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1. Довідкова інформація про ГО «Паросток»   

 

Вінницька міська громадська організація соціального розвитку та 

становлення окремих малозахищених категорій молоді „Паросток” була 
створена і зареєстрована у 1999 році. На сьогодні організація об’єднує понад 

137 постійних членів, що мають інвалідність, та 27 волонтерів. Організація 
має 1,5 оплачувані з міського бюджету ставку соціального працівника та 

ставку психолога. 

Склад Правління ГО «Паросток» 
Саранча Ірина Григорівна, м.Вінниця, вул. Ф. Кона, буд. 6, кв.43, isarancha@gmail.com, 
54-39-32, 067-78-31-061 
Нелеп Дмитро Миколайович, м.Вінниця, пр. Коцюбинського, б. 27, кв.25,    
dima.nelep23@mail.ru,  27-80-56, моб.тел, 0988211701 

Ліщинська Анастасія Володимирівна , м.Вінниця, вул. Сергеєва-Ценського, 5, 
nastya_i_sonya@mail.ru, 50-48-94, 067-10-35-685 
Смірнова Олена Валентинівна, м.Вінниця  , пр. Юності,55, кв. .89 

alyonasmirnova1@mail.ru,  43-19-59, 0671-109-69-98 
Очеретна Алла Леонідівна , м.Вінниця, вул. Станіславського, б. 5-А, кв. 71, ocheretna@mail.ru, 

61-42-65, 097-29-78-828 
 

Основною метою діяльності Організації є допомога молоді з 
порушенням опорно-рухового апарату, молоді, яка отримала інвалідність у 

наслідок ВІЛ-інфекції, та молоді з інтелектуальною недостатністю у 
соціально-психологічній та трудовій реабілітації, самореалізації, 

інтегруванню в суспільстві  шляхом створення та поліпшення життєвих умов 
цієї категорії молоді. 

Протягом 15-ти років ГО «Паросток» надає різні види послуг молоді з 
інвалідністю та членам їх родин, а саме: 

 Надає соціальні та юридичні консультації  щодо захисту прав та 

свобод молоді з інвалідністю  в рамках програми „Твій захист” 
 Надає консультації по репродуктивному здоров’ю для молоді з 

інвалідністю  

mailto:isarancha@gmail.com
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 Сприяє в отриманні освіти та працевлаштуванні молоді з 
інвалідністю 

 Організовує культурні заходи та акції, роботу „Клубу 
спілкування” для зазначених категорій молоді 
 Надає щоденно послуги Денного Догляду для осіб з 

інтелектуальною недостатністю 
 Організовує  подорожі по Україні для молоді з  інвалідністю  

 Сприяє розвитку хоспісної допомоги на Вінниччині 
 Надає волонтерську та гуманітарну допомогу. 

 
Протягом 15-ти років діяльності ГО «Паросток» налагоджено партнерські 

відносини з органами місцевої влади та місцевого самоврядування. Наші 

спільні зусилля спрямовано на формування суспільства рівних можливостей 

на Вінниччині; включення людей з інвалідністю в усі суспільно-політичні 

процеси, формування європейських цінностей і громадянської позиції у 

мешканців м. Вінниця та Вінницької області, а особливо людей з 

інвалідністю та їхнього найближчого оточення. Завдяки підтримці 

Вінницької міської ради ГО «Паросток» має власне офісне приміщення 

загальною площею 140 кв.м, на базі якого відбувається реалізація соціальних 

програм та ініціатив організації. 

Протягом діяльності ГО «Паросток» реалізувала понад 45 проектів, 

підтриманих українськими та міжнародними донорами. 

 

Проекти, реалізовані протягом 2014р.  

Програма/проект1: Соціальна реабілітація – шлях до інклюзії 

Донор(и): Вінницька міська рада 

 Обсяг фінансування:25 000,00 грн. 

