РІЧНИЙ ЗВІТ
БРОДІВСЬКОГО РАЙОННОГО ДОБРОВІЛЬНОГО
ТОВАРИСТВА ЗАХИСТУ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

1. Історія та досвід
2017 року.

Всі люди дуже різні й неповторні

2. Напрямки роботи І доля власна в кожного, своя.
та заходи у 2017 р.: І двох однакових у світі не буває.
2.1.План заходів.
Программа
денного догляду.

А доля, мабуть, в кожного важка…

Бродівське районне добровільне
товариство захисту дітей з інвалідністю
«Надія» було створене більше 20 років
 Піклувальна рада;
тому, батьками, які попри життєві
не здалися, а навпаки,
 Співпраця з бюро труднощі
правової допомоги. вирішили об’єднатися, щоб разом йти «особливою» стежиною
життя.
 Клуб батьків.
Метою товариства є: поєднання зусиль громадськості,
державних та інших установ району для організації
 Свята , екскурсії ,
лікувального, реабілітаційного і соціального забезпечення
фестивалі.
дітей з інвалідністю, їх родин та інших соціально - вразливих
3. Правління
груп населення.
організації.
2017 рік для мене, як голови правління товариства став
4. Фінансовий звіт. роком, коли я по особливому відчула відповідальність за
організацію і її напрямки діяльності. Я зрозуміла,що дуже
Подяка.
важливо об'єднуватися навколо особливої дитини. І ми,
5. Відзначення
батьки, можемо багато зробити для діток з інвалідністю, коли
ювілею - 20 років
будемо заявляти про їх потреби, коли будемо відстоювати їх
права, коли будемо йти до людей, не встидаючись своєї
товариству
дитини. А ще важливо бути відкритим і говорити іншим про
«Надія».
свої потреби, адже у кожного своє життя і своя реальність, свої
6. Контактна
потреби і проблеми. Тож наше завдання - зробити в громаді
інформація.
все можливе, щоб діти та люди з інвалідністю
були
максимально самостійними і незалежними в суспільстві.


Напрямки роботи та заходи
План заходів
Бродівського районного добровільного товариства захисту дітей
інвалідів “Надія” на 2017 рік
1.Заявки до ВГО «Коаліція» на реалізацію програми денного догляду на 2017-2018 рр.
та проведення акції, щодо визначення потреб людей з обмеженими можливостями в
соціальних послугах.
2. Заходи:: засідання «Батьківського клубу». 2 квітня – день в блакитному , до дня
розповсюдження інформації про аутизм., 1 червня — День захисту дітей.
3. Початок програми денного догляду. Піклувальна рада та правові консультації
батькам дітей з інвалідністю.
4. Звітно - виборча конференція ВГО «Коаліція» м. Київ.
Навчальні тренінги ВГО «ЮЗЕР» м. Вінниця, ГО «Жіночі перспективи» м. Львів.
5. Проведення семінарів., тренінгів. екскурсій.
6. Реалізація Програми денного догляду..
7. Тематичні заходи та свята: Паска, День Матері; Заходи до Дня людей з
інвалідністю; Свято Миколая,,Новий рік. 20—річння товариства “Надія”.
8. Відвідини цирку, театру, дитячих атракціонів (коли присутні в місті )

Програма

денного догляду :

Денний догляд здійснений за

підтримки Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту
інвалідів. Програма „Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та
ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня
пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”, КПК 2501220, КЕКВ
2610. Паспорт бюджетної програми, затверджений спільним наказом Міністерства соціальної
політики України та Міністерством фінансів України № 674/448 від 21.04.2017р.
Учасники : батьки дітей та молоді з інвалідністю , персонал Бродівського районного центру
соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. волонтери, волонтери ГО Реабілітаційно-педагогічний
центр “Струмок”.

Діяльність Піклувальної ради та співпраця
Бузьким Бюро правової допомоги.

з

Засідання Клубу Батьків:
Спільно з Реабілітаційно-педагогічним центром “Струмок та Бродівським районним
центром соціальної реабілітації дітей з інвалідністю було проведено серію засідань у
Клубі батьків. Учасниками Клубу було більше 30 осіб з цільової групи товариства.
Фасилітаторами цих заідань були батьки з Львівського товариства захисту дітей
інвалідів хворих на ДЦП “Надія” Людмила Аннич, Оксана Винярська та Наталка
Ніканшин, а також мама вихованця центру реабілітації Ярослава Ломіковська.
“З любовю до усіх “ - так називалося останнє засідання батьків Клубу 2017, яке було
завершено фотосесією і дало батькам наснагу до подальших дій та співпраці у такій
нелегкій праці - вихованні дитини, як має особливі потреби.

