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Звіт про діяльність ГОІ “Родина» за 2015р.. 

 

1.Загальні збори членів ГОІ «Родина» 13.03.2015р. 

2.Сесії стратегічного планування діяльності на 2015р. 

3.Відвідування  різдвяного свята в театрі опери та балету  ім. Т.Г.Шевченка за 
підтримкою Свято-Іонінського  монастирю і театру «Тисячоліття»-8січня 

4.  Тренінг для батьків  «Мої потреби»…   24 січня 

5. Мистецька акція  в «Ашані» -14 лютого 

6.    Лекція «Нейро-педіатрія та дихальна терапія -.   28 лютого 

7. Стартує волонтерський  проект   «Я  знайшов собі друга!»-1березня 

8. Акція  з  волонтерами   «Ашан» на  Вел. Окружна 4  до дня  8-го березня  « Мама , я 
Тебе люблю »  8березня   

9. Семінар для батьків  « Муж и жена ,кто они…» 14березня 

10. Зустріч гостей  «МБФ Преподобного Сергія Радонежського» з  подарунками від 
Доктора Айболита.  24 березня 

11. Проведення тренінгу «Є контакт»   4 квітня 

12.Пасхальна акція «Родинні калачі»   в пекарні  «Ашан» 6 квітня 

13.Благодійна ярмарка у Греко- католицьких церквах м.Киева 5 квітня 

14. Видано  статтю Самсонової Л.С.  газеті     The New York Times о 16 квітня о 
наданні соціальних послуг в Україні . 

15.Акція  «Посадити деревце та погладити  справжнього ведмедя» в зоопарку разом з 
волонтерами та менеджерами  магазину «Ашан»  16 травня 

16.Святкування дня вишиванки в «Родині» разом з гостями церкві «Город Света» 

17. Співочий флешмоб до Дня Захисту дітей  «Почуй Мене» з нашими партнерами 
«Ашан на Кільцівій» 1 червня 

18.Свято  в центрі «Родина»  з нагоди вручення сертифікату  на отримання коштів 
для реалізації проекту «Мене розуміють і я відчуваю  світ» 30 травня 

19. ГОІ «Родина прийняла участь у конференції Metro4All –доступність метрополітену  
для людей з інвалідністю. 

20.Розпочато серію семінарів для батьків  за підтримки  Disability Rights Internation   -  25 
липня 

 21.Проведення символічної акції до Дня Незалежності України  на центральній вулиці 
м.Киева з волонтерами «Ашан»  зібравши карту України   -    24 серпня 

22.Прогулянка на теплоході по р.Дніпро  за підтримки Науменко Володимира директора 
пароходної  компанії  Гідропарку -27 серпня 
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23.  День знань! -1 вересня 

24.Практичний семінар для батьків на тему: Міфи та страхи про аутизм  5 вересня 

25.Екскурсія в  резиденції «Межигір’я» за підтримкою наших партнерів компанії 6- 
Systems  -12 вересня 

26. БФ « Рух за реформи» завітав до нас з подарунками  - 14жовтня 

27.Зустріч з друзями  в «Ашані»,разом малювали на асфальті -15 жовтня 

28.Акція «Зелена осінь в Зоопарку» з друзями «Ашан» -19 жовтня 

29.Благодійний Бал в КМДА «Мій особливий світ!- 23жовтня 

30.Екскурсія в смт. Клавдієва на Фабрику новорічних іграшок  за підтримки наших друзів 
з  «Ашан» -4 листопада 

31.Тренінг для татів - 21 листопада 

32.Акція «Файна іграшка» разом з волонтерами «Ашан»- 3 грудня 

33. Новорічна вистава разом з «Родиною»-26 грудня 

34.Відвідали благодійний концерт «З теплом у серці» за підтримкою Фонду Порошенка -
20грудня 

32.За підтримки Всеукраїнського волонтерського руху ,особливо Надії Попко 
відвідали «Зимову  Країну»-22 грудня 
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