
 

 
 
Дата реєстрації заяви  
Реєстраційний номер   
Підпис секретаря конкурсної комісії  

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії) 
 

Заява 
 на участь у міському конкурсі проектів « Громадська перспектива:  

прозора влада та активна громада» 
 

Найменування інституту громадянського 
суспільства  

Громадська організація «Юніт» 

Назва проекту Центр по роботі з молоддю з 
ментальною інвалідністю 

«Актив» 
Пріоритет, завдання, визначене 
Організатором конкурсу на розв’язання 
якого спрямовано проект (словами, 
зазначити лише один напрямок)  

Створення центру творчості, 
навчання, юридичної, 

соціально-психологічної та 
соціально-педагогічної 
підтримки для молоді з 

ментальною інвалідністю 
Загальна сума кошторису на здійснення 
витрат проекту  

915600 

Очікуване фінансування за рахунок 
бюджетних коштів 

199000 

Строк реалізації проекту  1 рік 
Прізвище, ім’я, по-батькові керівника 
організації, місце знаходження організації, 
телефон, факс, e-mail 

Манько Олена Петрівна, Київ, 
Симиренко 34 кв.154. 

+380634006638, факсу немає, 
helen.manko@gmail.com 

Прізвище, ім’я, по-батькові та посада 
керівника проекту, поштова адреса, 
телефон, e-mail 

Манько Олена Петрівна голова 
правління 

helen.manko@gmail.com 
До заяви додається: 

1) копія свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, 
статуту (положення), скріплені печаткою (у разі наявності); 

2) копію документа, що підтверджує включення (на момент подання  
конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій; 

3) опис проекту та кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за 
формою, затвердженою організатором Конкурсу; 

4) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, джерела 
фінансування інституту громадянського суспільства, зокрема про досвід виконання 
проектів протягом останнього року за рахунок бюджетних коштів та інших джерел 
фінансування, джерела фінансування,  її матеріально-технічну  базу  та  кадрове  
забезпечення за підписом керівника або уповноваженої особи громадської 
організації, скріпленим її печаткою. 

5) листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок,  
залучених до виконання проекту (у разі потреби). 



 

 
 
Керівник інституту громадянського суспільства Манько О.П. 

  
 

М.П. 
_08_ лютого_2018 року 
 

Форма  
опису проекту та кошторису  

витрат, необхідних для його реалізації 
 

Проект Центр по роботі з молоддю з ментальною інвалідністю «Актив»  
     (назва проекту) 
 
Найменування інституту громадянського суспільства Громадська організація 
«Юніт» 
 
1. Анотація 
Назва проекту: 
Центр по роботі з молоддю з ментальною інвалідністю «Актив» 
Найменування інституту громадянського суспільства, що подає проект; 
Громадська організація «Юніт» 
 
Актуальність проекту, на розв’язання якої проблеми її спрямовано; 
Необхідність створення інклюзивного центру творчості, навчання, юридичної, 
соціально-психологічної та соціально-педагогічної підтримки для молоді з 
ментальними проблемами та їх батьків.  
Мета проекту: Сприяти розкриттю потенціалу молоді та запровадити комплексну 
модель підтримки молоді з особливими потребами та їх батьків. 
 
Заходи, які передбачено здійснити упродовж строку реалізації проекту. 
 

 Створення центру (оренда та облаштування приміщення для діяльності 
Центру); 

 Працевлаштування студентів та спеціалістів; 
 Організація заходів: конференції, круглі столи, вебінари, семінари; 
 Навчальні програми (тренінги, міжнародні обміни) 
 Розробка унікальних методів по роботі з молоддю з особливими потребами, 

та їх подальша інтеграція в суспільство; 
 Зустрічі з міжнародними фахівцями (залучення міжнародних волонтерів, 

міжнародний обмін); 
 Співпраця з соціальною службою, КМДА, Вищі Навчальні Заклади (вже 

співпрацюємо з МАУП, Київ); 
 Розповсюдження ідеї безбарьєрного життя для усіх; 
 Інтеграція молоді з особливими потребами в життя міста; 
 Інформування громадськості про хід та реалізації проекту. 

