ВСТУП
Товариство «Довіра» благословив Іван Павло 11.
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В тяжкий час становлення нашої Держави, українські матері та їхні родини прийняли на
себе соціальний тягар – піклування про інвалідів, оскільки 90% їх проживає в сім’ях.
Тому сім’я на сьогоднішній день є рівноправним партнером держави в соціальному
захисті. Але в сім’ї дитина інвалід важко або зовсім не адаптується до суспільства. Вона
часто не відвідує жодних навчальних закладів, так як носить ярмо «ненавчаємі». У них
немає друзів, брак уваги в родині із за рутинна повсякденності-все це поглиблює їхню
ізоляцію, призводить до хворобливості, практично відсутності загартованості, бідності
емоції та відчуттів, непідготовленості до життя у відкритому середовищі, що ніяк не
відповідають їхнім особливим потребам. Товариство має статус неприбуткової
організації.
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На громадських засадах в Товаристві працюють 5 батьків та 2 фахівця, яким небайдужі
проблеми неповносправних осіб в нашій державі.
• До товариства входить 97 сімей, в яких виховуються діти з синдромом Дауна та іншими
нозологіями, що пов’язані з розумовими вадами. За даними статистики, загалом в області
проживає близько 400 таких осіб, які потребують програм, що стимулювали б розвиток
інтелекту.
• За ініціативою батьків у 1999 році була створена організація – Львівське обласне
добровільне товариство захисту неповносправних дітей - інвалідів дитинства – «Довіра».
Метою такої організації є здійснення проектів, програм та заходів, спрямованих на
захист прав, реабілітацію та соціальну адаптацію неповносправних дітей, молоді, та осіб
з синдромом Дауна та інших нозологій з розумовими вадами. Усе це Товариство робить
для того, щоб допомогти людям з особливими потребами знайти своє місце у суспільстві
і в цьому житті. Для таких дітей реабілітаційні центри являються оптимальною формою
соціальної допомоги, наближеною до сім’ї і місця їх проживання.
•
Тому з ініціативи батьків, сповнених надій, ентузіазму, та допомоги і прихильності
місцевої влади у м. Львові в 2005р. на базі товариства «Довіра» створений недержавний
заклад , Центр навчально – трудової, соціальної та медичної реабілітації «Ромашка» для
дітей інвалідів різних нозологій (ДЦП, синдром Дауна, аутизму, та інших
психоневрологічних захворювань),що дало можливість не відкинути ні дитину інваліда,
ні сім’ю від життя громади. Об’єднавшись в єдину велику родину (батьки, фахівці і
влада), Центр «Ромашка» надає систему реабілітаційних послуг, при цьому
використовуючи новітні підходи і методи реабілітації, та індивідуальний підхід до
кожної дитини, що дало можливість швидше адаптувати дитину в життя громади. Чим
раніше та активніше дитина і сім’я буде залучатися до соціальних, культурно-освітніх,
спортивних програм, тим краще і якісніше проходитимуть процеси інтеграції дитини і
сім’ї у суспільство. Поява такої установи, яку діти і батьки полюбили, надають нам,
батькам силу, енергію, терпіння продовжувати працювати з нашими дітьми щоб навчати
своїх дітей жити у цьому досить непростому суспільстві, а суспільство навчити
сприймати їх такими якими вони є – щирими, добрими, чутливими, відкритими у
спілкуванні, трудолюбивими, прагнучими бути корисними людям.
Шість років існує наша улюблена дітьми і батьками «Ромашка» - квітка надії. Вона стала
для нас своєрідною домівкою. Існує наш заклад в основному за рахунок титанічної праці батьків
їхніх грошових внесків, маленьких грантів, які ми час від часу отримували ,спонсорів та
безкорисної праці волонтерів біологічного та факультету фізичного виховання і спорту
Львівського державного університету. За цей час наші діти стали дорослими. Тепер вони вже не
учні, як ми їх
колись називали, а тепер вони студенти нашого центру. У них ,як і у всіх з роками, змінюються
і життєві потреби. Тих реабілітаційних програм, за якими ми працювали довгий час уже
недостатньо. Настав час змін старих навчальних програм і упровадження нових таких як:
«Випускник», «Праця в колективі», «Україна наш рідний дім», «Заняття спортом –прагнення до
здорового способу життя»,
«Волонтерська праця –щастя приносити користь людям» ,»Туризм і оздоровлення».Втілення
таких реабілітаційних прграм в центрі проблематично, через відсутність кваліфікованих
фахівців, а серед батьків,які працюють в Центрі на волонтерських засадах немає , а щоб
залучити кваліфікованих фахівців і упровадження нових реабілітаційних прграм ,засвоєння
яких в корені змінить життя наших дітей у суспільстві, потрібні фінанси.
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сформовано консультативну група фахівців для роботи з батьками та їх дітьми з
синдромом Дауна;
2002 року відкрито центр навчально-трудовий соціальної реабілітації «Ромашка», який
знаходиться по вул. Пулюя 7А при д/у 159;
З 2000 року товариство є членом Європейської Співдружності неповносправних осіб (з