 Ім‘я та адреса контактної особи: Сулімова Світлана Іванівна, м. Вінниця, вул. 
Соборна,59 

 Номер телефону і факсу (включаючи код міста): 0432-35-60-64 

 Адреса електронної пошти: radaadar@mail.ru 

 

Програма/проект 2: Рівні можливості у президентських  виборах 2014р. для людей з інвалідністю  

 Донор(и): Посольство США в Україні   

 Обсяг фінансування: $15000,00. 

mailto:radaadar@mail.ru
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 Ім‘я та адреса контактної особи: Решетов Сергій,  м. Київ,  вул. Сікорського,4 

 Номер телефону і факсу (включаючи код міста): 0503341337 

 Адреса електронної пошти: reshetovsv@state.gov 

 

Програма/проект 3: Проект IDEA за підтримки Microsoft YouthSpar 

 Донор(и): Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» (Україна) 

 Обсяг фінансування: 12000,00 грн. 

 Ім‘я та адреса контактної особи: Андрій Гайдамашко,  м. Київ,  вул. Еспланадна, 28, офіс 7 

 Номер телефону і факсу (включаючи код міста): 096-9272760 

 Адреса електронної пошти: andriy.haidamashko@ph-int.org 

 

Програма/проект 4: Вимушені переселенці: життя без болю 

 Донор(и): МБФ «Відродження» 

 Обсяг фінансування:66710,00 грн. 

 Ім‘я та адреса контактної особи: Ксенія Шаповал,  м. Київ,  Артема,46 

 Номер телефону і факсу (включаючи код міста): 099-0153804 

 Адреса електронної пошти: shapoval@irf.kiev.ua  

 

Програма/проект 5: Рівні можливості у парламентських   виборах 2014р.  

 Донор(и): Проект реалізовувався в рамках проекту “Об’єднуємося заради реформ” 

(UNITER), що реалізується Pact в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID). 

 Обсяг фінансування: $10160,00. 

 Ім‘я та адреса контактної особи: Іван Бачінський,  м. Київ,  вул.Малопідвальна, 10, 
оф.2. 

 Номер телефону і факсу (включаючи код міста): +380.44.495.5383 +380.99.164.3232 

 Адреса електронної пошти: ibachynsky@pactworld.org  

Програма/проект 6: «Життя вище інвалідності: репродуктивні права та здоров’я жінок з 
інвалідністю» 

 Донор(и): програмою „Здоров’я жінок України” Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID), що впроваджується Інститутом досліджень і тренінгів імені Джона Сноу.  

 Обсяг фінансування: $12384   

 Ім‘я та адреса контактної особи: Лідії Гриви,  м. Київ,  вул.Павлівська, 18, 16 поверх 

 Номер телефону і факсу (включаючи код міста): (044) 498-2492 

 Адреса електронної пошти:lhryva@fprh-jsi.org.ua  

mailto:reshetovsv@state.gov
mailto:andriy.haidamashko@ph-int.org
mailto:shapoval@irf.kiev.ua
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Наші контакти:   

Ірина Саранча – голова Правління: +38-067-78-31-061, +38-0432-43-22-61, 
+38-0432-54-39-32 

Адреса офісу організації: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 51 

e-mail: isarancha@gmail.com 

Поштова адреса: вул. Ф. Кона, б. 6 кв. 43, м. Вінниця,  21036, Україна 

 

 

2. Діяльність у рамках здійснення програми «Денного догляду для 

осіб з  інтелектуальною недостатністю» 

 

З січня по грудень 2014 року соціальними працівниками та 

волонтерами організації «Паросток» за адресою вул. 50-річчя Перемоги, 51 

щоденно надавалися послуги «Денного догляду для 16 осіб з глибокою та 

помірною інтелектуальною недостатністю», які за віком не можуть 

отримувати їх у державних реабілітаційних  закладах, проте потребують 

постійного спілкування, розвитку та допомоги у вирішенні життєвих 

ситуацій та повноцінного життя в громаді. Програма виконується за 

фінансової підтримки Вінницької міської ради та ВГО «Коаліція». 

