
ЗВІТ 

про статутну діяльність  Громадської організації «Інвалідів «Родина»  

у 2020 році 

  

Місія організації: розвиток систем підтримки людей з інвалідністю від 

народження до кінця їхнього життя.  

Мета діяльності: забезпечення гідного життя родині, яка виховує дитину 

або дорослого з інвалідністю. Привернення уваги органів державної влади, 

інших державних/недержавних структур та громадськості (в Україні та 

закордоном) до проблем дітей та дорослих з інвалідністю, захист законних 

інтересів людини з інвалідністю та її родини. 

Основними напрямами діяльності Організації є: 

1. Надання соціальних послуг та сприяння спеціальному навчанню та 

вихованню дітей та дорослих з метою стимулювання їх розвитку. 

2. Надання соціальних послуг на рівні громади. 

3.Сприяння створення оптимальних умов для спілкування, відпочинку, 

дозвілля та майбутнього самостійного життя. 

4. Сприяння розвитку розвиненої системи підтримки на державному та 

суспільному рівні від народження до кінця життя людини з фізичними та 

інтелектуальними проблемами. 

5. Налагодження фахових, інформаційних та інших зв᾿язків з державними, 

громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями (у тому 

числі закордонними та міжнародними). 

6. Інформування органів державної влади, місцевого самоврядування про 

проблеми сімей, які виховують дітей з інтелектуальними та фізичними 

обмеженнями, про діяльність організації, розвиток інноваційних програм та їх 

результати. 

7. Психологічна та правова підтримка, взаємопідтримка батьків. 

8. Сприяння створенню позитивного іміджу осіб з інвалідністю у суспільстві. 

 

 

 

 

 

Святкування нового 

року з благодійниками: 

Магазин «Ашан на 

кільцевій» та родина 

Кривицьких 

 

 



На початку 2020 року було обране і почало працювати нове правління 

організації у складі: 

1. Маріанни Онуфрик, 

2. Олександри Посівнич, 

3. Антоніни Племяннікової.  

 «Соціально-реабілітаційний центр для дітей з тяжкими порушеннями 

розвитку «Родина» отримав нову назву «Центр надання соціальних послуг для 

осіб з інвалідністю при ГО «Родина».  

 

Упродовж року ГО «Інвалідів «Родина» продовжувала працювати над 

виконанням своєї статутної мети та завдань. Діяльність відбувалася у рамках 

проєктів та програм, які фінансувалися з державного і міського бюджетів, 

міжнародними донорами та вітчизняними благодійниками, а також за рахунок 

членських внесків. 

Зокрема, у 2020 році ГО «І «Родина» реалізовувала такі проекти: 

1. «Фізична терапія для підлітків і молодих людей з важкими формами 

інвалідності» за підтримки TERRA TECH Forderprojekte e.V (Німеччина); 

2. «Експрес-допомога сім'ям, які виховують дітей з важкою інвалідністю в 

умовах карантину» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»;  

3. «Підтримка сімей, які виховують дітей та дорослих осіб з інвалідністю, в 

умовах карантину» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»;  

4. «Корекційні заняття для дітей з тяжкими порушеннями розвитку» за 

фінансової підтримки з бюджету міста Києва; 

5. «Послуги з соціальної адаптації підлітків та молоді з тяжкими порушеннями 

розвитку, а також їх сімей» за фінансової підтримки з бюджету міста Києва; 

6. Всеукраїнська інформаційно-просвітницька кампанія щодо популяризації 

послуги денного догляду для дітей з інтелектуальною та психосоціальною 

інвалідністю» за фінансової підтримки Міністерства соціальної політики 

України та Фонду соціального захисту інвалідів; 

7. «Надання корекційно-розвиткових послуг для дітей з комплексними 

(комбінованими) порушеннями розвитку на базі Центру денного догляду ГО «І 

«Родина» (м. Київ)» за фінансової підтримки Благодійного фонду «Львівська 

освітня фундація»; 

8. Залучення іноземних волонтерів за підтримки міжнародної організації 

EUROASIA NET; 

9. «Модернізація кімнати соціально побутових навичок у соціально-

реабілітаційному Центрі «Родина» за підтримки Благодійної організації  «Фонд 

імені родини Гинянських». 

