
 
 

План заходів у рамках проекту «Тижні Добрих Справ - 2017» 

 

№ Захід Дата, час та місце проведення Відповідальні 

1 Прес-конференціѐ відкриттѐ проекту «Тижнѐ Добрих Справ» - 2017. 
 

17 лятого / Міська Рада / 15:00 
 

Єврейський Молодіжний 
Центр «Гілель» 

2 Відкриті майстер-класи від Чемпіонів мережі залів «Gigo GYM». 19 лятого / пер. Ониловой, 18 о 10:00 
(юдиноборства), вул. Балківська, 120/1 о 
10:00 (консультації тренажерного залу), о 
13:00 (тхеквондо) 

Мережа спортивних клубів 
«Grigo GYM» 

3 Благодійна вистава «Єврейське містечко» (театр з м Конотоп). 
Вхід за попереднім записом. 

19 лятого / вул. Мала Арнаутська, 46а / 
14:00 

Єврейський Общинний Центр 
«Мігдаль» 

4 «Тижні Доброго Здоров'ѐ». Проведеннѐ безкоштовних консультацій лікарѐ-
фізіотерапевта длѐ всіх жителів Одеси з наданнѐм флаюру. 

с 19 лятого по 9 квітнѐ / пр. Шевченко, 12/1 Клініка «Свѐтої Катерини» 

5 «Юридичний захист». Старт безкоштовних яридичних консультацій длѐ ветеранів, 
інвалідів та лядей похилого віку. 

с 19 лятого по 9 квітнѐ / вул. Висоцького, 22 Громадська Організаціѐ 
«Правова корпораціѐ» 

6 «Друге життѐ ваших речей». Збір речей длѐ нужденних. з 19 лятого по 9 квітнѐ / Приморський 
бульвар, 9 (Палац морѐків) / 15:00 - 21:00 
(крім вихідних) 

Благодійний Фонд «Добрий 
Самарѐнин» 

7 «Діти - дітѐм». Організаціѐ поїздок в інтернат батьків з дітьми длѐ спілкуваннѐ з 
дітьми позбавленими батьківського піклуваннѐ, або з дітьми-інвалідами. 

с 19 лятого по 9 квітнѐ Громадська Організаціѐ 
«Одеська міська рада 
багатодітних сімей» 

8 «Подаруй посмішку дітѐм». Допомога малозабезпеченим дітѐм, школам-інтернатам, 
притулкам в області. 

с 20 лятого по 9 квітнѐ  Молодіжна Організаціѐ 
«LIGHT» 

9 «Школа волонтерів». Занѐттѐ длѐ керівників на теми: умови длѐ розвитку сучасного 
волонтерства, проектний менеджмент волонтерських організаціѐх, Міжнародний і 
регіональний досвід волонтерських організацій. 

21 лятого / Приморський бульвар, 9 / 16:00 ЄМЦ «Гілель» 

10 «Збери подарунок сироті». с 21 лятого по 9 квітнѐ БФ «Добрий Самарѐнин» 

11 Профілактика ВІЛ серед молоді в Одеському професійному особі будівництва і 
архітектури. 

22 лятого / вул. Базарна, 53 / 12:00 Громадський Рух «Віра, Надіѐ, 
Лябов» 

12 Інформаційна акціѐ до Міжнародного днѐ підтримки жертв злочинів. 22 лятого / Міський сад / 14:00 Ла-Страда Україна, проект 
OPEN 

13 «Допомога тваринам». Збір речей, кормів і ліків длѐ тварин притулку «Ковчег». с 22 лятого по 9 квітнѐ / Приморський 
бульвар, 9 (Палац морѐків) - «Гілель» 

ЄМЦ «Гілель», Волонтерська 
група «Час змін» 

14 Відкритий урок української мови длѐ біженців та шукачів притулку в Україні - 
Міжнародний день рідної мови. 

