
Молодіжна громадська організаціяв ик де
м. Київ, вуя. Копилівської, 31 

тел.: 044-222-83-13, 050-932-13-17 
ююю.уиІук.ЬІодзрої.сот, е-таіі: уиІукісіеу@дтаіІ.сот

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Молодіжної громадської організації «Вулик ідей»

протягом 2014-2015 років

1. Повна назва ІГС: Молодіжна громадська організація «Вулик ідей»
2. Скорочена назва ІГС: МГО «Вулик ідей».
3. Дані про легалізацію ІГС: Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної 

особи АО1 № 680482 від 01.11.10 року
4. Адреса, контакти: 04114 м.Київ, вул. Вишгородська, 52, оф, 80, тел.; 044- 

222-83-13, 050-932-13-17, \у\у\у . уи1ук.Ь1о§§ро{. сот, е-таіі: 
уиіукідеу @§таі!. сот

5. Мета та напрями діяльності: Основною метою діяльності Організації є 
виховання розвиненої особистості із чіткою громадською позицією, 
конкретно сформованими поглядами та інтересами; виявлення, розвиток 
та підтримка творчості, захист законних, соціальних, економічних, 
творчих, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації, що 
проживають в Києві та Київській області.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при ОВВ: член 
Громадської ради Подільського району м. Києва 2013-2015 рр.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом 2014-2015 років, проведена 
робота (зокрема на території Подільського району):

• Проведено 77 творчих майстер-класів для дітей та дорослих (живопис, фелтінг, деку 
паж, писанкарство та інші);

• Проведено 111 тематичних свят для дітей;
• Прямі ефіри програми «Громадська приймальня» на телеканалі «Київ» 16.01.14,

06.02.14,07.10.14 року.
• Відправлено {>0 кг речей в центр для малозабезпечених родин «іМзмочкз» м. 

Феодосія;
® Тренінг «Маркетинг та менеджмент для дівчаток» (взяли участь 4 особи);
• Участь у гала-концерті в Фестивалі дитячих талантів Куіу Ратіїу (гу рт “Вулик 

ідей» взяв 2 місце) 01.03.14р.;
•  Перше місце на Міжнародному дитячому фестивалі-конкурсі «Соняшник» до дня 

народження Тараса Шевченка;
• Ігротека на поливаний понеділок в рамках розважальної програми у озера Кинь грусть 

на Виноградарі (взяли участь 20 дітей);
• Участь у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою 2014 та 2015».
» Участь у благодійній акції по збору коштів для відновлення дитячих майданчиків на 

пр. Гонгадзе. Майстер-клас з виготовлення голубів (взяли участь 10 дітей);



Участь у Благодійному аукціоні Професора Крейда для допомоги Бої даму Вохрамову. 
Майстер-клас з писанкарства (взяли участь 7 дітей);
Участь у Благодійному “Ярмарку талантів», збір коштів для Неврологічного 
відділення Першої клінічної лікарні м. Києва 09.04 14 (загалом зібрано понад 10000 
грн.);
Участь у конкурсі «Ритми Подолу» (наш хореографічний колектив зайняв 2 місце); 
Родинне свято Бджілок у лісі на пр„ Гонгадзе (взяли участь 25 сімей) та на 
Оболонському проспекті (взяли участь 30 сімей);
Участь у благодійному святі Благофест (аквагрим та майстер-класи з аплікації), 
зібрано 1500 грн. (загалом на святі зібрали 29 тис.грн. для Благодійного фонду 
«Т аолеіочки»).
Участь у «Школі патріотів» Ольги Богомолець;
Дитяче свято «Посміхнись сусіду» на пр.. Героїв Сталінграду, 25 та вул.. Героїв 
Дніпра, 36: ігротека, дискотека я бульбашками, майстер-клас, аквагрим, твістинг 
(взяли участь близько 300 сімей);
Родинне свято до дня народження «Вулика ідей» (взяли участь понад 20 сімей) -  
ігротека, аквагрим, пригощення, майстер-клас «Фруктова мандала»;
Свято до Дня захисту дітей для Інтернаціонального союзу (взяли участь близько 200 
дітей та дорослих): ігротека, диско з мильними бульбашками, майстер-класи з 
валяння, ліплення з солоного тіста, прикрашання повітряних кульок;
Участь у Соціальному Всеукраїнському нроекіі «Арі-Пікнік» Слави Фролової, 
проведено більше 20 майстер-класів для дітей;
Акція «Намалюй солдатам» для поранених у госпіталь, що на вул.. Госпітальній, 1 
(взяли участь 6 дітей);
Участь у Тур-фесті у музеї Пірогово: майстер-класи, ігротека, аквагрим (взяли участь 
близько ЗО родин);
Організація дитячого майданчика на фестивалі з психології «Життя, як чудо» (07-10 
серпня 2014 року);
Організація та проведення свята порталу Уа-уа.інфо (взяли участь близько 60 родин).
09.08.14 року;
Проведених Ю майетер-класш для дітей зі Сходу України 3-8 років в рамках 
благодійного проекту «Київ. Схід. Діти» (12-28 серпня 2014 року), взяли участь 
близько 40 дітей;
Участь V Фестивалі вуличної їж і: майстеп-клас (взяли участь 14 літейї;*  і  *  і  V  >