центральним офісом в Відні(Австрія)), де приймає участь у Міжнародній Інтеграційній
Програмі «Релігія, Культура, Спорт», та в тематичних естафетних пробігах по Європі під
гаслами «В ім’я миру в Європі», та «Європо, ми вже об’єдналися!»;
З 2003 року на базі Товариства і реабілітаційного центра «Ромашка» проводиться
підготовка спортсменів до зимових та літніх спеціальних олімпіад «Special Olimpic»,
вони приймають участь у змаганнях в Ірландії, Японії, Китаї, Італії,Америки де багато з
них є багаторазовими чемпіонами світу.
Створено базу для проходження практики студентами Львівського національного
університету ім. І Франка, Інституту Фізичної Культури, та для співпраці з Інститутом
Генетики та Спадковості.
Налагоджені хороші відносини з керівництвом міста та області,державними структурами
та іншими організаціями Львівщини.
Перелік виконаних пректів
інформаційно-консультативний центр розвитку дитини з синдромом Дауна фінансовано
Міністерством Міжнародного розвитку Об’єднаного королівства 07.2001-05.2002 року.
У 2002 році –було отримано приміщення ( в д\у 159), відремонтовано (за кошти батьків)
та відкрито реабіліцітаційний центр «Ромашка», де навчалася одна група з 7 дітей за
шкільною програмою та 7 за соціальною (за висновками медико-педагогічної комісії,
яким винесено результат, як взагалі непридатні до навчання);
04.2004-12.2004 – художня майстерня.
2005 2006 «Трудовий десант » .
30.05.2006-15.11-2006 «Працюючі руки – запорука розвитку».
2000-2010 - виконуються програми Європейської Співдружності «Релігія, культура,
спорт», лробіг під гаслами “в і’мя миру в Європі” та “Європа, ми вже об’єдналися”;
З 2003 виконується Всеукраїнська Програма «Здоровий Атлет» та розвивається Рух
«Олімпійські ігри – Special Olimpic»;
Вихованці тов. “Довіра” були учасниками Світових олімпійских ігор – “Special Olimpic”
в Ірландії, Японії(Нагано),Кітаї (Шанхаї),Америці(Айдахо) ; на Європейських Світових
олімпійськихіграх –Італії(Римі), Славенії, Польщі(Варшаві),-стали золотими і срібними
призерами.
2008 року Товариство подало на розгляд до міської ради 4 проекти, серед яких 1.«Львів
– наш дім», що спрямований на участь програмі до підготовки Євро 2012.
2. «Щастя бути корисним людям»
3. «Фізичне виховання дітей з синдромом Дауна та інших нозологій».
4. «Провесінь»
2009- Товариство виконало два проекти:
1 . «Крок у Світ»
2 .«.Об’єднаєм наші серця для добрих справ». -
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- 2010 –Товариство виконало проекти:
•
1. « Спорт І творчість без кордонів»
•
2 «.Створення спортивног клубу «Соколи»
•
3 «.Здраствуй море»
- 2011 – участь у Всесвітніх Олімпійських іграх- “Special Olimpic”Греції( Афіни)
-участь у пробігу під гаслом «Європа ми вже об’єднались».
•
-участь у міжнародних фестивалях -Пльща-м.Лодзь, Німеччина м.Темплін
•
-участь міжнародній прощі
•
-участь у Всесвітніх зимових іграх Спеціальної Олімпіади в Америці м. Айдахо
- 2012р –участьу Європейському проекті «Релігія - Культура –Спорт»
•
-участь у міжнародних Європейських змаганнях з легкої атлетики –Польща м.Краків
•
- участь у Всесвітніх зимових іграх Спеціальної Олімпіади в Південній Кореї
- 2013 р-участьу Всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики- Україна м.Черкаси
- 2014р-.участь у Європейському проекті « Релігія- Культура-Спорт»
- _Пробіг в Ім'я Миру в Європі» - естафета по території Німеччини –Польщі.
- Європейськи змагання в м Ведухово-Польща.
- Участь у міжнародній прощі До Матері Божої Руніцкої -покровительки дітей інвалідів.
-Участь у фестивалях:
-«Червоноград скликає друзів» м.Червоноград
-«Білі нарциси» -м.Хуст
- Міжнародний фестиваль «Мілості і Надії» мНідіца Польша.
V11Міжнародний фестиваль –м Лодзь –Польща
- Участь у обласних і всесвітніх змаганнях з плавання.
- Літній табір в Чабанка –м.Одеса.
-Проведення семінару для батьків -«Стан та перспективи виконання Конвенції ООН
про
права інвалідів в Україні».
ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ЗА 2014 рік.(звітний період).
1. надання послуг денного перебування молоді в р/ц «Ромашка»
Послуги надаються особі з особливими потребами в Центрі денного перебування у вигляді
індівідуальних або групових занять,консультацій,індівідуального супроводу,допомоги чи
занять, інших заходів. До надання соціальних послуг організація залучає фахівців
соціальної роботи, реабілітації, охорони здоров’я, спеціальної педагогіки, психології тощо.
Кількість особливої молоді в групі становить від 2 до 8 осіб.
До надання послуг комплексної реабілітації залучаємо фахівців відповідно до
нормативів кадрового забезпечення.
- первинне інтерв’ювання родини, у якій особлива дититина
виховується, виявлення
сильних сторін та ресурсів (контакт з батьками та дитиною, проведення інтерв’ю, збір та
аналіз інформації про їх потреби, проблеми, переваги та обмеження, вивчення