22 лятого / вул. Краснова, 14/ 18:00 Громадський Рух «Віра, Надіѐ, 
Лябов» 



 
 

15 Відкритий тренінг на тему: «Як можна вибудувати відділ SMM навіть в маленькій 
компанії: поглѐд з боку агентства». 

23 лятого / вул. Канатна, 22 / 19:00 Комп'ятерна школа «Hillel» 

16 «Поїздки в обласні будинки престарілих». с 23 лятого по 9 квітнѐ БФ «Добрий Самарѐнин» 

17 «Маслѐна» у Одеському коледжі економіки та права та готельно-ресторанного 
бізнесу. 

24 лятого / вул. Валентини Терешкової, 19 
/ 11:30 

Громадська Організаціѐ 
«Молодіжна Організаціѐ 
«LIGHT» 

18 «Маслѐна» на день Милосердѐ в Будинку длѐ престарілих. 24 лятого / вул. Ясна, 6 / 12:00 - 14:00 Громадська організаціѐ 
«Інваліди Надії В Майбутню» 

19 «Кіберспорт». Проведеннѐ кібеспортивного турніру з «FIFA 17» з метоя 
популѐризації та залученнѐ молоді до спорту. 

24 лятого / провулок Красний, 9 / 13:00 - 
17:00 
 

Молодіжна рада при 
Одеському міському голові, 
ВР «Всесвітнѐ асоціаціѐ 
суперменів», ЄМЦ «Гілель» 

20 «Шаббатний гість». Відвідуваннѐ одиноких підопічних БФ «Хесед Шаарей Ціон». 24 лятого / 18:00 ЄМЦ «Гілель», Odessa 
Volunteer Community 

21 «Міська пробіжка у морѐ або прощавай зима». 25 лятого / Траса Здоров'ѐ (Хуторок) / 10:00 
- 12:00 

Об'юднаннѐ «We Love Sport» 

22 «Маслѐна». 25 лятого / площа білѐ пам'ѐтника Т. Г. 
Шевченка / 14:00 - 18:00 

ГО «Інваліди Надії В 
Майбутню» 

23 «Маслѐна» у Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Григоровича 
Шевченка. 

25-26 лятого / ЦПКіВ ім.Т.Г. Шевченко, 
центральна алеѐ, білѐ сцени «Ракушка» / 
11:00 - 17:00 

КП «Парки Одеси»,  
БО «Сім'ѐ», ГО «МО «LIGHT», 
ГО «Надіѐ», ГО «СПК «Одеська 
мріѐ» 

24 Відкриті майстер-класи від Чемпіонів мережі залів «Gigo GYM». 26 лятого / пер. Ониловой, 18 о 10:00 
(юдиноборства), вул. Балківська, 120/1 о 
10:00 (консультації тренажерного залу), о 
13:00 (тхеквондо) 

Мережа спортивних клубів 
«Grigo GYM» 

25 «Маслѐна». 26 лятого / площа білѐ пам'ѐтника Дяку де 
Рішелью / 14:00 - 18:00 

ГО «Інваліди Надії В 
Майбутню» 

26 Всеукраїнська акціѐ донорства «Допомогти може кожен». Здача крові в Центрі 
переливаннѐ, присутність волонтерів длѐ підтримки і допомоги учасникам в разі 
потреби, роздача подарунків і сертифікатів. 

з 27 лятого по 3 березнѐ / провулок 
Бісквітний, 1 / 08:00 - 13:00 

ВМГО «Фундаціѐ Регіональних 
Ініціатив» 

27 Марафон «Фінансовий Світ Очима Дитини». Лекціѐ на тему «Картинка Бажань» в 3-х 
інтернатах. 

27-28 лятого / вул. Героїв Крут, 25а, вул. 
Рюпіна, 1, вул. Львівська, 3 / 12:00 - 16:00 

Український Благодійний 
Фонд «Сім'ѐ Пляс» 

28 «Танцяяче містечко». Відкриттѐ художньої виставки робіт студентів школи 
юврейського живопису центра «Мігдаль» в центрі ім. Б. Д. Літвака. 