Участь у Слінгофесті 2014: майстер-клас та аквагрим (21 вересня 2014);
Участь у благодійному Київфесті на Андріївському узвозі: майстер-клас з ляльки- 
берегині (взяли участь 23 учасника), зібрано 1034 грн. 27-28 вересня 2014;
Участь в Дні європейських мов в Інституті Гете: аквагрим (взяли участь 25 дітей); 
Участь в Дні миру Опе Реасе Бау: флешмоб, 21 вересня 2014;
Організація тренінгу з ейдетики для молодших школярів (взяли участь 10 дітей, 10 
батьків),
Організована допомога Волонтерській сотні Подолу (передано 4 пакети з речами та 
1034 грн.).
Участь V всесвітньому конгпееі дитини в Українському ломі: майстек-клас з ляльок-^  ^  & • • ь  ^  • ’ і

берегинь ( взяли участь ЗО осіб);
Участь у благодійному фестивалі УКРОП-2 в Мистецькому арсеналі 1-2 листопада 
2014; майстер-клас з ляльки-берегині;



Участь в Благодійному аукціоні до Дня соціального працівника, організованому 
Центром соціальних служб Подільського району (передані картини олією для 
продажу на аукціоні), 04 листопада 2014;
Участь в організації та проведенні Конференції з перинатології 07-09 листопада 2014; 
лекція «Вплив музики на розвиток дитини на уроках з іноземних мов» тощо;
Участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі творчих колективів «Калейдоскоп 
талантів», 1 місце зайняв хореографічний колектив «Вулик ідей» (16 листопада 2014); 
Збір та передача речей для немовлят у зоні АТО (м. Донецьк);
Новорічне свято для категорійних дітей під опікою Центра соціальних служб 
Подільського району (взяли участь 24 дитини);
Організація та проведення Казкової майстерні янголів разом з Асоціацією свідомого 
батьківства та ГО «Сімейне коло», в тому числі:
Збір дитячих книжок для дітей з інтернатів та дитячих будинків для Фундації Дарини 
Жолдак, зібрано 5 ящиків книжок;
Семінар "КІМОСНІ5 ” з популярної психологічної ігри з захоплюючими емоціями 18 
грудня 2014;
Участь у сімейнім святі Миколай Театральний у ТРЦ Караван 21 грудня 2014 року 
(танці «Сонечко», «Янголятко», «Аліса в Задзеркаллі», пісня «Ялиночка»);
Новорічні лялькові вистави у ТРЦ «Атмосфера», ігротека 27 та 28 і руди» 2014 року 
(взяли участь 50 дітей);
Завершено чергову акцію зі збору грошей для БФ «Благомай». Скриньки з грошима
непе пан і по Флняу 23 січня 2015:і ' ’ * * • /

Зібрано речі для переселенців зі Сходу та відвезені до Волонтерської сотні на вул. 
Фролівській 20 січня 2015, 19 лютого 2015, 15 березня 2015;
Ігротека з Пеппі для діток-переселенців зі Сходу 18 січня 2015 (взяли участь 14 дітей); 
Семінар для батьків «Я теж боюся і не знаю, як тобі сказати» про те, як говорити з 
дітьми про смерть (відвідали 6 осіб).
Участь у Зимовому арт-бранчі Слави Фролової 1 лютого та 14 лютого, 8 березня 2015; 
Участь в «Операції «Маестро» - готування та передача смаколиків бійцям на 
передовій в зоні АТО (передається кожного четверга);
Участь у круглому столі з заступником Голови Подільської адміністрації на тему: 
«Організація взаємодії Подільського районного в місті Києві центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді з громадськими організаціями та суб’єктами соціальної 
роботи» 10 лютого 2015 року (взяли участь 7 громадських та благодійних 
організацій);
Зібрана тара для консервування для бійців АТО, передана на вул. Фролівську в центр 
допомоги переселенцям 19 лютого 2015 року;
Майстер-клас з ліплення з солоного тіста на благодійному заході «Сонячний автобус» 
БФ «Україно! Я за тебе!», з метою збору коштів для придбання автобусу для поїздок 
до дитячих будинків (взяли участь 40 дітей).
Майстер-класи на Місяці української казки «Було де не було» у ТЦ «Домоефера».
•ЗігймГпм** ЇТ»ГїІТйиий 1 РАііЛиЛГЛ •Тїі“Т*ї пЛі'У'іпігм 1  піРТіЛчі  іЛЛІШІЛ ГЇЇКЇинігій 1 і іІР їлйІиС

2015 (взяли участь 100 дітей);
Участь та І місце у конкурсі «Ритми Подолу» 26 березня 2015 року (представлені З 
танці: «Янголята», «Сонечко», «Квіточка» (взяли участь 35 дітей):
Зйомки передач «Щоденник для батьків» , телеканал ТОНІС.
Майстер-класи у програмі «Час сови» на Центральному каналі (6 майстер-класів);



*• Майеіер-хл»е» для дііей-ііереееленців на Д ні української казки «Було де не було» у 
ТЦ «Домосфера» (взяли участь 800 дітей);

• Участь у Великоднім фестивалі «Подаруй писанку музею» у Музеї Івана Гончара 04 
квітня 2015 йоку:

• Зроблено Великоднє дерево бажань на Копилівській, 31 06 квітня 2015 року;
• Участь у Всеукраїнському вокально-хореографічному конкурсі «Крок до успіху». 2 та 

З міста у номінаціях «Бейбі» та «Перші» 27 квітня 2015 року;

Закупник дирскіора Олена Дубас-Чоркюк


