джерело взяли участь у створенні онлайнкурсу для фахівців, які хочуть надавати послугу
раннього втручання або вже її надають, для
батьків дітей із порушеннями розвитку та для
всіх зацікавлених у цій темі.
https://courses.ed-era.com/courses/coursev1:EarlyIntervention+EI_101+2020/about

ВТІЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 2020–2024

 
  



   
   

 
 
  
4–18  

ФІЛІЯ Шевченківського району (2021)
вул. Миколайчука, 24
ФІЛІЯ Франківського району,
вул. Вл. Великого, 40
ФІЛІЯ м. Винники (2022),
вул. Галицька, 12
ФІЛІЯ Шевченківського району,
вул. Кирилівська, 3А
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ФІЛІЯ Залізничного району,
вул. Роксоляни, 23
ФІЛІЯ Личаківського району,
вул. Богдана Хмельницького, 195

Медична реабілітація
Фізична реабілітація
Соціально-психологічна
реабілітація
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Структура Центру
Послуги Центру Джерело є безкоштовними
для родин дітей та молоді з інвалідністю.
Надання послуг фінансується коштом міського бюджету
(зелений) та благодійників України та світу (помаранчевий).
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Поширення ідеї інклюзії у суспільстві

БУДИНОК
ПІДТРИМАНОГО
ПРОЖИВАННЯ
ВІДЕО СКРІНШОТ

напрямки та результати

Створення доступного середовища
для інклюзії дітей зі значними
обмеженнями життєдіяльності
35 родин, що отримували супровід фахівців
відділення Раннього втручання скористались
програмою переходу «transition», що допомагає
дітям з особливими освітніми потребами (ООП)
до 4 років плавно та без страхів перейти до
закладу дошкільної освіти або інших програм.

Ініціювання просвітницької кампанії
про інклюзію та її важливість

Створення якісної моделі надання послуг
в Інклюзивно-ресурсних центрах.

Повага до гідності кожного як основний критерій
інклюзії. Саме про реалізацію права дорослих
з інвалідністю на гідне самостійне життя розповідали
інфомаційною кампанією проєкту міського Будинку
підтриманого проживання Центру Джерело.
Всеукраїнське охоплення, впізнавані амбасадори,
якісний контент та надважливий зміст — завдяки цьому
вже вдалось залучити 4 500 000 з 20 000 000 гривень
потрібних для втілення проєкту у 2021 році.
https://youtu.be/1jmFDNT-7RA https://dzherelohouse/
https://www.facebook.com/Dzherelo.House

Попри карантинні обмеження фахівці ІРЦ Сихівського
району, що знаходиться в Джерелі провели 176
комплексних оцінок з метою визначення особливих
освітніх потреб дитини (ООП), надали понад
100 консультацій батькам та педагогам. Також
розробляли рекомендації на теми підготовки дітей
з ООП до школи, готували статті. Про ІРЦ пишуть
https://nus.org.ua/articles/zvazhaty-na-navychkydytyny-a-ne-diagnoz-yak-pratsyuye-irts-u-lvovi/


    

Центр Джерело
на карті Львова
Будівлю Джерела на Сихові зводили
та вдосконалювали зусиллями сотень
волонтерів та благодійників протягом
десяти років. Сьогодні це близько
6 000 м² простору облаштованого
для потреб людей з інвалідністю.
Та ми прагнемо збільшувати якість
та кількість наших послуг, допомагати
щоразу більшій кількості потребуючих.
Тому з 2018 року відкриваємо
філії Джерела у різних районах
міста. У 2020 вже працюють
4 таких філії, щодня їх відвідують
46 дітей та молодих людей
з інвалідністю. Ще 2 філії та Будинок
підтриманого проживання плануємо
відкрити до кінця 2023 року.
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Події, заходи та досягнення Джерела
Щоденна робота для дітей та молоді з інвалідністю, подолання
викликів та пристосування до нових правил, грандіозні проєкти,
багато любові, розуміння та підтримки — це все про наш 2020.