28 лятого / вул. Пушкинська, 51 / 16:00 Єврейський общинний центр 
«Мігдаль» 



 
 

29 «Школа волонтерів». Занѐттѐ длѐ координаторів на теми: Основи волонтерської 
діѐльності. Цикл життѐ волонтера. Фундаментальні основи волонтерства. 
Принципові відмінності волонтерства, благодійництва, донорства та 
взаюмодопомоги. 

28 лятого / Приморський бульвар, 9 / 16:00 ЄМЦ «Гілель» 

30 Благодійний квест «Подаруй диво». Організаціѐ відвідуваннѐ квест-комплексу 
«Ізолѐціѐ» длѐ дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. 

1 березнѐ / вул. Пушкинська, 6 / 10:00 - 
18:30 

Благодійна Організаціѐ «Фонд 
Добрих Сердець» 

31 Профілактика ВІЛ/СНІДу серед студентів в технікумах. 2 березнѐ / вул. Паустовського, 12, вул. 
Академіка Заболотного, 9 / 12:00 

Громадський Рух «Віра, Надіѐ, 
Лябов» 

32 «Брати наші менші». Проведеннѐ екскурсії в контактному зоопарку на благодійній 
основі длѐ дітей з багатодітних сімей. 

2 березнѐ / вул. Маршала Жукова, 2 / 12:00 
- 18:00  

ГО «Одеська міська рада 
багатодітних сімей» 

33 Профілактика ВІЛ/СНІДу серед студентів в Одеського Національного Економічного 
Університету. 

3 березнѐ / вул. Преображенська, 8 / 12:00 Громадський Рух «Віра, Надіѐ, 
Лябов» 

34 «Рівний рівному». Ігровий день в Одеській спеціалізованій загальноосвітній школі-
інтернаті №93 

3 березнѐ / вул. Героїв Крут, 25а / 15:00 
 

Благодійна Організаціѐ 
«Сім'ѐ» 

35 «Пані Lucky». Дитѐчий концерт з конкурсом длѐ жінок - мам та бабусь. 3 березнѐ / вул. Вільѐмса 59/8 / 18:00 Талант-клуб «Lucky» 

36 «Шаббатний гість». Відвідуваннѐ одиноких підопічних БФ «Хесед Шаарей Ціон». 3 березнѐ / 18:00 ЄМЦ «Гілель», Odessa 
Volunteer Community 

37 «Маслѐна в зоопарку» - це чудова можливість провести вихідні з сім'юя, відвідавши 
куточок дикої природи в самому центрі Одеси. У програмі: ігри длѐ дітей в компанії 
аніматорів, творчі масте-класи, тематичні фотозони, запальні танці і хоровод, 
показові годуваннѐ вихованців зоопарку. 

4 березнѐ / вул. Новощепний Рѐд, 25 / 
12:00 

Комунальна Установа 
«Одеський зоопарк» 

38 Відкриті майстер-класи від Чемпіонів мережі залів «Gigo GYM». 5 березнѐ / пер. Ониловой, 18 о 10:00 
(юдиноборства), вул. Балківська, 120/1 о 
10:00 (консультації тренажерного залу), о 
13:00 (тхеквондо) 

Мережа спортивних клубів 
«Grigo GYM» 

39 «Великодолинський ѐрмарок» 5 березнѐ / Одеська область, 
Овідіопольський р-н, с.м.т. 
Великодолинське / 12:00 - 18:00 

Благодійна Організаціѐ 
«Благодійний Фонд «АртЗон» 

40 «Дельфінотерапіѐ». Організаціѐ сеансів Дельфінотерапії в дельфінарії «NEMO». 6 березнѐ / плѐж Ланжерон, 25 / 12:00 
 

ГО «Одеська міська рада 
багатодітних сімей» 

41 «Ми лябимо наших мам». Дитѐчий концерт в Талант-клубі «Lucky». 7 березнѐ / вул. Вільѐмса 59/8  / 10:00 
 

Талант-клуб «Lucky» 

42 «Школа волонтерів». Занѐттѐ длѐ координаторів на теми: Психологічні особливості 
роботи з волонтерами, характеристика мотивації волонтерів, аналіз особистої 
мотивації. 

