2,49 млн гривень— остаточний результат 23-ї благодійної ярмарки 2015
16.12.2015, Київ, Україна

5 грудня 2015 року Міжнародний Жіночий Клуб Київа (IWCK) провів 23-й Благодійний
Ярмарок на теріторії НСК "Олімпійський". 41 посольства, міжнародні компанії,
представники українських та європейських культурних та бізнес-центрів разом збирали
кошти для допомоги жінкам, дітям, людям з особливими потребами, людям похилого віку, та
тимчасовим переселенцям України.
Ми раді повідомити що цього року на урочисту подію завітали більш ніж 9,000 гостей, за
допомогою яких, ми зібрали більш ніж 1,959,105 гривень. Остаточна сума, забрана під час
Ярмарки склала 2,490,005.00 гривень.
До кінця січня благодійні організації можуть подати заявку на грантову підтримку
через сайт www.iwck.org.
Цього року відвідувачі Ярмарки могли завітати до стендів країн, скоштувати різноманітні
національні блюда та придбати вироби мистецтва. Також вони могли взяти участь в лотереї,
насолодитись Різдвяними декораціями, музичними та танцювальними виставами таких країн
як Аргентина, Індія, Індонезія, Грузія, Куба, Угорщина, Ірак, Болгарія та Україна. Цікаві
експерименти демонструвала публіці Весела Наука. Біля стенду США діти та дорослі могли
сфотографуватися з Санта Клаусом. Серед призів лотереї були подарункові кошики від
посольств, квитки від авікомпаній, а також різноманітні подарункові сертифікати від
ресторанів, готелів, медичних центрів та інших міжнародних компаній.
В Дитячому куточку маленькі відвідувачи могли спробувати себе в батіку, навчитись
танцювати, надавати першу невідкладну допомогу та експерементувати разом з Веселою
Наукою. Різноманітні майстер-класи проводились Українськими на Міжнародними школами.
Медіа-партнери заходу були Kyiv Post, Газета «День», Радіо Ера.
Керуючий партнер заходу НСК Олімпійський.
Головними спонсорами цієї урочистої події були Mouzenidis Travel, American Medical Clinic,
Sika, Montessori First Steps, DeLonghi, Artzinger, Bondarev and Partners, ING, Global Retail,
SEBN, Auchan, Intercontinental, Unilever, Philips, Sanofi Aventis, Shell, Multi, Turkish Airlines,
Argus, Santa Fe Relocation, PWC, Credit Agricole, Coral Travel, Siemens, Pernštejn Pardubice
Trade, Syngenta, Mazars, Dragon Capital, Eurocar, Billerbeck, Japan Enterprises Club of Ukraine,
Omia Ukraine, ПАO «Торгово-Підприємниць Центр», Business Link, Theon Sensors.
Міжнародний Жіночий Клуб Київа (IWCK) це благодійна організація, заснована в 1992
році. IWCK об'эднав більш ніж 200 жінок з 47 країн. Всі члени клубу працюють на засадах
волонтерства заради допомоги Українській спільноті.
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до Елізабет Курков, президента клубу,
president@iwck.org