У рамках здійснення програми «Денного догляду для осіб з глибокою 

та помірною інтелектуальною недостатністю» " Паросток " було  проведено  

наступні  заняття: 

-курс  самообслуговування  

-санітарно - гігієнічне виховання 

- безпека життєдіяльності 

-приготування їжі 

-побутове рахування 

-розвиток навичок користування  годинником 

- правопис 

mailto:isarancha@gmail.com
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-рухливі ігри на спортивному майданчику 

-арт-терапії,  

-казкотерапії  

-бібліотерапії 

- з курсу «Географічні знання» 

- з курсу «Правознавство» 

- навчання комп’ютерній грамотності. 

 

 

 

На заняттях  члени програми «Денного догляду для осіб з глибокою та 

помірною інтелектуальною недостатністю» знайомилися з різними видами 

образотворчого мистецтва, культурною та мистецькою спадщиною 

українського народу, міфологією давніх українців. Метою занять з 

патріотичного виховання " Ми - українці"  було розширення уявлення 

клієнтів про зародження української нації, становлення України у світі як 

держави. Заняття з казкотерапії та бібліотерапії розвивають уявлення, 

емоційну сферу, підвищують культуру зв'язного мовлення, розширюють 

активний словник людей з інвалідністю, знайомлять з творами українських  

та зарубіжних письменників. Заняття з арт -терапій  проходять директивно, 

тобто педагог керує процесом, оголошуючи тему заняття, але не обмежує у 

виборі образотворчих матеріалів. На заняттях з побутового рахування 

вчились користуватися грішми, вправлялись у обчисленні простих задач на 

дану тематику. На заняттях з правопису ознайомлювалися з видами ділової 

документації, вчились правильно писати " заяву" та "автобіографію". 

Учились виготовляти малюнки з пластиліну, проводились заняття по 

бісероплетінню та вишивці, в’язанню крючком та спицями. З курсу 

«Тістопластика» опанували виготовлення підсвічників та підвазонників. 

Вироблені власними руками сувеніри стали чудовими подарунками близьким 

та родичам до свят Святого Валентина, 8 Березня, Пасхи та ін.  
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Для розвивитку мовлення, уяви, вміння правильно скласти та оформити 

письмовий документ щоденно клієнти писали диктанти. Написання 

словарних диктантів стає все більш звичною справою. Усі працюють над 

каліграфією, оскільки кожному приємно почути схвальну оцінку. Після 

диктантів зазвичай обговорювали написаний текст, відповідали на питання, 

ділилися враженнями. 
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На заняттях розвивали навички  користування праскою,  

використовуючи одяг з різних видів тканин; обговорювали гігієнічні та 

косметичні засоби догляду за тілом, шкірою обличчя, шкірою голови, 

волоссям, дівчата ділилися досвідом; повторювали правила безпечного 

поводження на теплоході, під час відпочинку біля річки ; вчилися готовити 

гарячі бутерброди, використовуючи мікрохвильову піч,розглядали теми 

сервірування столу та правила приготування нескладних страв, 

прищеплювали навички корисного і здорового харчування;вчились 

користуватися мірами об'єму і мірами маси та визначали, де в побуті вони 

необхідні; уточнювали уявлення про добу і годинник, вправлялися у 

визначенні часу та рішали  прості задачі, використовуючи міри часу; 

продовжували розвивати навики письма (диктанти, списування);розвивали 

творче уявлення, емоційну сферу та навики користування фарбами,олівцями, 

ножицями , клеєм, шаблонами; знайомилися з творчістюукраїнських 

письменників та поетів, читали казки, розвивали культуру мовлення та 

вчились висловлювати власну думку; під час навчання комп’ютерній 
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грамотності вчилися створювати власну папку та вордівський документ, дати 

йому назву, вчилися набирати текст.  
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З курсу «Географічні знання» грали в ігри «Географічні назви»,  «Міста 

світу», розглядали та вивчали карту України, поділ на області та райони, 

вчилися орієнтуватися у сторонах світу, вивчали поняття про часові пояси. З 

курсу «Я і Україна» вивчали народні традиції. За плакатами кожен 

розповідав про свята, які знає. Розглядали християнські та прадавні традиції 

українського народу. 