документів особи з особливими потребами);
- складання індивідуального плану надання послуг;
- укладання угоди між організацією та батьками (узгодження з молоддю з особливими
потребами та батьками завдань і плану заходів щодо створення спеціальних умов,
реабілітаційних заходів та надання підтримки;
- виконання індивідуальних та групових планів: надання послуг, залучення дитини до
спільних заходів у закладі, робота з батьками, активізація ресурсів родини та оточення,
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налагодження партнерства, залучення волонтерів та координація їхньої роботи,
організація роботи мультидисциплінарної команди тощо;
- поточне оцінювання мультидисциплінарною командою, перегляд індивідуальних та
групових планів (оцінювання результатів діяльності, обговорення з інвалідом та його
батьками, потреби, внесення змін до індивідуального плану);
планування подальшої роботи та оцінювання потреб особи з особливими потребаи
Річний фінансовий бюджет 2014року ГО «Довіра» -62171,00гривень.
2. програми для денного перебування молоді у Р/Ц «Ромашка» - ( 2014рік).
- Робота в майстерні «Працелюб»-виготовлення квітів до ритуальних подій
- Відвідування продуктових крамниць-закупка продуктів для приготування обіду.
- Робота в майстерні «Сам собі кухар».
- Репетиції інтегрованого театру «Провесінь»-підготовка концертних номерів.
Спортивний день –тренування до європейських змагань спеціальної Олімпіади.
- Прибирання доручених територій.
Програму денного догляду молоді з інтелектуальною недостатністю у Р/Ц «Ромашка»
частково фінансовувала ВГО «Коаліція»- в сумі 11671,00грн. - надання фінансової підтримки
громадським організаціям (фінанси використані на заробітну плату вчителю,лікарю,
соціальному працівнику ,художньому керівнику.
Солтис Л.
- соціальний працівник – за 8місяців-6228,88грн.
Шкодин С
- вчитель
- за 2місяці -1537,24грн.
Коновальчик Н. - лікар
- за 3місяці -2317,38грн.
Синенька В.
- художній керівник
- за 2місяці -1551,64грн.
На покриття оплати оренди приміщень Львівською міською радою виділено з бюджету6000,00грн. таЛьвівскою оласною радою виділених на фінансову підтримку Статутної
діяльності ГО-5200,00грн.
- за січень – оплачено 1022,70грн.
- за квітень –оплачено 929,18грн.
- за лютий – оплачено 954,17грн.
– за травень –оплачено 782,01грн.
-за березень-оплачено 919,66грн.
– за червень –оплачено 976,78грн
Всього :
за перше піврічча згідно квитанцій оплачено 5584,59 грн.
за друге піврічча згідно квитанцій оплачено 5574,82грн.
Всього11159,08грн.
Оплата послуг «Укртелекома» оплачувалось Львівською обласною радою виділених на
фінансову підтримку Статутної діяльностіГО -2300грн.
На ремонт компютерної техніки для відкриття компютерного классу, Львівська обласна рада
виділила 5000,00грн.
3.На участь у Європейському проекті «Релігія –Культура- Спорт» виділено Львівською
обласною радою 15000,00 грн , спонсорська допомога 7000,0 грн ,10000,00грн-вклад учасників
- 15000,00 грн.- обов’язковий внесок за кожного учасника(послуги проживання та харчування)
-7000,00грн. – транспортні расходи (оренда автобуса )
-10000,00грн- вклад учасників проекту (оплата палива ).
-участь у єстафетному пробігу по Європі (Німеччина- Польща) під гаслом «В ім'яМиру в
Єропі»;
-участь у європейських змаганнях з легкої атлетики в м.Відухово –Польща;
- участь у міжнародній прощі до Матері Божої Руніцкої-покровительки дітей інвалідів
- участь у міжнародному фестивалі «Радості і Надії» м.Нідіца -Польща
-участь у хш міжнародному фестивалі в м. Лодзь –Польща.
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- участь у міжнародних фестивалях на Україні- в м.Львові,м.Хусті і в м.Червоноград.
В даній програмі в різних заходах приймає 9 осіб з особливими потребами ,водій, соціальний
працівник,витель з фізичної культури, художній керівник і батьки.
Щорічна участь молоді у цій програмі сприяє соціальній та психологічній адаптації
молодих осіб, створенню та розширенню безбар’єрного середовища.
Окрім того, допомогає вдосконалювати навички спілкування, демонструвати свої
вміння та збільшити коло нових друзів.
Беручи участь разом зі своїми родинами у групових спортивних заходах
отримують можливість рости, вчитися одне у одного, реалізувати свій потенціал,
розвиватися фізично, демонструвати свою мужність, відчувати радість перемог,
отримувати призи та зміцнювати здоров’я.
А також ці заходи надають можливость молодим людям з вадами розумового розвитку
відчути себе повноцінними членами європейської громади в сучасному світі,
покращують якість їхнього життя ,виховують їх у дусі патріотизму і надають іншим
людям можливість через спілкування з ними змінювати себе та своє ставлення до них.
Інформаційні та фотоматеріали про виконання проектів подані вЗМІ .по м.Львову були
розвішені бікборди з учасниками нашої ГО «Довіра»,в Німеччині вийшла стаття в
газеті.
Фотоматеріали про роботу ГО «Довіра» додаються.