січень – березень

березень – червень

липень – серпень

вересень – грудень

ЦЬОГО РОКУ У ДЖЕРЕЛІ

березень – червень

січень – березень

Першій джерельній Філії
виповнилось 2 роки

Почав роботу Центр медикосоціальної реабілітації Джерела
З початку року ми почали надавати нові послуги комплексної
двотижневої реабілітації для дітей з інвалідністю від 4 до 18 років.
109 дітей скористались послугами у 2020 році. Команда Центру —
фахівці з фізичної реабілітації, практичні психологи, логопеди,
фахівці з соціальної роботи, ерготерапевти, лікарі. Для вирішення
індивідуальних запитів батьків та дитини формуємо команду
фахівців, що надаватиме послугу. Працюємо згідно постанови
№80 Кабінету Міністрів України, тому є три пункти обов’язкових
для тих, хто має бажання отримати цю послугу Джерелі:
• наявність у дитини статусу інвалідності
• реєстрація у Львівській міській територіальній громаді
• вік дитини від 4 до 18 років
Тривалість одного курсу — 2 тижні, послуги безкоштовні
для родин дітей з інвалідністю.
Деталі за телефоном (067) 820 59 50

15 лютого команда, батьки та вихованці філії
Шевченківського району, вул. Кирилівській відсвяткували
2 річницю з дня освячення та благословення на добру роботу!
Саме тут ми вперше почали надавати послугу денного
догляду для молодих людей з інвалідністю поза межами
основної будівлі Центру. Саме ця філія стала відправною
точкою у масштабуванні Джерела — відкритті нових філій,
наданні нових послуг.

Купи зустріч —
допоможи Україні
Це благодійний онлайн-аукціон зустрічей, що тривав у березні.
Об’єднати українців у такий спосіб вирішила ініціаторка —
Ірина Снітинська. Більше 500 людей долучилось аби втілити
нашу велику мрію — відкрити нову, вже п’яту філію Джерела
для щоденних занять діток з інвалідністю. Разом вдалось
зібрати 350 000 гривень для Філії Шевченківського району
для дітей, відкриття плануємо влітку 2021 року. https://www.
facebook.com/Dzherelo/posts/3243512185696277

Працюємо за новими правилами
Ми, команда Джерела, звикли багато часу проводити разом
з дітьми та молоддю, працювати спільно з батьками. Тож
локдаун став випробуванням для усіх, ми вчились жити
та працювати за новими правилами.
Записували та викладали відео з рекомендаціями, заняттями
та ідеями, як корисно провести час з дітьми вдома, писали
нагадування, поради від фахівців та передавали привіти з
Джерела за хештегом #ДжерелоЧекає у Facebook. Практичні
психологи Центру запустили серію вебінарів для батьків
на різні антикризові теми, вся команда навчалася на онлайн
платформах, щоб поглибити знання та покращити навички,
в тому числі дистанційної роботи.

ЦЬОГО РОКУ У ДЖЕРЕЛІ

березень – червень

липень – серпень

Натуральна
допомога

Купуй рукавичку —
допомагай дітям

В час локдауну нашим основним
завданням залишалася турбота про
джерельні родини!

Вдруге спільно з мережею магазинів «Рукавичка»
провели благодійну акцію. На касах магазинів
мережі у Львові та Львівській області можна
було придбати особливу наліпку і таким чином
підтримати вихованців Джерела. Разом із покупцями
мережі нам вдалось зібрали 150 000 гривень для
заправки 7 джерельних бусів з підйомниками, що
забезпечують доїзд понад 100 дітей та молодих
людей з інвалідністю на програми Центру. Діти
переміщуються здебільшого за допомогою колісних
крісел та, на жаль, не мають інших альтернатив
доїзду до Джерела.

Близько 2000 наборів натуральної
допомоги було доставлено
джерельними бусами родинам
наших вихованців з квітня по
грудень 2020 року. Продуктові,
молочні та овочеві набори, засоби
гігієни, підгузники, побутова
хімія придбані за кошти міста та
благодійників стали важливою
підтримкою для тих, хто знайшов
себе у потребі.

