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№ 0002/02 від 21 травня 2015 р.
м. Київ

на № _____ від «____» ____________ 2015 р.

ініціативній групі з підготовки установчих зборів
Громадської ради при Подільській районній в
місті Києві державній адміністрації

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації «Вербена»
Повна назва ІГС: громадська організація «Вербена»
Скорочена назва ІГС: ГО «Вербена»
Дані про легалізацію ІГС: ЄДРПОУ 39327109
Адреса, контакти:
04215, м. Київ, пр-т Свободи, 26-Б, каб. 4-Б;
тел.: (044) 434-35-65, 098-88-99-321;
ел. пошта: goverbena@ gm ail.com
Мета та напрями діяльності:
Мета: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних,
соціальних, культурних, освітніх, екологічних та інших інтересів своїх членів (учасників) та
інших осіб.
Напрями діяльності (основні): освіта; культура та мистецтво; спорт; екологія; благоустрій.
Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ: немає
Програми та проекти, реалізовані за період діяльності (назва проекту, мета, партнери,
учасники, кінцевий результат), проведена робота (зокрема на території Подільського
району):
Проект: тестування та лекція стосовно цукрового діабету і його профілактики (10 грудня 2014
р. та 21 січня 2015 р.).
Мета: виявлення ознак захворювання на ранній стадії, попередження та роз'яснення ознак і
профілактики цукрового діабету.
Партнери: клуб за місцем проживання «Виноградар», БФ «Квітучий край».
Учасники: територіальна громада м/р Виноградар.
Кінцевий результат: заходами охоплено близько 450 осіб.

Проект: конкурс дитячого малюнку («Осінні барви» 30-31 жовтня 2014 р.; «Кобзарева
спадщина» 9 березня 2015 р.).
Мета: виявлення та підтримка мистецького потенціалу дітей, популяризація дитячої
творчості, створення умов для корисного та змістовного дозвілля.
Партнери: клуб за місцем проживання «Виноградар».
Учасники: вихованці гуртків клубу за місцем проживання «Виноградар» .
Кінцевий результат: 56 учасників і переможців.
Проект: «Батарейка» (постійнодіючий) - централізований збір використаних батарейок та
акумуляторів, передача їх на утилізацію.
Мета: покращення екологічної ситуації; формування активної суспільної позиції та залучення
територіальної громади до суспільно-корисної справи; підвищення рівня екологічної
культури.
Партнери: ДП «Аргентум» (м. Львів), ТОВ «Нова Пошта», клуб за місцем проживання
«Виноградар», ДНЗ №518, СШ №193, КП «Лісове», підприємства та установи Подільського
району.
Учасники: мешканці Подільського району та міста.
Кінцевий результат: наразі зібрано більше 130 кг використаних елементів живлення.
Окрім зазначених проектів, ГО «Вербена» активно долучається до проведення заходів таких
організацій та структурних підрозділів Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації:
- Подільський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
- Служба у справах дітей;
- Відділ сім'ї, молоді та спорту;
- Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини;
- Подільський районний в місті Києві центр клубів за місцем проживання «Поділ»;
- Спілка ветеранів Афганістану тощо.

Віталій Кондзельський

