






















































Зібрано 2.390 грн











Співпраця  з “Червоним хрестом”



Благодійна акція «Допоможи інваліду», організована товариством 
«Червоний хрест». Волонтерська акція приурочена до міжнародного 

Дня інвалідів.









Урок-реквієм «Небесна сотня.  Герої  не  вмирають». 



















Організація масових заходів  на острові 
Хортиця з елементами козацьких звичаїв 

та козацької кухні

В заході брали участь кухарі 
3-го курсу ДНЗ “ ЗЦПТОВТ ”
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