Більше про акцію за хештегами #РукавичкаНаДобро
#ПідиКупиРукавичку у Facebook.

Готувались
працювати
по-новому
Ми прагнули якнайшвидше знову
відчинити двері для вихованців,
спростити будні для батьків і
зробити це безпечно. Тож провели
необхідні заходи безпеки: придбали
безконтактні дезінфекційні рамки,
іонізатори, термометри, дезінфектори
для поверхонь; організували дитячі
іграшки в індивідуальні бокси,
закупили засоби індивідуального
захисту для команди (маски,
рукавички, бахіли, антисептики).
Також описали нові правила для
команди та батьків, це все заради того
аби знизити ризики і діти та молодь
змогли знову отримувати послуги
офлайн, знову побачитись з друзями.

Послуги для наймолодших
та їх родин
У липні, найпершими після локдауну, відновили надання
послуги домашніх візитів — важливої складової послуги
раннього втручання для дітей від народження до 4 років.
Такий супровід здійснюється 1–2 фахівцями в природньому
середовищі дитини, вдома чи на вулиці для максимального
комфорту дитини та ефективності втручання. В такий спосіб
може спостерігати, як дитина поводить себе у звичних
рутинах: під час годування, переодягання, прогулянки
чи походу в магазин. Можливості батьків взаємодіяти
і впливати на розвиток своїх дітей вдома є набагато
більші, ніж ті можливості, які можуть мати будь-які інші
професіонали в кабінетах. У 2020 році з близько 100 сімей,
що отримували супровід на програмі Раннього втручання
в Джерелі, більш ніж 90 обрали формат домашніх візитів.
Для запису на першу зустріч з командою Раннього втручання
телефонуйте (032) 227 36 00 або (098) 98 111 21
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липень – серпень

3.. 2.. 1.. Поїхали!
Поступово, починаючи
з серпня, відновили роботу філії
для молоді Шевченківського,
Залізничного та Личаківського
районів. Для багатьох молодих людей
з інвалідністю поїздки до Джерела
стали першою можливістю
вийти з дому та соціалізуватись
від березня, тож теми для
спілкування не вичерпувались,
щирі емоції не згасали.
Нагода бути разом на свіжому
повітрі, слухати музику, читати та
ділитись враженнями, тривогами
і думками — величезна позитивна
зміна у життях джерельних
вихованців, зі слідуванням усім
безпековим протоколам, звісно.

Спільними зусиллями
партнерів з України
та з-за кордону
В серпні розпочався перший і найскладніший
етап робіт нового великого проєкту —
модернізації будівлі Центру Джерело!
Проводилися роботи з підвищення
загальної енергоефективності будівлі,
гідроізоляції фундаменту, на черзі — заміна
систем водопостачання, каналізації,
опалення та вентиляції. Зараз робимо
усе можливе, щоб стати кращим,
безпечнішим простором для зручного
перебування та розвитку потенціалу
наших вихованців і бути безпечним
місцем праці для команди Джерела.
Зa допомоги щедрих фінансових внесків
німецького католицького фонду Реновабіс,
Канадсько-української Фундації, підтримки
групи волонтерів Друзі Джерела в Торонто
та благодійників в Україні, ми зможемо
забезпечити добрий стан будівлі Центру
для багатьох наступних поколінь.

Почала роботу Філія
Франківського району
для підлітків та молоді
За адресою вул. Вл. Великого, 40 запрацювала нова, вже
четверта, філія Джерела. 15 дітей від 13 років та молодих
людей зі значними порушеннями життєдіяльності щодня
приїжджають та приходять, адже живуть зовсім недалеко,
на денні програми Центру. Внесками бюджету міста
і благодійників ми зремонтували та облаштували нове
приміщення та попри всі виклики та перешкоди нова філія
відкрила двері для джерельних вихованців. Тут учасники
програми дуже радіють бути разом! З допомогою фахівців
вчаться покращувати навички самообслуговування, ходять
на прогулянки, грають в ігри, розвивають вміння спілкуватися,
та разом з однолітками перебувають в атмосфері прийняття
і любові, і це найважливіше.
https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/285960u-lvovi-dlia-ditei-ta-osib-z-invalidnistiu-pratsiuie-novyioseredok-na-vul-volodymyra-velykoho-40