 



 

   31 серпня 2015 року група активістів зрозуміла, що має одне спільне бажання – 
створити те, що може допомогти іншим людям саморозвиватися, отримувати освіту 
та навіть покращувати умови життя. Ці люди зрозуміли, що хочуть займатися 
соціальною діяльністю та змінювати світ на краще. Таким чином, після деяких 
зустрічей на каву, запальних дискусій і навіть суперечок з’явився «Юніт». І навіть, 
через два роки успішного існування ця НГО все ще є їхньою коханою дитиною. 
   Мета організації: Розвиток міжнародного та регіонального співробітництва, а 
також міжнародних зв'язків і співпраці в науковій, освітянській, культурній, 
оздоровчих сферах, здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема економічних, соціальних, культурних та інших інтересів громадян України 
шляхом підтримки місцевих ініціатив в різних сферах життя населення, 
використовуючи кращій національний та міжнародний досвід та різні форми 
локальної демократії. 
 
Голова правління – Манько Олена Петрівна 
Виконавчий директор – Манько Петро Андрійович 
 
3. Опис програми має містити наступне: 
Проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення 
проблеми передбачаються проектом? (не більше однієї сторінки друкованого 
тексту); 
За даними МОЗ 2015 року на обліку перебуває 229 206 осіб із діагнозом розумова 
відсталість.   Однак, права людини з особливостями розвитку не забезпечуються в 
Україні на належному рівні. Перешкодами є: 

- Недосконала система соціальної абілітації. 
- Незначні зусилля держави із запобігання інституалізації таких людей – утримання 

в психоневрологічних закладах. 
- Соціальна стигматизація людей з ментальними проблемами. 
- Недостатня кількість організацій та центрів, що надають допомогу дорослим із 

вадами розвитку (усього в Україні існує 460 установ для дітей із інвалідністю до 
18 років і лише 113 організацій для молоді з інвалідністю після 18 років) 

 

 
 



 

У Києві функціонує 8 спеціалізованих організацій для дорослих із особливостями 
розвитку. Вони розташовані лише в 4 районах Києва із 10 можливих міських районів. 
Активно з них працює половина – ті, що створені із власної ініціативи батьків таких 
молодих людей. Але ж слід зазначити, що більшість з тих центрів, що створені батьками, 
сфокусовані на вирішення проблем ТІЛЬКИ їх власних дітей, а не на проблему в цілому. 

 
 
Весь центр буде повністю обладнаний і адаптований для людей з обмеженими 
можливостями. До кожного у центрі буде знайдений особистий підхід після розмови з 
спеціалістом та психологом. На перших етапах спілкування і навчання може проходити 
індивідуально у окремих кабінетах за необхідністю. Навчання проходитиме виключно із 
спеціалістами. На жаль, в Україні таких спеціалістів замало, тому будуть організовані 
тренінги з іноземними спеціалістами для соціальних працівників, які бажають працювати 
з такими дітьми (в нас вже є бажаючі, і ми впевнені кількість бажаючих буде зростати).  
У центрі буде знаходитись усе необхідне дня навчання: окремі кабінети для занять, 
кабінети спеціалістів, які безкоштовно можуть відвідувати потребуючі поза центром, 
тренінг кімната для батьків та молоді, великий зал для спільних занять і комунікацій, 
кухня, де діти зможуть харчуватись. 
Приміщення буде розраховано на 10-15 дітей для денного перебування + 10 робітників. 
Центр розрахований на визначену кількість людей та приміщень, тож він має бути не 
менш ніж 120-200 кв2. В перспективі ми плануємо зробити конференц зал, де будуть 
проходити курси для навчання нових фахівців, для подальшої роботи з дітьми, дуже 
особлива увага буде приділена тренінгам та соціальній допомозі батькам, а також буде 
працювати спілка волонтерів, проходитимуть курси написання соціальних проектів, 
тощо. 
У подальшому планується створення  соціального бізнесу (наприклад, кав’ярні, пекарні, 
кафе) задля подальшого фінансуванні центру і працювати там будуть також люди з 
обмеженими можливостями. Таким чином, ми даємо можливість навчатись і працювати, 
тим самим стаючи ближчим до звичайного соціального життя. 
 
- Пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект: 
Надати допомогу особливим підліткам та батькам, в яких народилися діти з особливими 
потребами. Показати, розказати та довести, що з цим можна жити самостійно! Можна 
розвиватися, працювати і насправді жити без ОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ! (досвід 
Ніка Вуйчича, Стівен Хокінг) 
 



 

Мета проекту:  
Створення інклюзивного центру творчості, навчання, юридичної, соціально-
психологічної та соціально-педагогічної підтримки для молоді з ментальними 
проблемами. 
 
 
Завдання проекту 

1) Запропонувати комплексну модель підтримки молоді із ментальними розладами та 
розумовою відсталістю. А саме: 
- Творчу реалізацію (робота у майстернях, арт-терапія, виїзні культурні 
заходи); 
- Соціальну абілітацію (робота з психологами та соціальними робітниками 
для формування навиків самостійного життя; тренінги для батьків); 
- Юридичну підтримку (юридичні консультації та супровід родин); 
- Підтримане працевлаштування (пошук можливостей для професійної 
реалізації); 
- Залучення небайдужої молоді та студентів до участі в проекті 
(волонтерство, стажування студентів за фахом з можливістю працевлаштування). 
- Створення соціального бізнесу. 
 

2) Підтримати батьків молоді з особливими потребами:  
-      Тренінги по мотивації; 
-      Консультації з підприємництва та ведення бізнесу; 
- Залучення до різноманітних творчих та професійно-оріентованих заходів;  
- Медитації, виїзди на природу, культурні та спортивні програми 

 
3) Консультація та поширення досвіду з українськими організаціями відповідної 

спеціалізації, які тільки створюються або вже існують. 
 

4) Співпраця з міжнародними організаціями: 
 
- Молодіжні обміни, тренінги; 
- Участь у конференціях; 
- Залучення міжнародних волонтерів та експертів; 
- Вебінари, семінари. 

 
План виконання проекту згідно з Таблицею 1: 
       Таблиця 1 

 
Етапи 
реаліза

ції 

Опис заходів 
для здійснення 

етапу 

Строк реалізації 
етапу 

Відповідальний виконавець 
(прізвище та ініціали, 

посада) 
2018 Створення і 

розвиток центру 
12 місяців 
Березень 2018 – 
Лютий 2019 

Манько О.П, голова 
правління 

2019 
Перспе
ктивни
й план 

Створення 
соціального 
бізнесу та інших 
засобів 
самофінансуван
ня 

12 місяців 
Грудень 2018 – 
листопад 2019 

Юхно В.Ю., менеджер 
проектів 

 



 

Очікувані результати та конкретні результативні показники виконання 
проекту (обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в 
цифровому вираженні); 
Основні кількісні показники в рік, осіб (очікувані): 

 кількість постійно працюючих фахівців  - 10; 
 молодь з особливими потребами – 110;  
 кількість фахівців, які прийняли участь у спеціалізованих тренінгах – 120; 
 кількість людей, які отримали консультації від наших спеціалістів - 150  
 кількість обслугованих батьків - 130 

 
 Сумарний обсяг: 520 

  
Якісні показники 

 спектр послуг, що надаються;  
 залучення міжнародних експертів, волонтерів; 
 наявність фахівців, що працевлаштувались; 
 наявність активістів-волонтерів; 
 стажування студентів. 

 
Цільова аудиторія на яку спрямовано проект; 
-Дорослі 18-35 років, які мають батьків, але мають складнощі з проживанням, або 
вихованням і потребують допомоги; 
-Дорослі 18-35 років, які мають батьків, але потребують іноді залишитися у центрі з 
метою вирішення проблем у батьків з роботою та інше; 
- Дорослі 18-35 років з обмеженими можливостями, що були переміщені з 
тимчасово окупованої території та районів проведення АТО; 
-Для батьків, котрі зневірилися, психологічно страждають або просто не знають, як 
поводитися з дітьми з особливими потребами. 
 
способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту 
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування 
громадськості); 
Інформування громадськості про хід та реалізацію проекту буде здійснюватися 
на постійній основі за допомогою: 

 web site: www.ngo-unit.org  
 соціальні мережі:  

Facebook https://www.facebook.com/ngo.unit/  та 
https://www.facebook.com/Inclusive.Center.Active/?ref=br_rs  
Instagram - https://www.instagram.com/ngo_unit/  
YouTube - 
https://www.youtube.com/channel/UCvffuZdioi28kZWwC1QcMBg/videos , 
Telegram 

 засоби массової інформації  
Методи: написання інформаційних статей, блогів, відео контенту, інтерв'ю з 
фахівцями, тощо. 
 
організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту (адреса, 
телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи в 
рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)?; 

http://www.ngo-unit.org/
https://www.facebook.com/ngo.unit/
https://www.facebook.com/Inclusive.Center.Active/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/ngo_unit/
https://www.youtube.com/channel/UCvffuZdioi28kZWwC1QcMBg/videos


 

Міжнародні організації, які будуть надавати виключно інформаційну допомогу, а 
також брати участь у заходах: 
Мальта: Centru Tbexbix, Catherine Azzopardi 
Address: 61, St Lazarus Street, Cospicua, BML 1140 Malta 
Італія: A.N.F.F.A.S Onlus Pordenone, EVS accreditation number 2013-IT-204  
Address: Via Tiro a Segno, 3/a 33170 Pordenone, Italy 
Литва: milzinulizdas@gmail.com, Darbininkų 4-14, Naujoji Akmenė LT-58115, 
Lithuania, Justina Jančauskaitė, ASOCIACIJA “MILŽINŲ LIZDAS” 
Польща: Animals for People Association, www.zwierzetaludziom.pl, +48606489555, 
Magdalena Nawarecka-Piątek 
Німеччина: Eine Welt e.V. Leipzig, Maria Tuzani, Bornaische Straße 18, Leipzig, 
Germany. 
Планується отримання благодійних внесків. 
 
4. Кошторис витрат на реалізацію проекту на рік діяльності 

 Таблицею 2: 

Таблиця 2 
№ Стаття витрат Розрахунок 

витрат 
Сума 
коштів, 
очікуван
а з 
бюджет
у 
м.Києва, 
грн. 

Сума 
коштів 
з інших 
джерел
, грн. 

Влас
ний 
внес
ок 

орга
ніза
ції , 
грн. 

Загальна 
сума 

коштів 
на 

реалізац
ію 

проекту, 
грн. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Оренда 

приміщення 
15000*12 50000 130000 0 180000 

2 Комунальні 
витрати 

2500*12 0 30000 0 30000 

 Психолог 7000*12*2 49000 119000 0 168000 
 Логопед 5000*12 0 60000 0 60000 
 Арт педагог 5000*12*2 40000 80000 0 120000 
 Бухгалтер 5000*12 0 60000 0 60000 
 Юрист 5000*12 0 60000 0 60000 
 Вихователь-

помічник 
6000*12*2 60000 84000 0 144000 

 Адміністратор 7000*12 0 84000 0 84000 
 Допоміжні 

матеріали 
800*12 0 9600 0 9600 

 ВСЬОГО:  199000 716600 0 915600 
 РАЗОМ:      

 
5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть 
залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з 
урахуванням діючих цін та тарифів, особливостей проекту та принципу 

mailto:milzinulizdas@gmail.com
http://www.zwierzetaludziom.pl/


 

економічного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх 
використання : 
1. Оренда приміщення – 120-200 кв.м за сумму 15000 грн це дуже конкурентно 
спроможня сума, що відповідає сучасним розцінкам на ринку нерухомості м.  
Києва. 
2. Комунальні витрати – Згідно діючих тарифів м. Києва. 
3. Психолог – 7000 грн в місяць – це риночна ціна на психолога, який працює з 
людьми з інвалідністю. 
4. Логопед – 5000 грн в місяць - це занижена сума в місяць, враховуючи той факт, 
що логопед буде працювати не більше 4-5 годин на день. 
5. Арт педагог - 5000 грн в місяць - це занижена сума в місяць, враховуючи той факт, 
що буде працювати не більше 4-5 годин на день. 
6. Бухгалтер - 5000 грн в місяць - це занижена сума в місяць, враховуючи той факт, 
що бухгалтер буде працювати не більше за необхідністю. 
7. Юрист - 5000 грн в місяць - це занижена сума в місяць, враховуючи той факт, що 
буде працювати під запит клієнта. 
8. Вихователь-помічник – 6000 грн в місяць – ця сума орієнтовна і врахована 
стосовно гнучкості графіку.  
9. Адміністратор – 7000 грн – Адекватна риночна ціна. 
10. Допоміжні матеріали – 800 грн в місяць це приблизні витрати на матеріали арт 
педагогів та інше. 
 