7 березнѐ / Приморський бульвар, 9 / 16:00 ЄМЦ «Гілель» 



 
 

43 «Обнімашки». Подарувати посмішки і гарний настрій оточуячим. 8 березнѐ /вул. Дерибасівська / 14:00-18:00 МО «LIGHT» 

44 «Знаннѐ-Сила або Світ точних наук з легкістя». Проведеннѐ екскурсії в музеї цікавих 
наук длѐ багатодітних сімей. 

9 березнѐ / проспект Шевченко, 4е / 12:00 - 
18:00 

ГО «Одеська міська рада 
багатодітних сімей» 

45 «Школа волонтерів». Занѐттѐ длѐ координаторів на теми: Фінансуваннѐ соціальних 
проектів. Подача заѐвки на грант. Масштабуваннѐ волонтерських проектів. Основи 
проектного менеджменту длѐ координаторів. Самостійне написаннѐ соціального 
проекту. 

9 березнѐ / Приморський бульвар, 9 / 16:00 ЄМЦ «Гілель» 

46 Інформаційна акціѐ про попередженнѐ насильства в сім'ї, консультації. 10 березнѐ / Міський Сад / 14:00 ГР «Віра, Надіѐ, Лябов» 

47 «Шаббатний гість». Відвідуваннѐ одиноких підопічних БФ «Хесед Шаарей Ціон». 10 березнѐ / 18:00 ЄМЦ «Гілель», Odessa 
Volunteer Community 

48 «Свѐто весни в Одеському зоопарку». Ігрова програма длѐ дітей в компанії 
аніматорів, конкурс творчих поздоровлень, свѐткова фотозона, вітальні частуваннѐ 
длѐ вихованців зоопарку, дитѐча дискотека. 

11 березнѐ / вул. Новощепний Рѐд, 25 / 
12:00  

КУ «Одеський зоопарк» 

49 «Великодній кошик длѐ літніх лядей». Збір продуктів в магазинах міста. с 11 березнѐ по 9 квітнѐ / Супермаркети 
міста 

Благодійний Фонд «Карітас 
Одеса УГКЦ» 

50 Відкриті майстер-класи від Чемпіонів мережі залів «Gigo GYM». 12 березнѐ / пер. Ониловой, 18 о 10:00 
(юдиноборства), вул. Балківська, 120/1 о 
10:00 (консультації тренажерного залу), о 
13:00 (тхеквондо) 

Мережа спортивних клубів 
«Grigo GYM» 

51 «Пурімскій карнавал». Карнавал і дитѐча програма. 12 березнѐ / вул. Мала Арнаутська, 46а / 
15:00 

Єврейський Общинний Центр 
«Мігдаль» 

52 Інформаційна акціѐ «Безпека дітей в Інтернеті» 13-18 березнѐ / Школи міста 
 

ГР «Віра, Надіѐ, Лябов», 
Департамент освіти і науки 
ОМР 

53 «Світ океану». Проведеннѐ благодійної вистави,  Дельфінарії та відвідуваннѐ 
Океанаріума длѐ дітей з багатодітних сімей. 

14 березнѐ / плѐж Ланжерон, 25 / 12:00 
 

ГО «Одеська міська рада 
багатодітних сімей» 

54 «Подорож в шахову країну». Освітнѐ інтерактивна казка длѐ учнів 1-х класів 
загальноосвітньої школи №56. 

15 березнѐ / вул. Тенисна, 1 / 10:00 
 

Молодіжна рада при 
Одеському міському голові 

55 Інформаційно-просвітницька акціѐ «ЗдОрово жити здорОвим» в Одеському коледжі 
економіки та соціальної роботи. 