Найперші гості
після локдауну
Співпраця Джерела зі Збройними силами
Канади в Україні триває від першої ротації
у 2015 році: прогулянки з вихованцями,
участь та допомога в інклюзивних заходах
Джерела та сприяння у реалізації вже трьох
великих проєктів. Цьогоріч за їх фінансової
підтримки покращили роботу Майстерні
реабілітаційного обладнання Джерела. Нова
вентиляційна система зробила Майстерню
комфортним та безпечним місцем праці
для фахівців з ремонту та підлаштування
реабілітаційного обладнання. Правильно
підібране обладнання дозволяє не лише
попередити вторинні ускладнення, а й сприяє
розвитку самостійності, мотивує до активності
та підвищує якість життя дітей та молодих
людей з інвалідністю. https://www.facebook.
com/Dzherelo/posts/3237220529658776

вересень – грудень

Батьківські школи

Діти і молодь повернулись
до Джерела на Сихові

Діагностика
функціональних
можливостей

Ми доклали максимум зусиль, щоб створити безпечний
простір для наших вихованців. В нових умовах роботи
є багато змін: переформатовано графіки занять, змінено
простори у групах для забезпечення дистанції та
якісного прибирання, зміщено графіки руху джерельних
бусів. Тепер ще частіше прибираємо, дезінфікуємо
та кварцуємо кімнати, де проводять час вихованці,
а також усі джерельні простори, приміщення і буси.

Відтепер у Джерелі можна отримати
оцінку розвитку та можливостей
дитей від одного місяця та дорослих.
Використовуємо міжнародні
стандарти діагностики — CASD,
ADOS-2, PEP-3, Leiter-3, WISCIV, Conners-3 та Bayley Scales of
Infant and Toddler Development.
Тестування проводиться
фахівцями, які є сертифікованими
користувачами методик.

Усе заради того аби у Джерелі знову було радісно.
Аби діти та молодь могли знову були разом,
дружити, вчитись, розвиватись!

Деталі про методики та запис —
за телефонами (032) 227 36 02
та (063) 746 16 24

Фахівці відділення Раннього
втручання Джерела, що надають
послуги та супроводжують сім’ї,
що виховують дітей з інвалідністю
та групи ризику від народження
до 4 років запустили серію
щомісячних вебінарів з порадами
та рекомендаціями на різні теми
та онлайн групу підтримки для
батьків. Вже провели 10 таких
зустрічей, записи вебінарів
будуть доступними.
Анонси наступних подій та записи
вебінарів шукайте на сторінці
www.facebook.com/EarlyInterventionLviv

Навчаємо, вчимося,
ділимось досвідом
Команда Центру Джерело це молоді, амбітні люди, які
хочуть навчатися та розвиватися. Завдяки Джерелу
це стає можливим. Троє наших колег навчаються на
програмі фізична терапія, ерготерапія Українського
католицького університету, ще двоє фахівців вже
є випускниками програми. Наші досвідченіші
спеціалісти викладають та супервізують для студентів
цієї програми.
Також цьогоріч почали втілювати навчальний проект
зі змішаним типом навчання (офлайн у Джерелі
та на онлайн платформах), перша тема — методика
відео інтерактивного тренінгу, участь у навчанні
від сертифікованих тренерів беруть 20 наших фахівців.
Розвиток та компетентність є засадничими цінностями
Джерела, нові знання для команди Центру є одним з
пріоритетів. Тому, навчаємо та вчимось заради кращої
якості та високого стандарту послуг, які надаємо.

