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ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності

г р о м а д с ь к о ! о р г а н іза ц ії «ж ін о ч а  н а д ія »

1. г р о м а д с ь к а  о р г а н із а ц ія  «ж ін о ч а  н а д ія ».
2. Свідоцтво про реєстрацію №1428999 від 10.02.2015 видано Подільським 

районним управлінням юстиції у м. Києві.
Ідентифікаційний код 39637552.
Організаційно-правова форма за КОПФГ 815 громадська організація. 
Громадська організація неприбуткова

3. Адреса: м.Київ, пр. Правди 68 В кв. 52 
Тел. (044)462-82-90 (095)935-68-78 
Електрона адреса: elenagoncharl974@gmail.com

4. Основна мета діяльності Організації -  захист прав та інтересів жінок та 
дітей, сприяння соціальному, духовному становленню жінки та матері, 
створення відкритого громадянського суспільства в Україні, сприяння 
самореалізації творчого, політичного, наукового, організаційного потенціалу 
жіночої статті, пропагування здорового способу життя, проведення 
соціально-профілактичної роботи щодо запобігання та подолання негативних 
явищ в сім’ї.

Напрями діяльності:
- Сприяння наданню допомоги з захисту прав жінок та членів їх родин;
- Консолідація зусиль жінок згідно потреб та ситуації в країні;
- Захист прав та інтересів дітей;
- Створення умов для участі жінок та дітей в програмах реалізації своїх 

соціальних, економічних, духовних та інших інтересів;
- Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» надання 

соціальних послуг різним верстам населення України, зокрема таких, як 
соціальне обслуговання, реабілітація, психологічні, 
соціально-педагогічні, соціально-економічні, соціально-медичні, тощо;

- Розробка та реалізація корекційно-педагогічних, компенсаторних, 
реабілітаційних, попереджувальних та розвивальних програм освіти для 
осіб з інвалідністю;

- Сприяння в реабілітації та соціалізації осіб з інвалідністю, в тому числі 
дітей з інвалідністю та інше.

mailto:elenagoncharl974@gmail.com


5. Громадська організація об’єднує жінок та дітей різних соціально 
незахищених категорій. Це матері дітей-інвалідів, матері-одиначки, 
багатодітні, малозабезпечені, жінки-інваліди, пенсіонери, онкохворі, жінки 
та діти учасників АТО та інші. Члени громадської організації мають активну 
життєву позицію та беруть активну участь в житті нашого району. Діти 
громадської організації неодноразово брали участь в конкурсі «Повір у себе» 
(конкурс талантів для дітей та молоді з інвалідністю). Представники 
громадської організації брали участь в роботі громадської ради при 
Подільській райдержадміністрації. Ми неодноразово піднімали проблему 
домашнього навчання дітей з ДЦП, маємо своє бачення проблеми та шляхи її 
вирішення та інше. За ініціативою нашої організації була проведена робоча 
зустріч з представниками профільних департаментів щодо цього питання. 
Крім того, за зверненням представників громадської організації до постійної 
комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 
захисту були виділені додаткові кошти з програми «Турбота. Назустріч 
киянам» та придбанні 113 путівок для дітей з ДЦП (протокол №13 від
11.05.2016), з цього року за нашим зверненням з Програми «Турбота. 
Назустріч киянам» та «Здоров’я киян» почали закупати засоби особистої 
гігієни для дітей з інвалідністю. Також наша громадська організація 
звернулася до комісій Київської міської ради та профільного департаменту 
щодо вдосконалення отримання матеріальної допомоги з програми «Турбота. 
Назустріч киянам». Діяльність нашої організації щодо соціалізації, 
реабілітації та навчання дітей з інвалідністю схвалена та підтримана 
профільними міністерствами.

Для дітей та жінок нашої організації ми постійно проводимо свята, де 
виступають діти організації, в тому числі й особливі. Інформація є на нашій 
сторінці, на сайті Подільської адміністрації та інших ресурсах.

За минулий рік ми провели 13 заходів для жінок та дітей організації, крім 
того, діти постійно відвідують кінотеатри, театри та інше.