З курсу «Правознавство» розглядали «Конвенцію про права інвалідів», 

підписану Україною у 2010 році. Розбирали окремі статті. Говорили про 

право кожної людини на особисте життя. Грали в рольові ігри. У зв’язку з 

Президентськими та парламентськими виборами юрист-волонтер організації 

проводив консультування та тематичні зустрічі із роз’ясненнями, як можна 

захиститися від шахрайства та недобросовісного ставлення до права голосу 

людей з інвалідністю.  
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4,5,6 грудня у вінницькому експоцентрі до Міжнародного дня інвалідів 

відбулася виставка –продаж власних виробів , в якій взяли участь різні 

громадські організації Вінниччини, в тому числі й «Паросток». 

 

 

17 листопада 2014 року в приміщенні ГО «Паросток» представниками 

ГО «Паросток» в особі тренера, який пройшов навчання у ВГО «Коаліція» м. 

Київ при підтримці Європейського Союзу – Щербацької Оксани Миколаївни 

відбувся тренінг «Надання адміністративних послуг для законних 

представників осіб з інтелектуальною недостатністю» для 15 осіб-клієнтів ГО 

«Паросток». 

11 грудня 2014 року в приміщенні ГО «Паросток» представниками ГО 

«Паросток» в особі тренера – Ніколайчук Альони Георгіївни та асистента – 

Щербацької Оксани Миколаївни відбувся тренінг «Рівний-рівному: Доступ 

до адміністративних послуг» для 15 осіб-клієнтів ГО «Паросток». Тренер із 

допомогою асистента у простій і доступній формі за допомогою ігор та вправ 

донесли інформацію особам з ІН обговорили життєві ситуацій, які 

відбувались в житті учасників та їх друзів; розповіли що таке допомога з 

документами, що таке послуга, що таке адміністративні послуги, до кого 

потрібно звернутися якщо виникає певне питання чи проблема; 

продемонстрували документи, які отримує особа з інвалідністю при 

здійсненні адміністративних послуг. 
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Під керівництвом працівників Центру соціальних служб для молоді 

члени ГО «Паросток» вивчають театральне мистецтво – опановують 

ляльковий театр. Періодично проводяться показові вистави. Це створює 

позитивний настрій та згуртовує колектив.  
  

Походи у кіно та на виставки також приносять усім задоволення й 

надають нових гарних вражень і знань, а також створюють приємну 

атмосферу дружнього спілкування, відчуття потрібності й важливості кожної 

особистості.  

17 грудня у приміщенні Вінницького обласного краєзнавчого музею 

відбувся майстер–клас по виготовленню ляльок-мотанок, який з 

задоволенням відвідала група денного догляду. 

 

25 грудня у приміщенні ГО «Паросток»  група денного догляду  

влаштувала новорічну виставу та за святковим столом прозвучали привітання 

та побажання на наступний новий рік. 
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Кожний місяць проводяться батьківські збори, на яких розглядалися 

проблемні питання, планувалися подальші напрямки занять. Батьки 

вважають дуже корисними заняття Денного Догляду, оскільки їхні д іти 

стають більш активними, ініціативними, навчаються новим видам творчості, 

отримують психологічне розвантаження, відчувається підвищення рівня 

соціалізації. 

Окрім занять з групою Денного догляду соціальними працівниками та 

юристом ГО «Паросток» постійно надаються консультації соціального, 

юридичного та психологічного характеру. Нерідко клієнти просто не можуть 

самостійно зорієнтуватися у складних життєвих обставинах, зрозуміти певні 

норми та положення, необхідні для вирішенні тих чи інших питань, тому 

надається інформаційна довідка та роз’яснення. Постійно ведеться журнал 

обліку звернень до організації. За звітний період інформаційні послуги 

отримали   203   особи. 

Фахівці та волонтери ГО «Паросток» адмініструють сайт 

vinvolonter.vn.ua, за допомогою якого координується надання волонтерської 

допомоги у м. Вінниці. 
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3. Грантова діяльність ГО «Паросток». 

У 2014 році ГО «Паросток» реалізовувала суспільнозначимі проекти. 