 
6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні 
працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для 
реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними 
силами організації) 
Технічні: 
Маємо надані меблі для та додаткове обладнання для облаштування центру. (8 шаф, 
5 стола, 5 стільці, полиці, тощо 
5 одиниць комп’ютерної техніки (у власному користуванні волонтерів і працівників 
оргаізацій) 
Кадрові: 
Волонтери – 15  
Члени організації – 2 
Власними силами організації: 
Конференції, молодіжні обміни, будь яке міжнародні контакти та заходи. 
Міжнародні тренінги з залученням наших інформаційних партнерів: 
Мальта: Centru Tbexbix, Catherine Azzopardi,  
Італія: A.N.F.F.A.S Onlus Pordenone, EVS accreditation number 2013-IT-204 
Литва: ASOCIACIJA “MILŽINŲ LIZDAS” 
Польща: Animals for People Association 
Німеччина: Eine Welt e.V. Leipzig 
 
 



 

Керівник інституту громадянського суспільства  Манько Олена Петрівна

                                                       
        
М.П. 
  08 лютого 2018 року 
 
Примітки 
1.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати 
проект. 
2.Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має 
перевищувати десяти сторінок.  
 
 
 
 
 
 
 



ЦЕНТР АКТИВ
Центр підтримки молоді з ментальними проблемами



Хто ми?
ГО «Юніт» – громадська організація, яка прагне розвивати молодіжні ініціативи та реалізовувати 
інноваційні проекти для реальних суспільних змін.  

Мета проекту:

Створення інклюзивного центру творчості, навчання, юридичної, соціально-психологічної та 
соціально-педагогічної підтримки для молоді(18-35 років) з ментальними проблемами та їхніх 
батьків. 

Наша місія:

Запровадження комплексної моделі підтримки для людей із ментальними розладами та 
депресіями. Розвиток їхнього творчого та особистісного потенціалу. 



Психічні розлади в Україні

1 706 070 осіб або 2,3% українців  страждали на 
розлади 
психіки та поведінки за даними  2015 рік* 

** Дані Міністерства охорони здоров’я України, 2015 р.* Дані Центру медичної статистики МОЗ Укїни, 2015 р.

80 870 осіб з УПЕРШЕ в житті встановленим 
діагнозом узято на облік протягом 2015 р.**



Динаміка росту кількості осіб з розладами 
психіки та поведінки в

* Дані Міністерства охорони здоров’я України, 2015 р.



Центри України
Організації, що надають допомогу людям із інвалідністю 

Дітям ДО 18 років
460 установ

Дорослим ПІСЛЯ 18 років
 113 установ

350 державних організацій 48 державних організацій

110 недержавних організацій 65 недержавних організацій

* Дані міністерств охорони здоров’я та соціальної політики України, 2015 

Підтримка повнолітніх осіб не є пріоритетом ні для державного, ні для 
громадського сектору. 



Центри та організації Києва
для молоді з особливими потребами

1. Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва 
(Подільський р-н, Виноградар)

2. Благодійний навчально-реабілітаційний центр для дітей та молоді з 
особливими потребами «Виноградар» (Подільський р-н, Виноградар)

3. Центр соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями Подільського району (Подільський р-н)

4. Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною 
недостатністю «Джерела» (Оболонський р-н)

5. Комунальна соціальна установа «Київський міський комплекс соціальної 
адаптації інвалідів з розумовою відсталістю» (Дніпровський р-н, Стара Дарниця)

6. Громадська організація «Центр розвитку людини «Гармонія» (Святошинський 
р-н, Південна Борщагівка)

7. Спілка матерів розумово відсталих інвалідів «Сонячний промінь» 
(Оболонський р-н)

8. Всеукраїнська благодійна організація «Даун Синдром» (Дніпровський р-н, 
Радужний масив)



Центри Києва: 
Жоден не надає комплексної підтримки



Ми пропонуємо:

Соціальна абілітація

Підтримане працевлаштування

Творча реалізація

Юридична підтримка

Комплексну  допомогу молоді з ментальними проблемами



Творча реалізація:

Робота у майстернях 
(швейна, гончарна, 
кулінарна і т. д.)