4. Резюме виконавців проекту:
Керівник проекту
Солтис Любов
Один з засновників Львівського обласного добровільного товариства захисту неповновсправних
дітей та інвалідів дитинства „Довіра” . Член товариства з 1999 року. З 2002 року голова
товариства, освіта вища технічна, навчалась в Академії праці і соціальних відносин ФП
України за спеціальністю соціальна робота, виховує розумово неповносправного сина.
Ініціатор та основний організатор відкриття реабілітаційного центру „Ромашка”. Щорічно
організовує: оздоровлення дітей на Чорноморському узбережжі, Новорічні свята, заходи до Дня
захисту дітей. Працює в організованому товариством Клубі підтримки батьків.
Є координатором в Україні організації Європейської співдружності неповносправних осіб.
В рамках даного проекту відповідає за організацію та проведення заходів, які заплановані за
проектом, налагоджує співпрацю, проводить моніторинг ефективності виконання проекту,
готує звітність за проектом та фінансову звітність .
Тренер
Байцар Юрій
Тренер-педагог Львівського державного інституту фізкультури, суддя міжнародної категорії,
виховував дитину з синдромом Дауна. В рамках даного проекту організовує та провадить
спортивні змагання, здійснює підбір учасників для участі в міжнародних змаганнях та естафеті.
Керівник художньої самодіяльності
Синенька Валентина Іванівна
Активний член товариства з 1999 року, освіта вища технічна, кандидат технічних наук, учасник
багатьох семінарів, які проводились для представників НГО та батьків неповносправних осіб.
2003р - закінчила курси соціальних працівників при КМА. Виховує неповносправного онука.
Валентина Іванівна проводить заняття для дітей, які, за висновками медико-педагогічної комісії,
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непридатні до навчання, за власною соціально спрямованою програмою, керує гуртком
художньої самодіяльності «Провесінь».
Консультант бухгалтер.
Поліканова Олена
Один з засновників товариства. Член товариства з 1999року. Освіта вища. Працює в товаристві
консультантом з бухгалтерського обліку та секретарем товариства.
В рамках даного проекту надає консультації з бухгалтерського обліку та виконує обов’язки
секретаря на волонтерських засадах.
Приватний підприємець
Дмитрик Ігор Васильович
Діловий партнер у виконанні даного проекту, волонтер, водій.

З повагою
Голова правління ЛОДТЗНДта ІД «Довіра»
Звіт товариства «Довіра» подає на участь у конкурсі

Л.Солтис
Л .Солтис

Фотоматеріали про річну роботу ЛОДТЗНД та ІД «Довіра».
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1.Умілі руки.

Запрошуємо.

Готуй лижі літом.
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…………………………………………………………….
.Готуємо

Чистота запорука успіху.

9

самі.

Готові підкоряти Європу!

Довіра на СТАРТ !
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Де-ж ті європейці !

Відпочиваємо по-Європейськи.
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А це по нашому.

Зустріч на маршруті пробігу.
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Наші друзі-учасники змагань.

Поляки також нас чекали.
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Дорогами Польщі.

Укр. гопак для друзів.
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