15 березнѐ / вул. Говорова, 4 / 11:00 Всеукраїнська жіноча 
юврейська організаціѐ  
«Проект Кешер»,  
Молодіжний центр «Ніка», ГО 
«Одеська міська рада 
багатодітних сімей» 

56 «Добрий подарунок від інспектора поліції». 16 березнѐ / На дорогах міста / 12:00 ЄМЦ «Гілель», ГУ МВС України 



 
 

в Одеській області 

57 «Шаббатний гість». Відвідуваннѐ одиноких підопічних БФ «Хесед Шаарей Ціон». 17 березнѐ / 18:00 ЄМЦ «Гілель», Odessa 
Volunteer Community 

58 Вечір поезії в міському саду (відкритий мікрофон) 18 березнѐ / Міський Сад / 14:00 - 16:00 ГР «Віра, Надіѐ, Лябов» 

59 «Обіймашки». Подарувати посмішки і гарний настрій оточуячим. 18 березнѐ / вул. Дерибасівська / 14:00-
18:00 

Молодіжна Організаціѐ 
«LIGHT» 

60 Відкриті майстер-класи від Чемпіонів мережі залів «Gigo GYM». 19 березнѐ / пер. Онилової, 18 о 10:00 
(юдиноборства), вул. Балківська, 120/1 о 
10:00 (консультації тренажерного залу), о 
13:00 (тхеквондо) 

Мережа спортивних клубів 
«Grigo GYM» 

61 Марафон «Фінансовий Світ Очима Дитину». Лекціѐ на тему «Постановка цілей» в 3-х 
інтернатах. 

20-21 березнѐ / вул. Героїв Крут, 25а, вул. 
Рюпіна, 1, вул. Львівська, 3 / 12:00 - 16:00 

УБФ «Сім'ѐ Пляс» 

62 «Школа волонтерів». Занѐттѐ длѐ координаторів на теми: Презентаціѐ соціальних 
волонтерських проектів. Круглий стіл на тему: "Розвиток соціального волонтерства в 
Одесі в 2017 році". 

21 березнѐ / Приморський бульвар, 9 / 
16:00 

ЄМЦ «Гілель» 

63 «Школа волонтера длѐ учнів школи №27». 21-25 березнѐ МГР «Партнер» 

64 «Академіѐ Фінансів». 22-23 березнѐ / вул. Іцхака Рабіна, 18а / 
12:00 - 18:00 

УБФ «Сім'ѐ Пляс» 

65 «Маленький шеф-кухар». Проведеннѐ майстер-класів з приготуваннѐ піци, з 
подальшоя дегустаціюя длѐ дітей з багатодітних сімей. 

23 березнѐ / Піцерії міста / 14:00 ГО «Одеська міська рада 
багатодітних сімей» 

66 «Школа волонтерів». Занѐттѐ длѐ волонтерів на теми: Введеннѐ в волонтерську 
діѐльність. Лідерство та ефективне його використаннѐ. Оцінка очікуваних позитивних 
та негативних сторін. Особистісний потенціал. 

23 березнѐ / Приморський бульвар, 9 / 
16:00 

ЄМЦ «Гілель» 

67 «Професійна оріюнтаціѐ длѐ дітей». Обговореннѐ хобі дітей і їхніх інтересів, 
презентаціѐ професій, знайомство, ігри і бесіди з представниками в сфері освіти, IT, 
яриспруденції. 

24 березнѐ / Кароліно-Бугазька санаторна 
школа-інтернат / 10:00 - 14:00 

ГО «СПК« Одеська мріѐ», 
БФ «Добрий Самарѐнин», 
Одеський міський центр 
зайнѐтості. 

