
Інформація про результати діяльн зеті громадської організації 
«Інвалідів, пенсіонерів та малозахищених верств населення «Благодія»

протягом останній двох років

1. Повна назва ІГС: Громадська оргаї ізація «Інвалідів, пенсіонерів та 
малозахищених верств населення «Благодія»;

2. Скорочена назва: ГО «Благодія»;
3. Дані про легалізацію ІГС: зареєсі ровано Подільським районним 

управлінням юстиції в м. Києві 25.04.2013 року № 1402415;
4. Адреса, контакти: : 04080, м.Київ, вул Кирилівська, 124, оф.174, 
контактний телефон (голови організації) -  067 421 80 91; Адреса електронної 
пошти: е- таі1:гг^а.Ь^осііуа@  ukr.net
5. Мета та напрямки діяльності: - метою організацій є задоволення та захист 
соціальних, економічних, суспільних, творчих, вікових, національно- 
культурних та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння 

працевлаштуванню та підвищенню творчого, трудового, інтелектуального 
потенціалу інвалідів, пенсіонерів та малоз; хищених верств населення; 
Напрямки діяльності пов’язані з реалізацією Програм соціального захисту, 
організацією посильної праці, навчання, побуту, моральної та фізичної 
адаптації у реальному середовищі на місцевому рівні, національному та 
міжнародному рівнях.
Зі сприянням створення соціальщх, пр івових та економічних умов для 
становлення та підтримки підприємницькі діяльності членів Організації в 
Україні;
Зі здійсненням необхідної господарської га комерційної діяльності шляхом 
створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної 
особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

Програми та проекти, реалізовані протягом двох років, проведена робота:
1.ГО «БЛАГОДІЯ» плідно спіьпрацк >вала з різними громадськими 
організаціями,благодійними фондами,деп) татами та державними установами 
щодо покращання умов проживання мало захищених верств 
населення,інвалідів,багатодітних родин. Завдяки співпраці з благодійним 
фондом «Фундбенк», з ГО «Патріот України», ВГО «СЛАВА НАЦІЇ»,БФ 
«Інше життя» була надана різноманітна гуманітарна допомога у вигляді: 
солодощів,миючих засобів,промислових товарі в,одягу та взуття до 
різдвяних,новорічних, пасхальних свят,де дня людини похилого віку та до 
всесвітнього дня інвалідів. Цю допоїв огу отримали 512 інвалідів та 
нужденних пенсіонерів.
2.Проводиться суспільна робота з Товариством Червоного Хреста 
Подільського району м.Києва по збору коштів та продуктів харчування для 
малозабезпечених верств населення та інв; лідів.
3.ГО «БЛАГОДІЯ» співпраціє з будинком вільних людей та Армією Спасіння 
щодо допомоги вимушеним переселенцям у тому числі надання гуманітарної 
та юридичної допомоги.



4.Організація співпрацює з терито] пальним центром соціального 
обслуговування щодо отримання безпритульними особами одягу та взуття з 
банку одягу(в.Бестужева 32)
5. Співпраця з ВБО «Турбота про літніх в Україні» дала можливість 
отримувати інвалідам організації допомогу волонтерів-пенсіонерів (соціальні 
візити) та вирішується питання щодо працевлаштування інвалідів на дому.
6. Члени організації мають можл івість безкоштовно отримувати 
консультації психолога та юриста.
7.Завдяки співпраці з Церквою Святих Останніх Днів було реалізовано 
декілька проектів, а саме: проект «Нове життя», проект «Турбота», проект 
«Чиста оселя», що дало можливість задовільнити потреби малорухомих 
пенсіонерів та інвалідів організації в гарячому харчуванні, медичної 
допомоги,в нательному одязі та взутті; в забезпеченні дітей із неповних та 
багатодітних родин іграшками для

Голова ГО «Благодія» ^  І.Матюкін
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