 

Також організації була надана благодійна допомога від: 

1. ТОВ «6-Системс» на підтримку поточної діяльності Центру надання 

соціальних послуг; 

2. ТОВ «Марс Україна» - на продуктові набори для підтримки сімей, які 

опікуються людиною з тяжкою формою інвалідності під час карантину; 

3. Групи компаній ВІННЕР - на підтримку поточної діяльності Центру надання 

соціальних послуг;  



4. Групи компаній «АТОЛЛ Холдинг» - на закупівлю гігієнічних засобів 

(пелюшок, підгузків) для дітей і дорослих з інвалідністю – членів ГО «Родина». 

9. Благодійної  організації «Благодійний Фонд Сергія Притули» на підтримку 

поточної діяльності Центру надання соціальних послуг, ремонт і обладнання 

сенсорної кімнати. 

 

       
 

Заняття з формування побутових навичок на оновленій кухні 
за підтримки Благодійної організації  «Фонд імені родини Гинянських» 

 

 Завдяки спонсорській допомозі БО «Благодійний Фонд Сергія Притули» і 

волонтерській праці батьків було закуплено і обладнано сенсорну кімнату, в 

якій відразу почали проводити заняття психолог та фізичний терапевт, а також 

релаксуючі сесії, які мають психофізичний ефект. 

 

   
 

 

  
Заняття і релаксація  у сенсорній кімнаті 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Діти приймають благодійну допомогу від БФ «Карітас Київ» та інших благодійників 

 

 

Проведено перемовини і отримано 

благодійну допомогу: 

- від депутата Київради Непопа В.І. щодо 

ремонту вікон і дверей у центрі надання 

соціальних послуг ГО «Родина». У 

результаті в ігровій залі замінені підвіконня, 

відремонтовані пластикові двері та віконні 

замки. 

- від ТОВ «Алсер» - встановлення жалюзі на 

вікнах кімнати психолога. 

- від  БФ «Карітас Київ» щодо отримання 

благодійної допомоги для родин у вигляді 

миючих засобів та засобів індивідуального 

захисту. 

 

Допомога від БО «Фонд Об’єднання 

світових культур» 

 

 

 
 

Родина Кривицьких привезла подарунки 

 для центру  

 

 

Неодноразово родина отримувала 

засоби індивідуального захисту, миючі 

і дезінфікуючі засоби від Магазину 

«Ашан на Кільцевій». Магазин також 

дарував Центру матеріали для занять 

арт-терапією, канцприладдя, іграшки. 

Неоціненну допомогу надала нашій 

організації родина Кривицьких, яка 

зібрала кошти, закупила і передала 

Центру і миючі засоби, й антисептики, 

і пилосос, і мобільний телефон, 

матеріали для розвиваючих занять з 

дітьми, солодкі подарунки до нового 

року. 

 

Опис виконаних заходів 

Громадська організація «Інвалідів «Родина» впродовж 2020 року надавала 

комплексну підтримку 17-и дітям з тяжкими, комбінованими порушеннями 

розвитку. Підтримка надавалася шляхом проведення для дітей корекційно-



розвиткових занять, організації денної зайнятості та денного догляду у 

відділенні денного догляду в Центрі надання соціальних послуг при ГО «І 

«Родина», а також консультативно-інформаційної підтримки їхніх батьків. 

 

  
 

Групове заняття з музико-терапії 

 

Для організації підтримки сімей, які мають дитину з важкою формою 

інвалідності, застосовувався комплексний підхід що дозволяє попередити 

інституціалізацію таких дітей. Так, корекційно-розвиткові послуги надавалися 

на базі послуги денного догляду для дітей з комплексними порушеннями 

розвитку і включали в себе консультативно-інформаційну підтримку батьків. 

Батьків запрошували на засідання мультидисциплінарної команди, надавалися 

поради щодо роботи з дитиною вдома. 

 

 

 

 

 

 

Засідання мультидисциплінарної команди із 

залученням батьків 

 

 

Для дітей проводилися такі індивідуальні та групові заняття: зі спеціальним 

педагогом, логопедом, психологом, фізичним реабілітологом, арт та музико 



терапевтом. Крім того, за дітьми постійно здійснювався належний догляд 

соціальними працівниками, які допомагали дітям набувати соціально-

побутових навичок, навичок самообслуговування та самостійної і групової 

дозвіллєвої діяльності.  