68 «Ми зможемо». Ігровий день в Одеському міському центрі длѐ сім'ї та молоді 24 березнѐ / вул. Іцхака Рабіна, 7 / 16:00 Благодійна Організаціѐ 
«Сім'ѐ» 

69 «Шаббатний гість». Відвідуваннѐ одиноких підопічних БФ «Хесед Шаарей Ціон». 24 березнѐ / 18:00 ЄМЦ «Гілель», Odessa 
Volunteer Community 

70 Суботник «Операціѐ чистий сквер» 25 березнѐ / вул. Краснова, 14 / 12:00 МГР «Партнер» 

71 «Суботник» на Трасі Здоров'ѐ. 25 березнѐ / Траса Здоров'ѐ (р-н плѐжу 
«Отрада» / 12:00 - 16:00 

Молодіжна Організаціѐ 
«LIGHT» 

72 Акціѐ «Година Землі». Міжнародна щорічна акціѐ, що закликаю вимкнути світло на 25 березнѐ / 20:30 - 21:30 ЄМЦ «Гілель» 



 
 

одну годину, щоб стимулявати інтерес до проблеми зміни клімату. 

73 Відкриті майстер-класи від Чемпіонів мережі залів «Gigo GYM». 26 березнѐ / пер. Ониловой, 18 о 10:00 
(юдиноборства), вул. Балківська, 120/1 о 
10:00 (консультації тренажерного залу), о 
13:00 (тхеквондо) 

Мережа спортивних клубів 
«Grigo GYM» 

74 Пішохідна екскурсіѐ «Дворики Одеси». Провідні В. Чаплін і молодіжний клуб центру 
«Мигдаль». Участь - строго по запису. 

26 березнѐ / вул. Мала Арнаутська, 46а / 
10:30 

Єврейський Общинний Центр 
«Мігдаль» 

75 Флешмоб проекту «Платформа 17». 26 березнѐ / вул. Дерибасивська / 14:00 БФ «Добрий Самарѐнин» 

76 «ВітамінООбмін». Проведеннѐ свѐта з іграми та вікторинами про тварин, з 
подарунками длѐ переможців. Залученнѐ дітей до турботі про тварин. 

26 березнѐ / вул. Новощепний Рѐд, 25 / 
12:00 

ГО «Одеська міська рада 
багатодітних сімей», КУ 
«Одеський зоопарк» 

77 Гра «Академіѐ життѐ». 27 березнѐ / вул. Іцхака Рабіна, 18а / 12:00 - 
18:00 

УБФ «Сім'ѐ Пляс» 

78 Гра «Академіѐ життѐ». 28 березнѐ / вул. Іцхака Рабіна, 18а / 12:00 - 
18:00 
 

УБФ «Сім'ѐ Пляс» 

79 «Школа волонтерів». Занѐттѐ длѐ волонтерів на теми: Презентаціѐ оціненого 
потенціалу. Самомотиваціѐ длѐ занѐть волонтерством. 

28 березнѐ / Приморський бульвар, 9 / 
16:00 

ЄМЦ «Гілель» 

80 Гра «Академіѐ життѐ». 29 березнѐ / вул. Іцхака Рабіна, 18а / 12:00 - 
18:00 
 

УБФ «Сім'ѐ Пляс» 

81 Гра «Академіѐ життѐ». 30 березнѐ / вул. Іцхака Рабіна, 18а / 12:00 - 
18:00 
 

УБФ «Сім'ѐ Пляс» 

82 Акціѐ «Добрий автобус». 30 марта / На маршрутах міста Управліннѐ транспорту ОМР, 
ВД «Всесвітнѐ асоціаціѐ 
суперменів» 

83 «Школа волонтерів». Занѐттѐ длѐ волонтерів на теми: Психологічні основи 
волонтерської роботи з дітьми з особливими потребами, психологічні основи 
волонтерської роботи з лядьми похилого віку. Розробка свого проекту длѐ дітей або 
літніх, з оглѐду на отримані знаннѐ. 

