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Звіт за 2013-2015 роки 

1. Загальні збори ГО «Родина» 01.03.2013 року. 
2. Сесії стратегічного планування діяльності на 2013-2014 рік березень 

2013 
3. Благодійна акція до свята Масляної  у Храмі Феодора освяченого, 

березень 2013року 
4.  Участь у передачі «Віра , надія, любов» лютий 2013 
5.   Проведення акції «В джазі тільки діти»  спільно з БФ «Олеся 

Довггого та Катерини Горіної» збір коштів на організацію барабано-
терапіїї в Центрі Родина 

6. Благодійна акція «Допоможи дитині жити в родині» в Київському 
університеті будівництва та архітектури , травень-червень 2013 

7. Виступи на радіо «Голос Києва» квітень, серпень 2013 
8. Участь у благодійних ярмарках – аукціонах на протязі року 
9.  Організація роботи благодійного з вересня 2013  по теперішній час 

Соціально-реабілітаційного центру денного перебування для дітей з 
тяжкими порушеннями розвитку Родина у співпраці з лабораторією 
Олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки ім. Бойченка 

10.  Акція День знань для всіх і для кожного 1 вересня2014 року 
11. Участь у програмі Батьки для батьків – програма підтримки батьків, 

які виховують дітей з тяжкими порушеннями розвитку спільно з Ротарі 
клубом та ГО Батьки Джерела м. Львів 

12. Сезоне свято «День іменинника щоквартально у 2013-2014 році в 
Соборній галереї м. Києва 

13. Участь у конкурсі фото робіт «Благодійність крізь призму обєктива» 
Українського форуму благодійників 

14. Участь у фестивалі творчості «Барви надій» листопад 2013 
15.  Відкриття групи  з барабано-терапії в центрі Родина 
16. Культурно-соціальні походи на протяхі 2013-20014 року: 

o Аквапарк-  щоквартально 

o Страусина ферма 

o Музей театрального мистецтва 

o Мистецький арсенал 

o Океанаріум 

o Артпікнік Слави Фролової 

o Зоопарк 

o Планетарій 
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o Театри та музеї 
17. Сімейні вечори до Нового року та Різдва Христового, грудень 2013-

січень 2014 
18. Відвідання новорічних ялинок в Цирку, Премьер-Палаці, 

ПалаціУкраїна, Соборній галереї 
19. Волонтерські зустрічі з театром Місто сонця, на протязі 2014 року 
20. Організація Арт-пікніку спільно з волонтерами готелю Хайят в музеї 

Пирогово, квітень 2014 
21. Загальні звітно-виборні збори організації травень 2014 
22. Організація виставки фото робіт «витиснутись в нормальність « до 

Дня захисту дітей 1 з 1 по 25 червня 2014 в соборній галереї м. Києва 
23.  Акредитація на міжнародні волонтерські програми в Ерасмус плас, 

посольство Польщі в Україні 
24. Участь у Конференціях Національної асамблеї інвалідів, Коаліції 

захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю 
25. У липні 2014 участь у Міжнародному фестивалі театрів в Болгарії 
26. Перереєстрація організації липень 2014 
27. Участь у підготовці, виступу у Парламентських слуханнях «освіта 

дітей з психофізичними вадами розвитку» червень 2014 

28. Навчання представників ГОІ по проекту Твіннінг "Підтримка розвитку 
системи соціальних послуг в Україні" Міністерства праці та соціальної 
політики       в рамках якого вивчався досвід Франції  з надання 
соціальних послуг людям, що опинилися в складних життєвих 
обставинах.2014р.Червень-жовтень. 

29. Участь у круглому столі тему “Сімейні форми виховання та 
підтримане проживання для дітей і людей з інвалідністю ” за 
участі  експерта Джеймса Конроя (США) липень 2014 

30. Участь у  Стратегічній сесії "Роль громадських організацій у 
трансформації послуг для людей з інвалідністю" вересень 2014 

31.   Постійна робота арт-майстерні для молоді в центрі Родина 

32. Організація поточної діяльність Соціально-реабілітаційного  денного 
центру для дітей та молоді з тяжкими порушеннями розвитку Родина 

33. 2014-2015 рік"Інклюзія: Fitintonormality" створений Громадською 
організацією Інвалідів (ГОІ) «Родина» за підтримки Посольство США в 
рамках грантовоїпрограми для випускниківпрограмобмінів. Проект 
спрямований на роботу з працівникамиосвітирізнихрівнів: 
співробітникиобласних та районнихуправліньосвіти, директоришкіл, 
викладачі та студентипедагогічнихВУЗів, 

учнізагальноосвітніхнавчальнихзакладів. Буде 
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створено документальнийфільм про сутність і перспективу інклюзії, буде 
проведена всеукраїнськаконференція "Інклюзія: видимі та 
невидиміперспективи", щодопоможеактивізуватиїївпровадження. 

34. 2015 рік Проект «Мене розуміють і я відчуваю цей світ» за підтримки 
фундації «Ашан для молоді». Мета проекту впровадити  альтернативні 
методи комунікації для дітей з тяжкими  комбінованими порушеннями 
розвитку за допомогою  розробки індивідуальних навчальних програм з 
попередньою діагностикою сучасними діагностичними інструментами,  
застосування їх, навчання батьків методам спілкування з 
нерозмовляючими дітьми, поширення успішного досвіду серед інших 
сімей.Ряд соціальних щомісячних акцій. 

35. 2015 рік заснування при ГОІ Родина Молодіжного департаменту 
ініціатив, який має на меті розвивати волонтерську діяльність, залучати 
молодь України до волонтерської роботи, акредитація ГОІ «Родина « в 
міжнародній волонтерській організації Європейського Союзу Ерасмус+ 

36. 2015 рік за підтримкикомпанії  6-Системс створення нового формату 
Благодійного центру денного перебування для 16 дітей з тяжкими 
порушеннями розвитку за адресою вул..Якуба Колоса, 19 а. 
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