 

 
 

Індивідуальні корекційно-розвиткові заняття 

 
 

 
Фізичні вправи під час денного догляду 

 

До надання послуг денного догляду залучалися волонтери міжнародних 

молодіжних організацій. Вони допомагали організовувати прогулянки, 

харчування і догляд за дітьми під час перерв і групових занять.  

 

   
Волонтери з Турції та Франції асистують під час групових занять та прогулянок  

 

 



 
Святкування днів народжень в Центрі 

 

 

Робити свята і події веселими, 

організовувати дозвілля для 

наших дітей і молоді допомагали 

наші давні партнери «АШАН на 

Кільцевій», Мгазин «Леруа-

Мерлен», БО «Фонд Об’єднання 

світових культур». 

 
 

 

 

Приємний сюрприз приготував для 

наших дітей БО «Фонд Об’єднання 

світових культур».  

На фото клоун з собачкою завітав до 

Центру.  

 Коли погода була гарною, діти з працівниками та волонтерами 

ходили  на прогулянки в парк. 

  
Прогулянки найближчим парком 



 
 

На ігровому майданчику взимку 

 

 
 

На занятті з арт-терапії 

 

Для 20 підлітків та молодих людей з тяжкими порушеннями розвитку 

надавалася послуга соціальної адаптації за двома напрямками: 

1) виховання та навчання молоді щодо статевої поведінки та 

репродуктивного здоров’я; 

2) працетерапія для набуття молоддю навичок виконання простої праці, 

підвищення їхньої самооцінки, розширення світогляду, самовизначення свого 

місця і формування відповідального ставлення до родини, колективу, 

суспільства. 

Для молоді був проведений навчальний курс «Право на любов» з питань 

сексуального та репродуктивного здоров’я та прав, призначений для молоді з 

інтелектуальними порушеннями. Курс розроблений і апробований ВГО 

«Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 

порушень» спільно з БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї». 

Заняття відбувалися у доступній для кожного клієнта формі з 

використанням роздаткових матеріалів та наглядності. Для покращення 

засвоєння інформації слухачами курсу було придбано  альбоми, кольоровий 

папір та картон, фарби, маркери та інші, подібні інструменти, які 



використовувалися під час занять. 

 

 

 
 

Заняття курсу «Право на любов» 

 

 

 
 

Використання наглядних матеріалів під час проведення курсу 

 

За  кошти програми «Соціальне партнерство» було придбано матеріали для 

проведення занять з арт терапії та різноманітних майстер-класів (МК). 



Наприклад, матеріали для виготовлення новорічних прикрас з фетру, також 

альбоми, кольоровий папір та картон, фарби, маркери, глину та інші. Усі ці 

матеріали були використанні під час проведення парцетерапії, майстер-класів 

та інших занять. 

 

 
 

Творчі заняття з використанням придбаних матеріалів 

 

  
 

Руханки і перерви під час занять із молоддю 



  

 Заняття з працетерапії часто проводилися у формі майстер-класів, 

були проведені такі: 

 

- МК із приготування салатів  

 

              
 

Молодь готує салати під час занять з працетерапії 

 

- МК із виготовлення та прикрашання святкових пряників 

 

 
 

Молодь готує салати і  пряники під час занять з працетерапії 

 

 



- МК з виготовлення виробів з фетру 

 

 
  

Молодь готує вироби з фетру під час занять з працетерапії 

 

 Для молоді проводилися також заходи дозвілля, максимально 

наближені до загальноприйнятих. 

 

 

 

На прогулянці в парку 

 

 

 

Святкування нового року 

  

 

  Слухачі курсу «Право на любов» 



 
 

Молодь ГО «Родина» 

 

 

 

 

 

У листопаді завдяки співпраці з 

магазином «Ашан на Кільцевій», один 

чоловік з нашої молоді був 

працевлаштований. Зараз він успішно 

працює і дуже задоволений роботою. 

  

У день народження 

АШАНу, 5 грудня, відбувся 

ярмарок креативних робіт 

вихованців молодіжного 

відділення. Завдяки тривалій 

та плідній співпраці ГО" 

Родина" і Ашан, наші хлопці 

та дівчата відчули себе 

набагато впевненіше, підняли 

свою самооцінку. 