30 березнѐ / Приморський бульвар, 9 / 
16:00 

ЄМЦ «Гілель» 

84 «Шаббатний гість». Відвідуваннѐ одиноких підопічних БФ «Хесед Шаарей Ціон». 31 березнѐ / 18:00 ЄМЦ «Гілель», Odessa 
Volunteer Community 

85 Майстер класи длѐ дітей біженців та шукачів притулку в Пункті тимчасового 
розміщеннѐ біженців 

1 квітнѐ / вул. Зої Космоден'ѐнської, 7 / 
14:00 

Громадський Рух «Віра, Надіѐ, 
Лябов» 



 
 

 

86 Відкриті майстер-класи від Чемпіонів мережі залів «Gigo GYM». 2 квітнѐ / пер. Ониловой, 18 о 10:00 
(юдиноборства), вул. Балківська, 120/1 о 
10:00 (консультації тренажерного залу), о 
13:00 (тхеквондо) 

Мережа спортивних клубів 
«Grigo GYM» 

87 «Парад мильних бульбашок». 2 квітнѐ / Міський сад / 14:00 - збір 
14:15 - старт за маршрутом: 
Міський сад - Дерибасівська - Оперний 
театр - Приморський бульвар - ДЮК 

Єврейський Молодіжний 
Центр «Гілель», Молодіжна 
рада при Одеському міському 
голові 

88 «Платформа 17 - відкриттѐ». 2 квітнѐ / сквер Гамова, 3 / 15:00 БФ «Добрий Самарѐнин» 

89 «День дитѐчої книги» до днѐ народженнѐ Г. Х. Андерсена в навчально-виховному 
комплексі №57. У програмі: розважально-освітні вікторини, концертна програма, 
нагородженнѐ переможців. 

3 квітнѐ / вул. Ямчитського, 7 / 12:00 
 

Молодіжна рада при 
Одеському міському голові, 
ВД «Всесвітнѐ асоціаціѐ 
суперменів» 

90 Марафон «Фінансовий Світ Очима Дитини». Лекціѐ на тему «Методи розпорѐдженнѐ 
особистими ресурсами» в 3-х інтернатах. 

3-4 квітнѐ / вул. Героїв Крут, 25а, вул. 
Репіна, 1,в ул. Львовська, 3 / 12:00 - 16:00 

УБФ «Сім'ѐ Пляс» 

91 «День дитѐчої книги» до днѐ народженнѐ Г. Х. Андерсена в навчально-виховному 
комплексі №4. У програмі: розважально-освітні вікторини, концертна програма, 
нагородженнѐ переможців. 

4 квітнѐ / проспект Адміральський, 32 / 
12:00 

Молодіжна рада при 
Одеському міському голові, 
ВД «Всесвітнѐ асоціаціѐ 
суперменів» 

92 «Школа волонтерів». Занѐттѐ длѐ волонтерів на теми: Презентаціѐ проектів. Круглий 
стіл на тему: "Можливості длѐ волонтерської діѐльності в Одесі". 

4 квітнѐ / Приморський бульвар, 9 / 16:00 ЄМЦ «Гілель» 

93 «День дитѐчої книги» до днѐ народженнѐ Г. Х. Андерсена в загальноосвітній Шоклі 
№81. У програмі: розважально-освітні вікторини, концертна програма, 
нагородженнѐ переможців. 

5 квітнѐ / Фонтанська дорога, 26 / 12:00 Молодіжна рада при 
Одеському міському голові, 
ВД «Всесвітнѐ асоціаціѐ 
суперменів» 

94 «Бал длѐ сивих кавалерів і дам». Проект надаю можливість лядѐм «золотого віку» 
відчути себе активними, затребуваними, захопити лядей свого віку своюя енергіюя. 

5 квітнѐ / готель «Лондонська» / 14:00 БФ «Хесед Шаарей Ціон», 
ЄМЦ «Гілель» 

95 «Обіймашки». Подарувати посмішки і гарний настрій оточуячим. 5 квітнѐ / вул. Дерибасівська / 14:00 - 18:00 Молодіжна Організаціѐ 
«LIGHT» 

96 Фестиваль «На крилах дитинства». Фестиваль творчих колективів дитѐчих будинків 
та шкіл-інтернатів. 

