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Річний звіт діяльності за 2017 рік

1. Назва організації: Громадська організація «Асоціація захисту прав та 
допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця»

2. Адреса організації: вул. 600- річчя. 64, м. Вінниця, 21027, Україна
3. Сайт або сторінка в соціальних мережах: vidkryti-sercya.org.ua..
4. Контактна особа: Демко Світлана Василівна - голова Ради Асоціації
5. Склад правління організації: 9 осіб
6. ЄДРПОУ: 26422081
7. Мета діяльності організації: захист прав та законних соціальних, 

економічних, творчих, вікових, національно - культурних, спортивних та 
інших спільних інтересів осіб з інвалідністю, їхніх законних 
представників (родичів, усиновителів, опікунів або піклувальників, 
фахівців) - членів Асоціації.

8. Цілі та завдання організації:
• Розробка та втілення в життя окремих заходів, проектів та програм, 

спрямованих на захист прав, реабілітацію та соціальну адаптацію осіб з 
інвалідністю.

• Привернення уваги органів державної влади, інших державних та 
недержавних структур та громадськості до проблем осіб з інвалідністю 
та їх родин.

• Налагодження фахових, інформаційних та інших зв'язків з державними, 
громадськими та іншими установами, підприємствами, організаціями 
(у тому числі закордонними та міжнародними), а також приватними 
особами для здійснення статутної діяльності.

• Опрацювання новаторських проектів, спрямованих на вивчення та 
застосування сучасних прогресивних методів адаптації та соціальної 
реабілітації осіб з інвалідністю та їх родин.

• Сприяння організаціям та окремим особам, що діють в галузях освіти, 
соціальної

• роботи та медико-психологічної допомоги родинам, де є особа з 
інвалідністю.

• Сприяння створенню та впровадженню інноваційних моделей надання 
соціальних послуг на рівні громади для реабілітації та адаптації людей з 
інвалідністю в Україні, а також адвокація доступу до соціальних і 
реабілітаційних послуг.

• Сприяння у розвитку волонтерства у сфері соціального захисту, охорони 
здоров’я, освіти осіб з інвалідністю задля підвищення якості їхнього 
життя та включення до місцевих спільнот.

9. Участь у  партнерствах, коаліціях, мережах, рухах: НАІУ, ВГО «Коаліція»,
Всеукраїнський форум «Батьки за раннє втручання»



Перелік найбільших заходів, проведених протягом звітного періоду:
№ Назва заходу Кількіст

ь
учасникі

в

Квартал/дата
проведення

1 . Діяльність «Соціальних майстерень» 437 протягом року
2. Соціальне замовлення 1208 Червень -  грудень
3. Програма для молоді з інтелектуальними 

поруш еннями за підтримки обласної Ради 
«Право на любов»

775 Квітень - грудень

4 Влаш тування окремого входу в офісне 
приміщ ення Асоціації «Відкриті серця» з 
будівництвом пандуса

23 Серпень- жовтень

5 Співорганізація 7 - м и  Всеукраїнських 
навчальних семінарів та  тренінгів для 
людей з інвалідністю їх батьків, фахівців

284 Протягом року

1. Фінансові показники:
2017

Надходження (всього): 537 663 грн.
- Гранти 242 511грн
- Членські внески -

- Благодійні внески 180 118 грн.
- Кошти, отримані з 151 134 грн.

державного/місцевого
бюджету

Видатки (всього)
- Утримання офісу 48 682 грн.
- Оплата праці працівників 62 600 грн.
- Роздаткові матеріали 12 546 грн.
- Обладнання та  його 83 991 грн.

утримання
- Програмні заходи 329 844 грн.

Звіт затверджений засіданням Ради Асоціації

( протокол №  6 від 29 грудня 2017 року)

Голова Ради А соцї _==_Демко С. В.