ЦЬОГО РОКУ У ДЖЕРЕЛІ

вересень – грудень

Щедрий Вівторок
з радіо Люкс ФМ

Проєкт першого міського
Будинку підтриманого
проживання
Будинок підтриманого проживання структурно
і функціонально нагадує дім. Коли втілимо
задумане, його мешканці матимуть можливість
жити в комфортних умовах, отримати контроль
над власним життям, а отже — краще інтегруватися
у місцеву громаду. Такі умови повинні стати новою
моделлю проживання дорослих з інвалідністю
в Україні. Ми прагнемо, щоби Будинок підтриманого
проживання став взірцем включення дорослих
з інвалідністю в життя міста. Більше про Будинок
на сайті https://dzherelo.house/, слідкувати за
новинами можна за посиланням https://www.facebook.
com/Dzherelo.House Завдяки голосам львів’ян та
широкій підтримці за межами міста нам вдалось
довести важливість проєкту для Львова та України.

Втретє ми долучились до світового
руху Щедрий Вівторок, цьогоріч
разом із Люкс ФМ Львів. Вони
залучили партнерів і провели
благодійний радіомарафон для
своїх слухачів. Добро у цей день
звучало дуже голосно! Ведучі
заохочували робити пожертву для
потреб Джерела на краудфандинговій
платформі https://dobro.ua/project/
shchv_dlia_dzherela_blagodiinii_
mediamarafon серед усіх учасників
розіграли цінний приз. Цікаво, що
з-поміж майже 1000 учасників виграв
хлопець, який раніше волонтерив
у Джерелі :)

Друзі Джерела в Україні.
Розвиваємо спільноту
благодійників
Проєкт Друзі Джерела - це можливість
робити великі зміни просто. Кожен
щомісячний платіж на будь-яку
суму робить великі справи: ще одне
відновлене крісло колісне для дитини,
день роботи реабілітолога, асистента
вихователя чи навіть звичайний набір
матеріалів для розвитку. Однак саме
це робить вихованців Центру Джерело
щасливішими.
Проєкт «Друзі Джерела. Розвиваємо
спільноту благодійників» в Україні
впроваджуємо за фінансової
підтримки Zagoriy Foundation.

Помічники Святого Миколая
Свято Миколая є знаковим в історії Джерела, це святкування
19 грудня 1993 року у ДНЗ «Барвінок» стало відправною
точкою у формуванні Центру таким, яким він є сьогодні. Цього
року наші серця щеміли у грудні, коли ми не змогли запросити
батьків, волонтерів, помічників Миколая до Джерела.
Та і в нових умовах діти разом із вихователями готували
та записували відео святкових вистав, молодь мала танці та
розваги. Святкового настрою та душевного тепла додали учні
та студенти трьох навчальних закладів Німеччини, які зібрали
індивідуальні подарункові пакунки для кожної дитини Центру
Джерело. Зініціювали та скоординували святкове диво
почесні приятелі Джерела — Михайло та Петра Зачкевичі.
Помічників Миколая зі Львова та України також не бракувало,
впевнено стверджуємо — свято вдалося і удвадцятьвосьме!

Друзі, партнери, джерельна спільното! Дякуємо, що були з нами у такому непростому 2020 році.
Втілюємо великі мрії разом!
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Операційний бюджет Центру Джерело 2020
Бюджет міста

Джерельні буси

78 %

35 454 600 
1,313,133 USD

5,5%

3,5%

Команда центру,
оплата праці
та розвиток персоналу

79%




НАДХОДЖЕННЯ

Утримання
будівель і територій

ВИТРАТИ

35 059 000 
1,298,481 USD
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Батьківські внески
та пожертви за послуги

2,5%

1%

Харчування
та натуральна допомога

Проєкти та гранти

6%

Внески українських компаній
та приватних благодійників

7%

середньорічний курс 1 USD = 27,00 грн

Благодійні
внески
з-за кордону

8%

Інше

6,5%

Адміністративні
витрати

1%

Закупівля засобів
індивідуального
захисту та проведення
заходів безпеки

2%
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Бюджет розвитку Центру Джерело 2020
Благодійники
з України
та з-за кордону

Благодійники

65%

НАДХОДЖЕННЯ

5 359 000 
198,481 USD

Бюджет міста

35%

середньорічний курс 1 USD = 27,00 грн



ВИТРАТИ

5 359 000 
198,481 USD

Бюджет
міста

 

