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Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
ІГС з формування нового складу 

Громадської ради при Подільській районній 
в місті Києві державній адміністрації Інформація про організацію

Інформація про організацію

Неприбуткова громадська організація «Подільська районна організація людей з обмеженими 
можливостями «ПРОЛОМ», заснована у 2013 року та зареєстрована Подільським районним 
управлінням юстиції у м.Київі, наказ № 298/02 від 25 листопада 2013 року, свідоцтво № 14

Неприбуткова громадська організація «Подільська районна організація людей з обмеженими 
можливостями «ПРОЛОМ», добровільними членами якої є 150 фізичних осіб, інваліди з різною 
нозологією у віці від 16-ти років. Діяльність організації поширюється на територію Подільського 
району м.Києва, міста Києва та України.

Основною метою організації є захист та задовільненя медико - реабілітаційних, соціальних, 
економічних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших потреб хворих -  членів 
організації, їх життєва адаптація, сприяння у працевлаштуванні і створенні робочих місць.

Організація ставить перед собою такі завдання:
- участь у створенні економічних та морально-психологічних умов для залучення інвалідів до 

активної громадської діяльності;
- надання матеріальної, продуктової, речової, соціально-психологічної, консультаційної 

допомоги інвалідам -  членам організації;
- участь у громадському контролі за додержанням прав інвалідів, представництво інтересів 

інвалідів (членів організації) у державних та інших установах, суді;
- юридичної консультації, тощо.
Соціальна діяльність та спонсорська допомога, дозволили організації вже у 2015-2016 роках 

надати інвалідам відповідні послуги та різноманітну гуманітарну допомогу.
Планується організація масових акцій: проведення теплохідних екскурсій Дніпром, святкових 

обідів і концертних програм на протязі календарного року, які охоплюють кожного з членів 
організації.

Фінансування статутної діяльності організації здійснюється переважно за рахунок 
спонсорської допомоги та благодійних внесків. Організація активно співпрацює по напрямах 
статутної діяльності з народними депутатами України і депутатами місцевих Рад, державними 
адміністраціями м.Києва та Подільского району, міським відділенням Фонду України соціального
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