2 квітня День аутизму

1 червня День захисту дітей

Фестиваль “Червоноград скликає друзів” XI театральні зустрічі ”
Червоноград скликає друзів ”. Організатор: Червоноградська міська громадська організація
неповносправної молоді «Ніка» за підтримки Червоноградської міської ради.

Правління організації

Попова Наталія голова правління

Крук-Безпалько
Наталія член правління

Ліктей Галина заступник
голови
правління з
питань роботи з

Валько Ганна заступник голови
правління з
організації
реабілітаційних
питань дітей та
підлітків

Циганюк Зоряна член правління

Олієвська Леся
- член правління.
засновник
організації

Брижик Олег член правління, голова БФ
“Степ

Ревізійна комісія організації

Казюлькіна
Тетяна
член ревізійної
комісії

Місяйло Галина
Голова ревізійної
комісії

Ониськів Марія
член ревізійної
комісії

Фінансмовий звіт
Надходження та видатки за період з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р.
Включно з адміністративними
витратами організації витрачено:



Ремонтні роботи транспортного
засобу – 900,00 грн.



Послуги зв'язку – 2263,00



• Обігрівач - 990,00 грн.



• Послуги електропостачання –
1254,00



• Печатка та штамп – 580,00



• Поштова скринька – 170,00



• Банківські витрати – 270,00



• Ремонтні роботи – (вікно) –
2300,00 грн.

Залишок на 2018 рік: 7 999,00 грн.



• Екскурсії - 4300,00

Гуманітарної допомоги надано



• День аутизму – 500,00

на суму 15000 грн.



• На лікування – 600,00

Витрачено: 17 966 ,00 грн.

«Випадок не може любов замінити, час не послабить її».

Г. Браунінг

Дякуємо:
БФ «Берегиня», БФ «Волонтери. Бути добру» , хлібзавод «Колосок», Бродівський
хлібзавод «ПП Музика», ПП. Чорей Г.М., ПП Прінц М.М., ТзОВ «Фуміком Україна»,
Пашко Михайло, Ковальчук Микола, Фігун Андрій, ПП Громяк Михайло, Бродівська
міська рада, МПП «НАРА», батьки дітей з особливими потребами, МГО «Наше
місто», БФ «СТЕП», Бродівський будинок культури, икладачі та студенти
Бродівського педагогічного коледжу, Бродівське Бюро правової допомоги, ГО
Реабілітаційно-педагогічний центр
“Струмок”,
Бродівський районний центр
соціальної реабілітації дітей інвалідів, Бродівська міська рада.

20 років - ювілей Бродівського районного
добровільного товариства захисту дітей інвалідів
Як паморозь ранкова на траві, сивіють матері з роками. Мов хрест з
покутоюнесуть, той вирок - що дитя неповносправне. Не бачать очі, але ясний
розум, не
ходять ніжки - та життя триває. Ми хочем жити, ми такі як ви! Чому
ж
обмеженням кінця немає? Приймайте нас такими, як ми є, жалю і сліз вже
вкрай у нашій долі. Неповносправність - не могильний хрест ! Любові до життя у нас

Команда товариства
1997 р

20 жовтня наш спільний захід з БРДТЗДІ
"Надія"та РПЦ "Струмок", студентами
педагогічного коледжу, в якому об'єднали всі
важливі дати жовтня - День психічного
здоров'я, 20 річницю товариства "Надія",
інтерактивні
батьківські збори та інформативні результати
конференції - Всеукраїнської наради «Конвенція ООН про права
осіб з інвалідністю - українцям з інтелектуальними порушеннями"
м. Київ.
Як засновник організації , хочу подякувати всім , хто був
причетний до цієї нелегкої справи. Нас було багато: батьки дітей з
інвалідністю та батьки здорових дітей, волонтери, студенти практиканти, просто бажаючі допомогти: учні шкіл, підприємці,
представники влади.
Результатом спільної
наполегливої праці
стало
створення в Бродах державної установи: Бродівського
районного центру
соціальної реабілітації дітей
інвалідів.

Марш-ходотон
2002р

Дуже вдячна Британській раді (Львів) за успішний старт в
отриманні грантових коштів. Адже після першого проекту була
грантова підтримка від Представництва Світового банку,
посольства Канади, Посольства Голландії., Карпатського фонду,
Міністерства Данії , DFID, від діаспори Канади. Америки, а також
фінансова підтримка програм з обласного, районного та
міського бюджетів. Особливу подяку висловлюю нашому
постійному та надійному партнеру ВГО “Коаліції захисту прав

Наші контакти :

80600 Україна, Львівська область. м. Броди, вул. Стуса 7а, тел. 03266 2 65 09
ЗГРУ „Приватбанк” МФО 325321, р/р № 26004053809475 інд. код 34815187

