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Шановний пане Президенте!
Маємо Честь звернутися до Вас з вельми актуальною, на наш погляд,
пропозицією. Міжнародна асоціація офіцерів спеціальних підрозділів по
боротьбі с організованою злочинністю «ЦЕНТР» (інформаційний лист нашої
громадської організації додається) за свою вже майже 20-ти річну історію
діяльності, постійно проводила активну роботу щодо соціального захисту
членів сімей загиблих співробітників правоохоронних органів та інших
силових структур.
Незважаючи на те, що сьогодні, під час війни, наша держава та
суспільство дещо активізували свою діяльність, спрямовану на поліпшення
реального положення сімей (дітей) цієї категорії, які залишилися без
годувальника, ми – ветерани різних силових, знаходячись глибоко в цій темі,
вважаємо стан справ у цьому напрямку – далеко не достатнім і явно не
системним, в результаті чого діти з цих сімей, не маючи постійного
соціального супроводу у складних життєвих обставинах, що раптово виникли
перед ними, залишаються фактично наодинці зі своїми, дуже суттєвими,
проблемами.
За таких умов Міжнародна асоціація «ЦЕНТР» поставила собі за мету,
разом з іншими напрямками своєї діяльності – активно сприяти заходам,
спрямованим на вирішення вищезгаданої і дуже складної проблеми. При
цьому наша Асоціація залучає до цієї роботи членів своєї потужної команди
– професійних юристів, психологів, лікарів та інших необхідних фахівців.

За рахунок своїх можливостей та коштів Асоціація «ЦЕНТР»,
починаючи ще з 2001 року, успішно та на високому організаційному рівні
провела на базі різних оздоровчих та туристичних закладів України, Болгарії,
Чехії, Молдови та Білорусі 19-ть благодійно-соціальних заходів для сімей
(з неповнолітніми дітьми) загиблих Героїв – співробітників правоохоронних
органів та інших силових структур України, Молдови, Білорусі та навіть
Росії (до початку війни з нею). Проведені заходи мали також патріотичний та
інтернаціональний характер, вони безумовно сприяли вихованню у дітей і
молоді любові до Батьківщини і не на словах, а на ділі демонстрували наше
шанобливе ставлення до долі рідних і близьких людей наших побратимів, які
загинули, забезпечуючи охорону правопорядку, стоячи на передових
рубежах боротьби з організованою злочинністю, у тому числі й
міжнародною, а також захищаючи суверенітет та територіальну цілісність
своїх держав, особливо це актуально для України та Молдови (перелік всіх
наших Соціальних акцій, в яких на даний час вже взяли участь біля 800
учасників, додаємо).
Враховуючи викладене та з метою створення належних умов для
попередження і запобігання виникненню різних проблемних ситуацій з
дітьми, які опинилися в такому складному становищі, чисельність яких, на
превеликий жаль під час війни невпинно зростає, просимо Вас, шановний
Володимире Олександровичу, підтримати ініціативу нашої Асоціації щодо
створення в Україні першого недержавного «Міжнародного центру
реабілітації дітей загиблих офіцерів», на базі приміщення де вже 19-ть років
розміщена Асоціація «ЦЕНТР» (короткий опис та функціональну схему
цього соціального проекту додаємо). Доречи, це приміщення, побудоване ще
у 1900 році, знаходиться буквально поряд з Адміністрацією Президента
України, але у досить занедбаному стані, та неодноразово, протягом майже
15-ти років, потрапляло під рейдерські атаки різних мафіозних структур і
тільки, без всякого перебільшення, завдяки Міжнародній асоціації «ЦЕНТР»
цей комплекс будівель – збережено для Держави (і це окрема тема, якою ми
володіємо у всіх деталях).
Переконані, що втілення в життя, при Вашій особистій підтримці,
цього актуального для нашої Країни Проекту, безумовно дозволить зробити
важливий реальний внесок у справу виконання функцій держави щодо
реабілітації дітей, які втратили батька (а інколи й обох батьків), у тому числі
і в результаті несвоєчасних, неадекватних та недосконалих дій різних
державних інституцій.
Такий Центр, і утворена з часом мережа його регіональних структур,
безумовно поліпшить якість відповідних соціальних послуг, забезпечить
сприятливі умови соціально-економічного, медичного, психологічного,
організаційного та правового характеру для дітей вищезгаданої категорії,
допоможе їм вести в подальшому повноцінний спосіб життя, а ті з них, хто у
подальшому захоче з честю носити погони, зможуть завдяки цьому Проекту
стати «українськими яничарами» - елітою силових структур і справжніми
патріотами нашої Країни.
Розуміючи досить серйозну вартість цього недержавного Проекту,
наша Асоціація вже приступила до підготовки його реалізації та силами
закордонних представників нашої Організації, зареєструвала в Сполучених
Штатах Америки, в окрузі Нью Йорк, відповідний неприбутковий Фонд.

На даний час ми вже маємо попередні домовленості з деякими
бізнесовими структурами США та інших країн, у тому числі і з провідними
приватними медичними структурами, щодо наповнення зареєстрованого
нами Фонду конкретними фінансами (копії реєстраційний документів нашого
Фонду додаємо). Тому взаємодія Держави з нашою міжнародною
громадською організацією, на партнерських засадах, з метою здійснення
вище запропонованого соціального Проекту, виглядає досить реальною. Крім
того цей Проект може набути міжнародного статусу, бо всі наші попередні
соціальні акції ми проводили у тісній взаємодії з державними інституціями
деяких інших країн, наприклад – Республіки Молдова.
Пане Президент - просимо Вашого особистого сприяння в державній
підтримці даного Проекту та всієї соціальної програми Міжнародної
асоціації «ЦЕНТР», і це безумовно стане дійсно позитивним прикладом
співпраці Держави та реально діючої громадської організації.
Додаток: на 22-х аркушах.
З повагою,
Президент
Міжнародної асоціації «ЦЕНТР»
Контактний телефон: 050 513 66 23.
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