
ГромадськаГромадська спілкаспілка
««ВсеукраїнськаВсеукраїнська організаціяорганізація інвалідівінвалідів війнивійни,,
ЗбройнихЗбройних силсил, , рятувальниківрятувальників, , поліцейськихполіцейських,,

учасниківучасників бойовихбойових дійдій тата антитерористичнихантитерористичних операційоперацій»»
презентупрезентуєє проектпроект

""ПІДТРИМКАПІДТРИМКА АКТИВНОГОАКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯДОВГОЛІТТЯ ЛІТНІХЛІТНІХ ЛЮДЕЙЛЮДЕЙ". ". 



Згідно з дослідженням Всесвітньої організації
охорони здоров’я Україна займає перше місце в

світі по розповсюдженню депресії, особливо серед
людей пенсійного віку. На думку експертів, 

навчання та підтримка активного довголіття –
ефективний засіб профілактики депресій у людей

похилого віку. Участь в учбовому процесі
допомагає людині крокувати в ногу з часом, 
тренувати память, підтримувати активне

довголіття. Необхідно зробити усі зусилля, щоб
підвищити якість життя і створити умови для
активного довголіття людей похилого віку. 



МЕТА ПРОЕКТУ:
Забезпечення можливості навчання по

доступних
методиках підтримки фізичного здоров’я людей

похилого віку та
підтримки активного довголіття через: 

виготовлення та встановлення
многофункціональних спортивних к омплексів.

Розробка та виготовлення методичних
рекомендацій щодо підтримки

фізичного здоров’я і активного довголіття
людей похилого віку.



ОчікуваніОчікувані результатирезультати тата конкретніконкретні результативнірезультативні
показникипоказники виконаннявиконання проектупроекту

За результатами реалізації проекту планується охопити
навчальною програмою біля 200 осіб з цільової аудиторії.

ЦільоваЦільова аудиторіяаудиторія нана якуяку спрямованоспрямовано проектпроект::
• люди похилого віку,
• особи, які повернулися з АТО
• отримувачі соціальних послуг Центрального відділення
денного перебування територіального центру Соціального
обслуговування Дніпровського району м. Києва

СпособиСпособи інформуванняінформування громадськостігромадськості пропро хідхід тата результатирезультати
реалізаціїреалізації проектупроекту::
•інтернет, 
•соц. мережі
•методичні матеріали



ПРЕЗЕНТАЦІЯПРЕЗЕНТАЦІЯ ТАТА УРОЧИСТЕУРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯВІДКРИТТЯ
першогопершого уу ДніпровськомуДніпровському районірайоні містаміста КиєваКиєва
спортивногоспортивного комплексукомплексу длядля літніхлітніх людейлюдей, , щощо
вдбуласьвдбулась заза адресоюадресою вулвул. . КурнатовськогоКурнатовського 7, 7, аа



Під час презентації проекту та результатів його реалізації
були присутні почесні гості з Дніпровської районної в місті Києві

держаної адміністрації, а також депутати Київради…

Показники Одиниця виміру Значення

Охоплено програмою
людей похилого

віку.
186 осіб

Оволодіння навиками занять на
многофункціональних
спортивних комплексів.





Організації, які виступили партнерами під час виконання Проекту:
Територіальний центр соціального обслуговування

Дніпровського району м. Києва, 
м. Київ, вул. Курнатовського, б. 7-А, корп. 3, директор Рудковська

Л. П., тел.512-00-35.



КоштиКошти залученізалучені нана виконаннявиконання проектупроекту

№
з
/
п

Сума виділених
бюджетних
коштів (грн)

Фактично використані
бюджетні кошти

(грн)

Сума залучених коштів
громадською

організацією (грн)

1 2 3 4

195000,00 195000,00 48900,00



ДЯКУЄМОДЯКУЄМО
ЗАЗА УВАГУУВАГУ!!