Арт-заходи 
(танцювальні вечори, 
музичні, театральні, 
художні студії)

Культурні 
програми 
(екскурсії, музеї)



Соціальна абілітація:

Надання знань та 
формування звичок для 
проживання в соціальному 
середовищі
 

Формування навиків 
автономного життя та 
самообслуговування. 

Тренінги та психологічна 
підтримка батьків 



Юридична підтримка:

Юридичні консультації сім'ям з 
особливими людьми. 

Юридичний супровід у реалізації   їхніх прав (право 
на державну соціальну  допомогу, право на освіту, 
право на охорону здоров'я тощо)



Підтримане працевлаштування

Отримання 
професійних 
навиків під час 
роботи в 
майстернях

Співпраця із центрами 
зайнятості та центром 
трудової реабілітації в 
Києві. 

Пошук можливостей 
стажування у 
комерційних  
компаніях України

Запровадження та 
розробка ідеї 
соціального 
підприємництва



Наші плани та цілі



Розвиток загальнонаціональної мережі Центрів комплексної 
підтримки людей із особливостями розвитку як альтернативу 
психоневрологічним інтернатам.



Відкриття будинків тимчасового 
проживання для особливих людей, 
де вони могли б практикувати та 
формувати навики самостійного 
життя

Створення центру підтримки з 
проживанням для сиріт - випускників 
спеціалізованих інтернатів 
(за даними аналітичного звіту міжнародної організації 
Hope and Homes for Children, 49% дітей мають ті чи інші 
психоневрологічні порушення)



Створення інклюзивного простору, в 
якому люди з ментальними проблемами 
могли б розкрити свій творчий та 
людський потенціал

Сприяння в реалізації соціального 
підприємництва для надання робочих місць 
людям із особливостями розвитку.



Наша команда
Ми - соціально свідомі представники громадського та комерційного сектору, які 
прагнуть  інноваційних і позитивних змін в суспільстві. 

Олена Манько - автор та керівник проекту (експерт з неформальної освіти, тренер, 
громадський активіст);

Марина Бойчук - менеджер з реклами та маркетингу (сфера медіа);

Татяна Кревська -  соціальний робітник (спеціалізація: практична психологія);

Дарина Чекурова -  SММ спеціаліст, контент менеджер; 

Олександра Кравець - журналіст, блогер;

Микола Косинський - спеціаліст з розробок неформальних ігор, фотограф; 

Нікіта Шляховий - web-дизайнер, активний волонтер. 



Наші партнери
Міжнародні партнери, що готові підтримати нас інформаційно і ділитись 
практиками та методами реалізації подібних центрів.

Мальта: Centru Tbexbix, Catherine Azzopardi, 
Італія: A.N.F.F.A.S Onlus Pordenone, EVS accreditation number 2013-IT-204
Литва: ASOCIACIJA “MILŽINŲ LIZDAS”
Польща: Animals for People Association
Німеччина: Eine Welt e.V. Leipzig



Як нам допомогти?
◦ Пошук Фондів та грантів для реалізації проекту.

◦ Розповсюджуй інформацію про ідею Центру.

◦ Стань волонтером або частиною команди Центру Актив.

◦ Поділись своїми ідеями щодо розвитку проекту.

◦ Підтримай фінансово:



Підтримай фінансово
Гривня:
Приват Банк ГО Юніт:  Р/Р 26005056117930

Євро:
NGO Unit Acc 26007056117604

IBAN: UA213807750000026007056117604

Долар:
NGO Unit Acc 26006056115771

IBAN: UA873807750000026006056115771

SWIFT: PBANUA2X
Адреса організації: вул. Симиренко 34/154 м. Київ, 03134, Укріїна
Адреса банку: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Днепр, 49094, Україна



Контакти
Олена Манько - президент ГО “Юніт” 

+380634006638 

active@ngo-unit.org 

o.manko@ngo-unit.org

Марина Бойчук - Координатор проектів ГО “Юніт”

+380971887552

marina.boichuk@gmail.com

https://www.facebook.com/Inclusive.Center.Active/

https://www.facebook.com/ngo.unit/

ngo-unit.org

mailto:active@ngo-unit.org
mailto:marina.boichuk@gmail.com
https://www.facebook.com/ngo.unit/





