6 квітнѐ / вул. Ніжинська, 77/79 / 12:30 
(ЄКЦ «Beit-Grand») 

Єврейський Молодіжний 
Центр «Гілель», Єврейський 
культурний центр 
«Beit-Grand» 

97 «ЗдОрово жити здорОво». Інформаційно-просвітницька компаніѐ длѐ студентів і 6 квітнѐ / Соборна площа / 14:00 - 18:00 Всеукраїнська жіноча 



 
 

жителів міста різного віку. юврейська організаціѐ «Проект 
Кешер» 

98 Прес-конференціѐ закриттѐ проекту «Тижнѐ Добрих Справ» - 2017. 7 квітнѐ / Міськрада / 15:00 Єврейський Молодіжний 
Центр «Гілель» 

99 «Патріотичний квест». 7 квітнѐ / Парк ім. Т. Г. Шевченка, Алеѐ 
Слави / 13:00 
 

Громадський Рух «Віра, Надіѐ, 
Лябов», Молодіжна рада при 
Одеському міському голові 

100 «Шаббатний гість». Відвідуваннѐ одиноких підопічних БФ «Хесед Шаарей Ціон». 7 квітнѐ / 18:00 ЄМЦ «Гілель», Odessa 
Volunteer Community 

101 «Суботник у сквері Гамова». 8 квітнѐ / сквер Гамова / 09:00 - 13:00 БФ «Добрий Самарѐнин» 

102 «Веселі старти». Організаціѐ спортивних змагань длѐ дітей молодшого шкільного 
віку (8-10 років), весела програма, конкурси, естафети, подарунки. 

8 квітнѐ / УСК «Одеса» (экс УСК «Краѐн»)/ 
10:00 - 17:00 

ГО «БФ «З Одесоя в серці» 

103 «Свѐто Добрих Справ». Свѐтковий концерт, майстер-класи, ѐрмарок організацій, ѐкі 
беруть участь у проекті, частуваннѐ, хоровод дружби навколо пам'ѐтника Отаману 
Головатому, відкриттѐ нового спортивного сезону «Спорт-парку Гілель», турніри 
серед молоді, інвалідів-візочників, презентаціѐ шкіл-бойових мистецтв, відкритий 
майстер -клас від Чемпіонів мережі залів «Gigo GYM». 

8 квітнѐ / Старо-Базарний сквер / 12:00 - 
18:00  

ЕМЦ «Гілель», БФ «АВЕ», 
оргкомітет проекту, Міська 
федераціѐ баскетболу 

104 «Трамвай щастѐ». Безкоштовне перевезеннѐ пасажирів, концертна програма, 
конкурси, вікторини, подарунки длѐ дітей. 

8 квітнѐ / Аркадіѐ - Тираспольська площа / 
12:00 - 18:00 

Молодіжна рада при 
Одеському міському голові, 
ВР «Всесвітнѐ асоціаціѐ 
суперменів» 

105 Відкриті майстер-класи від Чемпіонів мережі залів «Gigo GYM». 9 квітнѐ / пер. Онілової, 18 о 10:00 
(юдиноборства), вул. Балківська, 120/1 о 
10:00 (консультації тренажерного залу), о 
13:00 (тхеквондо) 

Мережа спортивних клубів 
«Grigo GYM» 

106 «Алеѐ Добрих Справ». Висадка дерев в парку «Преображенський». 9 квітнѐ / парк «Преображенський» / 12:00 ЄМЦ «Гілель», оргкомітет 

 
 

Інформаційна довідка:  
(048) 783 77 83 / (094) 941 17 83 

-- 
www.goodweek.hillel.su  

facebook.com/weeksforcharity  
vk.com/weeksforcharity 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.goodweek.hillel.su&post=-66002300_290
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fweeksforcharity&post=-66002300_290
http://vk.com/weeksforcharity