1. З квітня 2014 року по квітень 2015 року ГО «Паросток» розпочала 

реалізацію проекту «Життя вище інвалідності: репродуктивні права та 

здоров’я жінок з інвалідністю», підтриманого програмою „Здоров’я жінок 

України” Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), що 

впроваджується Інститутом досліджень і тренінгів імені Джона Сноу. Обсяг 

фінансування: $12384 . 

Метою даного проекту є сприяння збереженню репродуктивного 

здоров’я жінок з інвалідністю (зокрема з проблемами опорно-рухового 

апарату) шляхом  реалізації інформаційно-просвітницької кампанії, 

проведення навчальних тренінгів, надання соціально-психологічних та 
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юридичних консультацій  та підвищення якості надання медичних  послуг 

для цієї категорії жінок. 

 

 

 

 

2. Протягом 2014  року  ГО "Паросток" реалізує проект IDEA за 

підтримки Microsoft, метою якого є розширення можливостей доступу до 

інформаційних технологій, удосконалення технічних навичок і можливостей 

для безробітної та/чи частково зайнятої молоді, молодих людей, які 

знаходяться в скрутному соціально-економічному становищі, з обмеженими 

можливостями здоров’я, та інших категорій соціально-незахищених 

прошарків молоді. Обсяг фінансування: 12000,00 грн. 
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3. З травня по вересень 2014 р. ГО «Паросток» реалізовувала проект 

«Рівні можливості для людей з інвалідністю у виборах 2014р.»  за підтримки 

Посольства  США в Україні. Обсяг фінансування: $15000,00.  

Головною метою проекту є всебічне сприяння в активізації людей з 

інвалідністю у виборчому процесі. Саме тому робота в рамках проекту була 

спрямована на посилення мотивації людей з інвалідністю та людей, що 

живуть з ВІЛ/СНІДом, сприянню тим самим запобіганню правопорушень 

щодо можливого використання їхніх голосів, сприянню створення умов для 

голосування на виборчих дільницях людей з інвалідністю та людей, що 

живуть з ВІЛ/СНІДом, а також налаштування громади Вінниччини на 

толерантне ставлення та розуміння проблем вищезгаданих категорій і всіляке 

сприяння їхньому волевиявленню у виборах  2014 року.  
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4. Продовженням розпочатої діяльності в рамках проекту  стала  

реалізація  ГО «Паросток» з вересня по грудень 2014 року  проекту «Рівні 

можливості у парламентських виборах 2014 року», метою якого було 

переконати людей з інвалідністю (особливо молодь) та людей, що живуть з 

ВІЛ/СНІД, у важливості їхньої громадської активності, у їхній значимості й 

залучити їх до виборчого процесу, а також налаштувати громаду Вінниччини 

на толерантне ставлення та розуміння проблем вищезгаданих категорій і 

всіляке сприяння їхньому волевиявленню у парламентських виборах   2014 

року. Проект реалізовуєвався в рамках проекту “Об’єднуємося заради 

реформ” (UNITER), що реалізується Pact в Україні за підтримки Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID). Обсяг фінансування: $10160,00. 
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5. З грудня 2014 року по лютий 2015 року ГО «Паросток» реалізовує 

проект «Вимушені переселенці: життя без болю» за підтримки 

Міжнародного благодійного фонду «Відродження». Обсяг фінансування: 

66710,00 грн. 

        Метою проекту є проведення громадського аудиту потреб та проблем 

забезпечення необхідною медичною допомогою та життєво необхідними 

лікарськими препаратами вимушених переселенців, які мають хронічні 

захворювання, у Вінницькій та Хмельницькій областях та вироблення 

алгоритму спільних дій заради вирішення виявлених проблем. 

Партнерами проекту є Подільський центр прав людини, БФ «Без 

кордонів» та ВОГО «Рада Вінниччини», Хмельницький благодійний фонд 

«Хесед Бешт». 
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7.  Проект «Соціальна реабілітація – шлях до інклюзії» за сприяння 

Вінницької міської ради.Обсяг фінансування: 25 000,00 грн. 