 
  


 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
   
  

Чому ми розвиваємось ?
Центр Джерело почався з мрії про краще
майбутнє для дітей з інвалідністю.
І сьогодні ми мріємо про те, щоб діти
з інвалідністю жили в сім’ях, мали друзів і щодня
відвідували різні розвиткові програми, були
частиною спільноти, а їх батьки могли працювати,
мали більше часу та ресурсу. Щоб дорослі
зі значними обмеженнями життєдіяльності
мали можливість жити гідно, в громаді та поруч
з однолітками, щоб мали вибір — жити з батьками
чи окремо, маючи при цьому необхідну підтримку.
Крок за кроком ми рухаємось до втілення наших
менших та надмасштабних задумів. Сьогодні вже
працюють 4 джерельні філії.
Ще 2 філії для дітей та молоді з інвалідністю
та Будинок підтриманого проживання на черзі.
Ми віримо, що разом, i з Божою допомогою,
нам вдасться!

Нас підтримали у 2020
Канадсько-Українська
Фундація, Канада

Дякуємо за довіру
і солідарність

Друзі Джерела
в Торонто, Канада

Завіщення
Пані Лідії Дарії Бобовник

Фонд пам’яті Бумера,
Канада

Українська громада
в Канаді
Фонд Поміч Україні
при Суспільній Службі Українців
в Торонто, Канада
Шкільник-Кінґгем Фонд, Канада

Українсько-канадська фундація
ім. Тараса Шевченка, Вінніпег, Канада

Союз Українок Америки,
США
Краудфандингова платформа Глобал Гівінг, США
https://www.globalgiving.org/projects/children-withdisabilities-hydrotherapy-program/

Фонд Реновабіс,
Німеччина
Михайло та Петра Зачкевичі,
громада міста Бад-Дюркгайм,
Німеччина

Усім, хто підтримав вихованців Центру Джерело
у 2020 році внесками, чеками, добрими думками
і молитвами в Україні чи з-за кордону, усім хто
реалізував благодійні кампанії та ініціативи для
щоденної роботи та розвитку Центру.
Щиро вдячні всім, хто вже давно з нами
та ласкаво просимо нових добродіїв, партнерів
та волонтерів до кола Друзів Джерела!

Карітас Інтернешнл,
Німеччина
СОФТ Тюліп,
Нідерланди

Фонд Генрі Ноуена, Нідерланди
Громада міста Альтенберге,
Німеччина

Промоут Юкрейн,
Бельгія

Українська громада
в Квінсленді, Австралія

Девелопмент Тугезер,
Австралія

Друзі та Партнери Джерела в Україні

КОНТАКТИ В УКРАЇНІ

CONTACT US IN CANADA

Навчально-реабілітаційний центр «Джерело»
пр. Червоної Калини, 86A
79012 Львів, Україна

Canada-Ukraine Foundation — Dzherelo Fund

тел. +38 032 227 36 01
e-mail dzherelocentre@gmail.com
http://www.dzherelocentre.org.ua/
Благодійна установа
Навчально-реабілітаційний центр «Джерело»
ЄДРПОУ 25561596
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
UA67 380805 0000 0000 0260 0153 682
із приміткою «благодійна пожертва»

620 Spadina Ave., Suite 200 Toronto,
Ontario M5S 2H4 Canada
phone: 416-966-9700
e-mail: info@cufoundation.ca
www.cufoundation.ca/

CONTACT US IN USA

СТАНЬТЕ ДРУГОМ ДЖЕРЕЛА!
Приєднуйтесь до спільноти небайдужий людей,
які підтримують дітей та молодь з інвалідністю в Джерелі.
https://dzherelocentre.org.ua/donate/

The Ukrainian National Women’s
League of America, Inc. — Dzherelo Fund
203 2nd Avenue
New York, NY 10003
The United States of America
phone: (212) 533-4646
e-mail: unwla@unwla.org
www.unwla.org/

www.dzherelocentre.org.ua

www.facebook.com/Dzherelo/

www.instagram.com/dzherelo.centre/

