
 

 

 
Пресс-релиз 
г. Донецк 
22 марта 2013 года 
 

В Донецке открылась фотовыставка «Навстречу счастью»  
 

Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Сиротству – нет!» 
презентовал фотовыставку «Навстречу счастью», героями которой стали приемные семьи г. Донецка.    
«Эта выставка – еще одна возможность показать дончанам, что приемный ребенок может стать родным, и 
принести огромное счастье семье, - говорит руководитель программ и проектов фонда Рината Ахметова 
«Развитие Украины» Дарья Касьянова. – Сегодня в Донецкой области более 700 детей воспитываются в 
приемных семьях, но еще 1500 живут в детских домах и интернатах. Мы хотим, чтобы все дети имели 
возможность воспитываться в семьях». 
 
Благодаря работе всеукраинского портала национального усыновления www.sirotstvy.net  свыше 4700 детей 
уже в семьях. Фонд содействует созданию детских домов семейного типа. За пять лет реализации программы 
«Сиротству – нет!» фондом Рината Ахметова был создан 31 детский дом семейного типа в Донецкой, 
Днепропетровской, Кировоградской и других областях. В Донецкой области Фонд активно работает по 
развитию и поддержке национального усыновления и семейных форм воспитания.  
 
Начальник Службы по делам детей Донецкой областной государственной администрации также приняла 
участие в открытии фотовыставки. Она сказала: «Донецкая область будет всячески способствовать созданию 
приемных семей, чтобы как можно больше детей могли воспитываться в семейной среде». 
 
На торжественном открытии выставки Начальник управления семьи, молодежи и международных связей Ольга 
Цесельская заявила: «Мы верим, что подобные инициативы Фонда помогут детям-сиротам найти хорошие 
семьи, и поддерживаем программы в сфере реализации права ребенка на воспитания в семье» 
 
Выставка продлится до 22 апреля 2013 года в центре семейных развлечений «Фунтура» ТРЦ «Донецк Сити». 
Время работы выставки с 10.00 до 22.00. Вход свободный. 
 
 
 
 
Пресс-служба     
фонда Рината Ахметова                                                                                         
«Развитие Украины»                                                                                             
Ищите  akhmetovfdu  в социальных медиа: 
 

    
 

                                                                                             



 

 

 
Прес-реліз 
м. Донецьк 
22 березня 2013 года 
 

У Донецьку відкрилася фотовиставка «Назустріч щастю» 
 

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у межах програми «Сирітству – ні!» презентував 
фотовиставку «Назустріч щастю», героями якої стали прийомні родини міста Донецьк.  
 
«Ця фотовиставка – ще одна можливість показати донеччанам, що прийомна дитина може стати рідною, й 
принести велике щастя родині, - розповідає керівник програм та проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток 
України» Дар’я Кас’янова. – Сьогодні у Донецькій області більш ніж 700 дітей виховуваються у прийомних 
сім’ях, але ще 1500 – мешкають у дитячих будинках та інтернатах. Ми бажаємо, щоб усі діти мали 
можливість виховуватися в родині». 
 
Завдяки роботі всеукраїнського порталу національного всиновлення www.sirotstvy.net понад 4700 дітей вже 
у сім’ях. Фонд підтримує створення дитячих будинків сімейного типу. За п’ять років реалізації програми 
«Сирітству – ні!» фондом Ріната Ахметова було створено 31 дитячий будинок сімейного типу у Донецькій, 
Дніпропетровській, Кіровоградській та інших областях України. У Донецькій області фонд активно працює з 
розвитку та підтримки національного всиновлення й родинних форм виховання. 
 
Керівник Служби зі справ дітей Донецької обласної державної адміністрації також прийняла участь у 
відкритті виставки. Вона сказала, що Донецька область буде всебічно сприяти створенню прийомних родин, 
щоб якомога більше дітей мали змогу виховуватися у родинному середовищі. 
 
На урочистому відкритті виставки начальник управління сім’ї, молоді та  міжнародних зв’язків Ольга 
Цесельска заявила: «Ми віримо, що такі ініціативи фонда допоможуть дитині-сироті знайти добру родину. 
Ми також підтримуємо програми у сфері реалізації права дитини на виховання у родині». 
 
Виставка продовжиться до 22 квітня 2013 року у центрі родинних розваг «Фунтура», ТРЦ «Донецьк Сіті». 
Час роботи виставки з 10.00 до 22.00. Вхід вільний.       
 

Прес-служба     
фонду Ріната Ахметова                                                                                         
«Розвиток України»                                                                                             
Шукайте akhmetovfdu  в соціальних медіа: 
 

    
 

                                                                                             
 
 


