
 

 

 

 

 

 

 

ТРАДИЦІЙНА ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОЛІМПІАДИ 

КОМАНДОЮ METLIFE 
 

 

КИЇВ, 22 травня, 2018 року 

 
MetLife в регіоні ЕМЕА вже втретє долучається до волонтерської програми фонду MetLife Foundation 

з підтримки дітей з особливими потребами по всьому регіону. У рамках травневого тижня підтримки 

громад – EMEА Community Week – усі співробітники MetLife об’єднуються задля спільної доброї 

справи та виступають у якості волонтерів на підтримку проектів “Спеціальної Олімпіади” або фонду 

“Habitat for Humanity”. Минулого року ця програма об’єднала сотні партнерів у 21 країні регіону EMEA, 

які присвятили майже 4200 годин соціальній роботі. 

 
Команда MetLife Україна третій рік поспіль підтримує проект Спеціальної Олімпіади України, що 

відбувся 22 травня у Києві. 15 волонтерів-співробітників ПрАТ «МетЛайф» допомогли у проведенні 

турніру з футболу для дитячих команд (вік учасників 10-13 років). Турнір відбувся у спорткомплексі 

Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.  
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Олена Буренок, провідний спеціаліст відділу 

врегулювання страхових випадків, зазначила: «І 

знову наша компанія долучилась до 

благодійного заходу Спеціальної Олімпіади 

України, на який з нетерпінням чекають діти 

із  інтернатів, щоб не тільки проявити свою 

футбольну майстерність, а й вирушити у 

маленьку подорож, адже більшість із них 

приїжджають із різних куточків країни. Ми, як 

волонтери, змогли поспілкуватись, вислухати 

та хоча б на мить виконати обов’язки 

вихователів та батьків дітей із особливими 

потребами. Цих мужніх людей, які шукають 

щонайменший привід принести радість 

дітям». 

 

Валерій Білогуб, заступник головного бухгалтера ПрАТ «МетЛайф», додав: «Діти дуже раділи 

можливості показати свої здібності та боролися за місце в турнірі до кінця. Цей шквал емоцій від 

самої гри та подальших досягнень просто неможливо передати. Необхідно 

перебувати там, дивитися на гру, допомагати в організації. А для дітей це 

виявилося справжньою пригодою. Вони наче потрапляють в інший світ на 

таких заходах. Найголовніше – бачити щасливі дитячі обличчя – а це 

найбільша нагорода для організаторів події!». 

 
Олена Мельченко, координатор волонтерського проекту ПрАТ «МетЛайф» 

підсумувала: «Я хотіла би ще раз подякувати за подію «Тиждень підтримки 

громад»! Витрачаючи багато часу на роботі, ми не можемо приділяти 

достатньо уваги нашому середовищу та суспільству, в якому ми живемо. 

Подібні події дають нам можливість зробити наш світ дещо кращим і 

додають додаткові бали до карми »  

 

Варто зазначити, що Олена Мельченко отримала грамоту від організаторів за підтримку та 

координацію проекту вже третій рік поспіль!  

 

Пишаємось нашими колегами та висловлюємо щиру подяку усім волонтерам: Олені Мельченко, 

Вікторії Маркус, Олені Сотніковій, Наталії Бриль, Олені Васецькій, Валерію Білогубу, Владу Геде, 

Олександру Кобзарю, Дмитрові Сілко, Олені Буренок, Катерині Дідух, Тетяні Іваненко, Дарині Титовій, 

Ірині Вавіловій, Валентину Ярошенко, та усім, хто долучився до організації свята для дітей!  

 

Спільними зусиллями ми робимо світ кращим   

 

 

Про MetLife, Inc.   

 

MetLife, Inc.  є однією з найбільших світових компаній страхування життя, яка представлена на ринку з 

1868 року і вже протягом 150 років утримує провідні позиції в сфері страхування життя. MetLife, Inc. 

надає послуги страхування життя індивідуальним і корпоративним клієнтам, послуги пенсійного 

забезпечення та управління активами через свої дочірні компанії та філії. MetLife, Inc. обслуговує більше 

100 мільйонів клієнтів і 90% компаній з переліку FORTUNE 100® у більш ніж 40 країнах світу та посідає 

провідні позиції на ринках США, Японії, Латинської Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. MetLife, 

Inc. посідає 174 місце у світовому рейтингу найбільших компаній світу 2017 року «Forbes Global 

2000SM», а також 42 місце у рейтингу Fortune 500® за 2017 рік. 
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