
HELP
CHILDREN

BUCHA



#HelpChildrenBucha
Повернімо дітям дитинство!

Проект відновлення  
освітньої інфраструктури  
для дітей міста Буча
Україна, Київська область, місто Буча



Діти України  
і війна



З 24 лютого

І ці цифри, на жаль, 
зростають щодня…

340
дітей загинуло

2000
дітей залишилось  

без батьків

625
дітей постраждало

234 000
депортовано на 

територію рф



БУЧА



БУЧА
Бучанська громада –  
один з найбільших свідків 
звірства окупантів

36
днів окупації

461 
осіб вбито



У Бучанській 
громаді 

Це дитячі садки, школи і 
центри для дітей та підлітків
12500 дітей без можливостей 
для навчання та розвитку

знищено або пошкоджено

освітній 
заклад 31





Наш проект  
має на меті 

Наша мета – 500 000 $

Відновити понад 

які підлягають ремонту

І повернути більш як 12500 дітям їхнє 
вкрадене війною дитинство

Усі заклади проінспектовані та створено 
кошторисну документацію

навчальних 
закладів10



Український Вікенд 
у Варшаві це:
Культурна подія високого класу для об’єднання представників 
бізнесу, громади, культурної та дипломатичної еліти Польщі та 
України довкола спільної мети – допомоги дітям міста Буча

• Закритий аукціон (+online) з унікальними 
лотами від митців та відомих людей України

• Фуршет з модерною українською кухнею від 
шеф-кухаря …

• Показ дизайнерського одягу з мотивами 
української вишиванки

• Вечір музики 
• Нетворкінг у приємній атмосфері

На гостей чекає:



А також відкриті для 
громадськості заходи:

• Тематична фотовиставка 
• Виставка-продаж картин
• Сімейні майстер-класи

Це буде місцем сили та натхнення для українців,  
а також місцем дотику до української культури для наших друзів поляків!

• Дитяча анімація 
• Патріотичні вироби 

майстринь 



Слідкуйте за афішею заходів у наших соцмережах!

Приєднуйтесь до нас!
17-18 вересня 
2022

М.Варшава
Ресторація Бачевських

Для участі у закритих заходах – отримайте своє іменне 
запрошення у організаторів warszawski.front@gmail.com

Warszawski Front



• Передайте лот  
для благодійного аукціону

• Долучіться до мистецької програми заходу 
(майстер-класи, анімаційна програма, інші 
креативні ідеї вітаються)

• Долучіться до команди організаторів 
заходу, щоб отримати крутий досвід!

• Відвідайте наш захід та розкажіть  
про нього іншим!

Як Ви можете 
допомогти



Організатор
Благодійний фонд 
«Варшавський фронт»

З початку повномасштабної війни:

Більше на нашому сайті:  

Шукайте нас у Facebook та Instagram  

• понад 1500 тон гуманітарної допомоги  
у найгарячіші точки України, 

• генератори, 
• медичне обладнання, 
• підтримка переселенців у Варшаві, 
• залучення партнерів з різних куточків світу.

warsaw-front.com

Warszawski Front

http://warszaw-front.com

