
Звіт Бродівського районного добровільного товариства  

захисту дітей інвалідів «Надія» за 2014 рік 

 
1. Місія організації: 

 Сприяння інтеграції і максимальній самостійності неповносправної 

дитини у суспільстві. Метою товариства є: поєднання зусиль громадськості і 

державних та інших установ району для організації лікувального, 

реабілітаційного і соціального забезпечення дітей інвалідів. 

2.  Юридичні питання 

 Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей інвалідів  

«Надія» є  офіційно зареєстроване органами юстиції. 

3. організаційна робота: 

 90 осіб є дійсними членами Бродівського районного добровільного 

товариства захисту дітей інвалідів «Надія». 

 Понад 100 прихильників товариства спілкується у створеній групі в 

соціальній мережі  Facebook. 

4. Інформаційна робота: 

 Створена сторінка Бродівського районного добровільного товариства 

захисту дітей інвалідів «Надія» 

https://www.facebook.com/pages/Бродівське-районне-добровільне-

товариство-захисту-дітей-інвалідів-Надія/460318987442618, яка 

постійно оновлюється та наповнюється. 

5. Проектна робота: 

 На протязі 2014 року від організації подавалися проектні заявки до 

Посольства США, Української Галицької Асамблеї, ГО «Інститут 

досліджень і стратегій». 

6.  Проведені заходи: 

 Мікропроект, щодо покращення умов життя соціально незахищених 

груп населення «Від ізоляції до інтеграції неповносправної дитини в 
суспільство ». 

 Програма денного догляду (ВГО «Коаліція»). 

 Фокус-група «Дослідження стану розвитку та потреб організацій 

громадянського суспільства в Україні». 

 Виконувалася програма соціального патронату «Автобус допомоги». 

 Проведено засідання Піклувальної ради при Бродівському районному 

центрі соціальної реабілітації дітей інвалідів. 

 Акція «Пасочка» (до Великодніх свят). 

 Супервізія «Формування команди волонтерів та визначення критеріїв 

ефективності їх роботи. Попередження професійного вигорання». 

 Збір продуктів та речей для військовослужбовців (зона АТО). 

 Екскурсія до Підгорецького замку. 

 Тренінг для осіб з інтелектуальною недостатністю та їх законних 

представників «Надання адміністративних послуг». 

 Свято Св. Миколая. 

 Акція «Різдвяний калач». 

 На протязі всього року проводилася видача гуманітарної допомоги для 

родин, де виховуються діти з особливими потребами та для 
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переселенців з зони АТО, які проживають на території м.Броди та 

Бродівського району. 

 

7. Участь волонтерів та членів товариства  в інших заходах: 

 Координаційні ради при районній державній адміністрації. 

 Звітно-виборча конференція в Києві – ВГО «Коаліція». 

 Круглий стіл «участь жінок в прийнятті рішень на різних рівнях: 

можливості збільшення». 

 Тренінг «Питання реєстрації та звітності організацій громадянського 

суспільства в Україні». 

8. Фінансова звітність: 

 За 2014 рік отримано фінансування в розмірі – 10,500 грн. 

Проект  - 5000 грн.; 

Бродівський лісгосп – 2000 грн.; 

Швайна фабрика «Галант» - 2000 грн. 

Анонімний благодійник – 500 грн. 

Добровільні пожертви – 1000 грн. 

 

Благодійники: Бродівський лісгосп, швайна фабрика «Галант», «Укрпошта», 

нафтопровід «Дружба», БФ «Берегиня», БФ «Св. Тадея», хлібзавод 

«Колосок», Бродівський хлібзавод, магазини: «Еліт», «М»ясна хатка», 

«Побутова хімія», банк «Надра», ПП. Чорей Г.М., батьки дітей з особливими 

потребами. 

 

ВИТРАЧЕНО: 

 На виконання  програми  соціального патронату «Автобус допомоги» 

кошти на пальне надавали батьки дітей з особливими потребами. 

 Ремонтні роботи транспортного засобу – 1500грн. 

 Адміністративні витрати (інтернет, електроенергія) – кошти, які були 

заплановані в проекті. 

 Канцтовари та господарські товари було придбано за кошти, які були 

заплановані в проекті. 

 Кошти, які надійшли  від Бродівського лісгоспу та швейної  фабрики 

«Галант» використані на ремонтні роботи – встановленя батарей в 

приміщенні Бродівського районного центру соціальної реабілітації 

дітей інвалідів. 

Залишок на 01 січня 2015 року – 0 грн.00 коп. 

 

 

 

 

 

 

Голова правління     Попова Н.О. 

 