Мета проекту - покращення якості надання освітніх послуг дітям з 

особливими освітніми проблемами шляхом налагодження тісної 

співпраці освітніх закладів з центрами соціальної реабілітації дітей-

інвалідів та формування толерантного відношення до цієї категорії 

дітей, вчителів, дітей та батьків ЗОШ і громадськості м. Вінниці. 

 

  

 

 

 

 

4. Культурна діяльність організації. 

 

Для членів ГО «Паросток» протягом 2014 року було організовано  

виїзди на бази відпочинку «Абрикос», «Тропіканка» Соцьке озеро. 

Організаторами свята були запропоновані  святкові сніданки та розваги 

(запрошені аніматори у костюмах казкових героїв. Відвідували іподром, де 

вчилися їздити верхи. 
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Проводилися прогулянки на березі Південного Бугу. Уточнювалися 

правила безпечної поведінки  під час відпочинку  біля водойм, проведено 

бесіду стосовно культурного поводження і охорони природи. Уточнювалися 

явища та предмети  живої та неживої природи. 

 

 

 

 

У серпні 2014 року ГО "Паросток" разом з іншими громадськими 

організаціями Вінниці, де перебувають люди з інвалідністю, двічи було 

запрошено  на прогулянку на теплоході по Південному Бугу у Сабарів. Під 
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час прогулянки проводилися ігри таконкурси, гостей пригощали також кожен 

отримав подарунок. 

 

 

На свято 9 травня ходили до Військового музею, де вітали зі святом 

Перемоги ветеранів та вшановували пам'ять загиблих. Також періодично 

проводилися інтеграційні зустрічі з першокласниками найближчих до 

офісного приміщення загальноосвітніх шкіл. Разом ми придумували багато 

спільних ігор, які всіх розважали і всім було цікаво попри вікові відмінності 

та різницю в розвитку й соціальному статусі. Взяли активну участь у 

святкуванні Дня Європи у Вінниці.В центральному районі міста Вінниця 

проходило багато цікавих заходів. Цілий день лунала музика з багатьох сцен; 

ми брали участь у конкурсах та розвагах. І хоча це був вихідний, група 

зібралася у повному складі, гуляли до вечора і ніхто не бажав розходитися 

додому. Також під час відзначення Дня Європи було влаштовано «алею 

умільців», де зокрема члени групи Денного Догляду виставили на продаж 

свої поробки. 

Було  проведено конкурс малюнку на асфальті " Ми за мир !" Метою 

конкурсу  було  сприяння розвитку творчості  и художньої уяви, формування  

думки про необхідність миру на Землі. 
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Також брали участь у щорічному творчому конкурсі «Повір у себе». 

Окрім конкурсної  виставки та можливості «себе показати і на інших 

подивитися», організатори влаштували святковий концерт та виставу. 

Ніколайчук Альона стала одним з переможців і отримала третє місце. 

У липні було проведено  змагання "Спартакіада " за адресою: 

Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького у м. Вінниця 

(волейбольно-баскетбольний майданчик). 

Загальне керівництво змаганнями по їх підготовці та проведенню 

здійснювало ВОО ВОІ «СОІУ». У змаганнях брали участь люди з 

інвалідністю, які є членами різних громадських організацій  Вінниччини. 

Задаченкова Оксана отримала друге місце  у  виді спорту " метання 

кілець",  Блажчук Людмила - третє місце  у виді спорту "боча". Переможиці  

були нагороджені почесними грамотами та медалями. 

10-12 жовтня 2014 року у Вінницькій філармонії ВОО ВОІ «СОІУ» 

проводила фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями 

«Багряна осінь на Поділлі», на якому люди з інвалідністю демонстрували 

свою творчість. Члени ГО «Паросток» стали як учасниками, так і глядачами 

данного заходу. Також у рамках фестивалю проходила виставка –продаж 

творчих робіт, зроблених людьми з інвалідністю. Члени ГО «Паросток» 

разом із членами інших організацій Вінниччини  реалізовували свої роботи 

на даній виставці. Кошти від виставки були передані учасникам АТО.   
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Проводилася підготовка до святкування Новорічних свят: розподіл 

ролей у святковому сценарії, вивчення новорічних пісень. 

