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РІВЕНЬ ЦИВІЛІЗОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ТИМ, ЯК ВОНО

ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО БЕЗПОРАДНИХ ЛЮДЕЙ

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «Київська організація люднй з 

інвалідністю АТО «СОТИ» протягом 2016- 2017 років

1. Повна назва Громадська організація «Київська організація людей з 
інвалідністю АТО «СОТИ»

2. Скорочена назва ГО КОЛІ АТО «СОТИ».
3. Дані про легалізацію 16 квітня 2009 р, № 0063-2009 Г.О.
4 . Адреса, контакти: м. Київ, бульвар Перова, буд. 13/2, оф. 16, тел.. 540 22 10, 

(067) 133 34 09
5 . Мета та напрями діяльності: сприяння консолідації суспільства для захисту 

прав та інтересів людей з інвалідністю, інвалідів АТО, учасників бойових дій зі 
статусом інваліда, інвалідів ТПО та інших категорій громадян, які мають статус 
інваліда; сприяння забезпеченню неухильного дотримання конституційних прав і 
свобод цієї категорії громадян, задоволення і захист законних прав та 
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, 
а також інших спільних інтересів своїх членів і членів їх сімей, людей з 
інвалідністю, інвалідів АТО, учасників бойових дій зі статусом інваліда, інвалідів 
ТПО та інших категорій громадян, які мають статус інваліда, надання їм 
правової, матеріальної і моральної підтримки

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ: два рокі роботи 
у Громадської Раді при Мінсоцполітики України..

7 . Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:

назва
проекту

мета партнери учасники кінцевий результат

адресна
допомога
інвалідам

поліпшенн 
я жіття 
інвалідів

Управління з
тендерних
питань та
взаімодії з
громадськими
організаціями
інвалідів,
ветеранів
війни та праці
КМДА, КМБФ
«Фудбєнк»,

інваліди - члени
організації,
інваліди АТО,
інваліди ТПО -
мешканці
Подільського
району

інваліди з мінімальною 
пенсією почали краще 
харчуватися, одягатися і 
менше хворіти

"Театр і естетичне муніципальни члени діти стали більше

mailto:sotut@ukr.net


"
виховання
дітей-
інвалідів

й театр
"Тисячоліття",
будинок
Художника,
національний
цирк України

організації, 
діти-інваліди з 
Подільського 
району

цікавитися таким видом 
мистецтва, як театр, 
стали краще викладати 
свої думки

«Організа забезпечи центр інваліди та люди отримали роботу на
ЦІЯ ти зайнятості,

Киевская
людей, що підприємствах Києва та

робочих інвалідів і потрапили в тимчасове житло МКП ГО
МІСЦЬ» людей, що пуховая складну «СОТИ»

потрапили
в складну
життєву
ситуацію
постійне
робоче
місце і
постійну
заробітну
плату

фабрика життєву 
ситуацію, в 
тому разі 
Подільського 
району

ІіМо://\ллллл/.5.иа/огоагату/у 
edvna-rodvna-16.html 39 
хвилина передачі

«Реабіліт допомогти органи влади, люди, які • організовано
ація людям в УВКБ ООН, потрапили в компактне
людей, стресовій Адветнисьтськ складну поселення людей
що ситуації е агентство ситуацію в на період
потрапили «АДРА», результаті реабілітації
в складну «КАРИТАС», проведення ЬАоБі/Лллллл/.уоііїиЬе.со
життєву ТВ «5-й АТО - мешканці т/\л/ак:И?7=РРі2ХС}кх6г
ситуацію канал», канал Подільського а
в
результаті 
проведен 
ня АТО»

UBR району • організована 
допомога одягом та 
предметами першої 
необхідності на 
період реабілітації 

https://lidiashev.wordpress.co 
т /2 0 15/07/05/соттеггі- 
aider-ses-concitoyens- 
deplaces-ou-la-mobilisation- 
de-la-societe-civile- 
икгаіпіеппе/

оплата поліпшенн ТОВ Дети-инвалиді Дети-инвалиді
складного я здоров'я «КЛІНІКА ЛЕО детства значительно улучшили
лікування дітей, ЯКІ МЕД», свое здоровье
для стали Телевізійні http://lzavseh.stb.Ua/2014/l
інвалідів інвалідами канали І/Іб/ротоеіїегІїепепаеото
(адресна в ІУ055Іап0УІЇ:ІІЇ50/
допомога) ДИТИНСТВІ «УКРАИНА»

1 .

о І2.С0ТИ»ш:
Заст. Голови Правління Л.А.Тітаренко
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