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НІ ДНЯ БЕЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
НЕХАЙ НАШІ ДІТИ БУДУТЬ ЖИВІ, ЗДОРОВІ ТА ЩАСЛИВІ!
(засновник газети - Міжнародна громадська організація «Врятуймо дітей Європи»)

та української військової газети:

(засновник газети – Міністерство оборони України)
ОБ’ЄДНАТИ ШКОЛИ ВСІХ КРАЇН СВІТУ під гаслом:
«МАРШ за ЄДНІСТЬ всіх країн світу ПРОТИ агресії РФ»
для спільної участі у молодіжно-патріотичному проекті:

ШАНОВНІ КЕРІВНИКИ ВСІЄЇ
ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ!
Всіх 25 - ДОН і УОН,
608 - УО і ВО місцевого рівня,
16 648 - директорів шкіл,
12 946 - завідувачів ДНЗ та
201 684 – класних керівників
у містах і районах України

Головний редактор газети «Даішка» з БДР (видання МГО «Врятуймо дітей Європи») - Людмила
КОЛІСНИКОВА, Головний редактор газети «Наша Армія» (видавничій орган Міністерства оборони
України) – Роман ДРАПАК та Голова Ради МГО «Врятуймо дітей Європи» - Вячеслав Скоробогатько
разом П О З Д О Р О В Л Я Ю Т Ь всіх Вас з Новим 2015 роком і Різдвом Христовим!
БАЖАЮТЬ всім – чистого неба над головою і завершення війни на Сході нашої країни! ДЯКУЮТЬ всім, хто сприяв та приймав
участь у формуванні ТРАНШУ-2014 і другого січневого ТРАНШУ-2015, подарувавши Армії – 8 318 грантів на суму – 8 318
гривень. ЗАПРОШУЮТЬ всіх Вас приєднатись до реалізації молодіжного, військово-патріотичного виховного проекту «Щит і
Меч для Армії України» шляхом щомісячного дарування одного гранту (по 1-грн.) від кожного колективу ЗНЗ і ДНЗ, УО і ВО на
користь української Армії. ПРОПОНУЮТЬ в кожній школі і ДНЗ для всіх своїх працівників, учнів або дітей і батьки створити
інформаційні патріотично-виховні куточки, щоб вони мали можливість постійно кожного місяця знайомитись з результатами
їх добровільної участі у Всеукраїнському «МАРШІ за ЄДНІСТЬ всіх ЗНЗ і ДНЗ - ПРОТИ агресії РФ» на різних рівнях (кожної
школи, всіх шкіл в районі або місті, своєї області і в цілому всієї України у 4-х наданих таблицях
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ
Патріарха Київського і всієї
Руси-України Філарета

стр.3

Акценти Президента
«Нова українська армія буде
опорою держави»
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Захисники вітчизни
Знаємо за що воюємо
і кого захищаємо
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Акція з БДР «Життю – ТАК!
Смерті дітей від ДТП на
автошляхах України – НІ!»
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