6 Листопада  групу денного догляду ГО «Паросток» запросили на 

спортивні змагання у ТРЦ «Мегамолл». Організаторами виступили: комітет 

по фізичній культурі Вінницької міської ради, ТРЦ «Мегамолл» і Вінницький  

міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями « Гармонія». 

 
28 листопада о 10 годині ранку у Будинку школярів  відбулося  

змагання з баскетболу для молоді з інвалідністю . Команда ГО « Паросток» 

посіла ІІІ місце. Організатори заходу – Вінницький міський центр соціальних 

служб для дітей, сім’ї та молоді спільно з Вінницькою міською організацією 

«Надія». . 

28 листопада громадська організація «Паросток» відзначала 15-річчя 

своєї діяльності. У Вінницькій обласній філармонії відбувся святковий 

концерт, звучали урочисті привітання та слова подяки.  
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19 грудня 2014 року 50 членів ГО «Паросток» запросили у Вінницький 

Будинок офіцерів на привітання від Святого Миколая. Захід був  

влаштований за участю благодійного фонду «Тепло душі» та ВОО ВОІ 

«СОІУ». 

 

 

 

 

 

 

 

5. Інформація про доходи та джерела надходжень ГО «Паросток» у 

2014 році 

№ Доходи Сума, грн Витрати  Сума, грн 

1 МБО «Кносорціум 
із удосконалення 

менеджмент-освіти 
в Україні» 

17529,18 ВМОСРСОМКМ 
«Паросток» 

17529,18 

2 КП «Центр 

концертних та 
фестивальних 

програм» 

3000,00 ВМОСРСОМКМ 

«Паросток» 

3000,00 

3 Посольства США в 181256,56 ВМОСРСОМКМ 181256,56 
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Україні «Паросток» 

4 PACT та USAID 131682,95 ВМОСРСОМКМ 

«Паросток» 

131682,95 

5 Інститут досліджень 
та тренінгів 

ім.Джона Сноу 

60713,25 ВМОСРСОМКМ 
«Паросток» 

60713,25 

6 Міжнародний Фонд 

«Відродження» 

66710,00 ВМОСРСОМКМ 

«Паросток» 

40871,00 

7 Місцевий бюджет / 
Департамент 

соціальної політики 
Вінницької міської 

ради 

38993,00 ВМОСРСОМКМ 
«Паросток» 

38993,00 

8 Місцевий бюджет / 
Державна 

адміністрація  

25000,00 ВМОСРСОМКМ 
«Паросток» 

25000,00 

9 Інші доходи 8905,52 Інші витрати 13988,27 
 

Всього доходів  за рік 533790,46 Всього витрат за рік 513034,21 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Підсумки. 

Отже, протягом 2014 року ГО «Паросток» реалізовувала діяльність, 

відповідно до мети організації, а саме: усіляко сприяла захисту інтересів 

молоді з обмеженими фізичними можливостями (хворих на Дитячий 

Церебральний Параліч, міопатію, спинальні травми, людей з вадами слуху та 

мовлення), ментальними вадами та осіб, що живуть з ВІЛ/СНІДом, шляхом 

створення для цих категорій умов позитивно орієнтованої соціалізації 

особистості, її повноцінної самореалізації, що сприяло підвищенню рівня 

адаптованості зазначених верств населення у сучасному суспільстві. 



 - 27 - 

Успішне виконання суспільно - значимих проектів у партнерстві з 

органами місцевої влади та громадськими організаціями , набутий 

позитивний досвід дає  організації «Паросток» можливість поділитися ним з 

іншими представниками громадського сектору з інших регіонів України. 

Подальша співпраця ГО «Паросток» з представниками місцевої влади та 

громадськими  організаціями сприятиме тому, що незабаром відбудеться 

зміна ставлення чиновників та громади Вінниччини до проблем людей з 

інвалідністю, будуть враховані особливості даної категорії населення, а 

згодом ми все ж таки спільно побудуємо суспільство рівних можливостей, як 

у всіх цивілізованих країнах! 

 

 

 

 

    

 

 

 

 