 

 
 

Під час суворого карантину у квітні – травні 2020 року ГО «Родина» 

перейшла працювати в онлайн. Саме в онлайн режимі для батьків були 

організовані засідання психотерапевтичної групи, залученим психологом і 



фахівцями центру надавалися індивідуальні консультацій батькам, 

індивідуальні консультації для дорослих осіб з інвалідністю, проводилися 

корекційні заняття з дітьми та засідання групи  взаємопідтримки дорослих осіб 

з інвалідністю. Для фахівців і батьків склалася чудова нагода покращити свої 

навички роботи з електронними гаджетами, через які вони тепер часто 

спілкуються. 

 

  

 

Важливим напрямом роботи в 2020 році була інформаційна кампанія 

щодо діяльності ГО «І «Родина», яка здійснювалася через публікації на сайті та 

сторінках організації у Фейсбук. Кампанія стосувалася принципів роботи 

недержавної організації, реалізації її проектів, надання послуг денного догляду 

і корекційно-розвиткових занять для дітей з інвалідністю підгрупи А, послуг 

соціальної адаптації для молоді з інвалідністю. 

 

У 2020 році наша організація вперше виконувала проект національного 

рівня за підтримки Міністерства соціальної політики України та Фонду 

соціального захисту інвалідів «Всеукраїнська інформаційно-просвітницька 

кампанія щодо популяризації послуги денного догляду для дітей з 

інтелектуальною та психосоціальною інвалідністю».  ГО «Родина» поширювала 

свій досвід щодо запровадження та функціонування в громаді соціальної 

послуги денного догляду для дітей з інтелектуальною та психосоціальною 

інвалідністю шляхом розробки і поширення навчальних, інформаційних та 

методичних матеріалів, розроблених, зокрема, на прикладі багаторічної 

діяльності відділення денного догляду Центру надання соціальних послуг. 

Результати реалізації проекту: 

- Підготовлено 29 інформаційних повідомлень про необхідність впровадження 

соціальної послуги денного догляду.  

- Виготовлено 3 відеоролики просвітницького змісту (повна і скорочена версія 

проморолика та анімаційний ролик). З відеороликами можна ознайомитися на 

сторінці організації у фейсбуці. Основна анімація має олайн охоплення  39657 



осіб, і 120 поширень - за посиланням:  

https://www.facebook.com/RodynaService/posts/2920206328256235 

- Проведено флешмоб з метою привернення уваги до потреб у соціальних 

послугах для дітей з інвалідністю та їхніх сімей.  

- Створено електронну та друковану версію посібника (тираж – 500 штук) 

«Центр (відділення) денного догляду для дітей з інвалідністю: нормативно-

правове забезпечення, адміністрування, психолого-педагогічний супровід, 

підтримка компетентного батьківства».  

- Проведено 5 вебінарів, які записані та можуть надалі використовуватись: 

Вебінар 1 «Організація центру (відділення) денного догляду на базі 

громадської організації чи комунальної установи» 

https://www.facebook.com/RodynaService/posts/2893047317638803 

Вебінар 2 «Організація центру (відділення) денного догляду на базі 

громадської організації чи комунальної 

установи»https://www.facebook.com/RodynaService/posts/2897334230543445  

Вебінар 3 Вебінар №3" «Механізми взаємодії органів виконавчої влади і 

громадськості щодо надання послуги денного догляду для дітей з інвалідністю» 

https://www.facebook.com/events/717216122257462 

Вебінар 4 "Фандрейзинг (залучення ресурсів) для організації послуги денного 

догляду для дітей з 

інвалідністю"https://www.facebook.com/RodynaService/posts/2897334230543445  

Вебінар 5 «Корекційно-розвиткова робота і педагогічний супровід дітей з 

комплексними порушеннями». 

 

Наші реквізити 

ГО «Родина», 

М.Київ, бул-р В.Гавела, 15 А 

ЄДРПОУ 25745830,  

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 320649. 

Рахунок: UA353206490000026000052628262 

Призначення платежу: Благодійний внесок на статутну діяльність організації. 
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