Міжнародний день благодійності
5 вересня у всьому світі
відзначають Міжнародний день
благодійності. Його встановили
резолюцією Генасамблеї ООН від
7 березня 2013 року.
Наш людський світ, на жаль,
сповнений нужди і нужденних, а
благодійна
діяльність
в
багатьох
випадках не дозволяє доводити цю
проблему до відчаю.
Саме з цієї причини 13 грудня 2007 року Указом Президента України №
1220/2007 в незалежній Україні було встановлено окреме офіційне свято - День
благодійництва.
«День благодійності» встановлений з метою затвердження принципів гуманізму
і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності і на підтримку ініціативи
громадських організацій».
За даними проекту DilovaMova.com, цей день відзначається щорічно в кожну
другу неділю грудня. Метою установи цього Дня є підтримка громадських
ініціатив, відверте прагнення українського суспільства до принципів милосердя і
гуманізму, активне сприяння розвитку благодійної діяльності, підтримка
організацій та структур, що займаються подібною діяльністю в умовах нашого
сучасного суспільства.
Безкорислива практична допомога своєму ближньому, або кому б то не було, в
усі часи являла собою фундамент доброти і людяності в усьому світі. Благодійність
є однією з форм цієї безкорисливої допомоги і часто стає тим «рятівним колом»,
яке дозволяє людям, що потрапили у ту чи іншу біду, справлятися з непростою
ситуацією, або хоча б не допускати розвитку ще більш згубних наслідків.
У День благодійництва ми нагадуємо знамениті слова зі Святого Письма, які
проголошують про те, що блаженніше давати, ніж приймати. Нехай кожен з нас
спробує внести посильну лепту в будь яку благу справу і спільно ми неодмінно
помітимо, що саме такими вчинками і досягається порядок і загальне
благополуччя, спокій і радість для всіх нас.
У сучасному світі поняття благодійності все
частіше асоціюється з великими компаніями або
окремими
багатими
людьми,
спеціальними
благодійними фондами або знаменитими брендами.
Допомога, що надається ними, безперечно має
позитивний крок і нагородою за цю діяльність є їх
добре ім’я, яке згадується нами і поважається у
всьому суспільстві. Серед людей, що займаються
благодійною діяльністю є й ті, чиїх імен ми
можливо не дізнаємося ніколи. Їх нагорода за цю
діяльність також відома.
Дякуємо всім, хто несе добро у світ за покликом серця.

Як провести День благодійності? Топ-5 ідей
Який внесок у спільну справу можете зробити ви?
Пропонуємо кілька рішень, що не вимагатимуть
великих зусиль, проте без усілякого сумніву
змусять вас посміхнутися і зроблять когось
трішки щасливішими.
👍 Стати донором. Згідно із законом України, здати
кров для переливання може будь-який повнолітній
громадянин, хороше здоров’я якого підтверджують результати медичного
обстеження. Центри з найбільшою кількістю реципієнтів: Київський міський центр
крові, «ОХМАТДИТ», Національний інститут раку.
👍 Віддати непотрібні речі. Вашій шафі точно піде на користь невелика ревізія.
Не поспішайте викидати те, що більше не будете носити: одяг, який вам набрид,
комусь принесе радість, зігріє, а може, навіть врятує життя. Те саме стосується
іграшок, книг, платівок, постільної білизни і предметів інтер’єру – інакше кажучи,
усього, що здатне забезпечити затишок. Ваші речі прийме організація Червоний
Хрест, столичний Банк Одягу, Міжнародний благодійний фонд Хороших Справ.
👍 Записатися у волонтери. Наприклад, спробуйте допомагати будинку для
людей похилого віку. Дві години, проведені за бесідою або грою в лото, не
вплинуть суттєво на ваш щільний графік, зате стануть справжньою подією в житті
чиїхось бабусі чи дідуся.
👍 Нагодувати голодного. Купіть у вуличного продавця їжу і пригостіть
бездомного. Він буде вдячний!
👍 Врятувати тварину. Забрати улюбленця з притулку може не кожен. А ось
допомогти тварині, яка потребує турботи і ласки, – з легкістю! Так, благодійний
фонд Happy Paw пропонує взяти собачку або котика під свою опіку на відстані.
Чотирилапий друг залишатиметься в притулку, але ви зможете забезпечувати його
усім необхідним, а також відвідувати й забирати на прогулянку в будь-який час.
Кожному варто ще раз замислитися над тим, як важливо допомагати не лише своїм
рідним, а й просто тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Міжнародний
день благодійності – це також хороший привід поговорити зі своєю дитиною, що
таке благодійність і чим може допомогти ваша родина людям, які потребують
підтримки. Доброчинність потрібно плекати в дітях змалечку!
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