Київський міський благодійний фонд "Інтеграція"
Юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. Січневого Повстання, 3, кв. 234
Адреси для листів: м. Київ-121, м. Київ -121, 02121, вул. Вербицкого, 11, к. 191.
Контактний телефон: 560-95-85. Факс: 560-95-85; код ЄДРПОУ 22895049.__________

ІН Ф О Р М А Ц ІЯ
про результати діяльності організації протягом 2017-2018років
1. Повна назва ІГС: Київський міський благодійний фонд «Інтеграція»
2. Скорочена назва ІГС: КМБФ «Інтеграція»
3. Дата і місце реєстрації: Зареєстрований Київським міським управлінням юстиції № 043999 від 18.10.1999 року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №
039415 від 18.10.1999, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців 1 070 120 0000 016802
4. Місцезнаходження: м. Київ, Січневого Повстання, 3, кв. 234. Адреса для листів: м. Київ,
вул. Вербицького, буд. 11, кв. 191; 02121. Контактні телефони: 044-223-13-29; тел\факс: 044560-95-85
5. Метою діяльності КМБФ «Інтеграція» є здійснення благодійної діяльності в інтересах
суспільства або окремих категорій осіб згідно з ЗУ «Про благодійництво та благодійні
організації».
Напрями діяльності:
-сприяння організації заходів для поглиблення розуміння в суспільстві становища інвалідів,
дітей, молоді, їх прав, потреб, можливостей та уподобань;
-створення і введення в дію програм інтелектуального розвитку людини,що створюють
умови для збагачення мислення та світосприйняття;
-сприяння впровадженню різного рівня програм: по запровадженню нових освітніх
технологій; по вирішенню проблем працевлаштування інвалідів та їх професійної
підготовки; по забезпеченню ефективного медичного обслуговування і лікування інвалідів;
по організації і проведенню реабілітації та соціальної адаптації інвалідів для досягнення
ними оптимального рівня їх самостійності і життєдіяльності;
-сприяння втіленню програм по забезпеченню інвалідів рівними можливостями для
відпочинку, занять спортом, участі у спортивних заходах;
- по створенню можливостей для залучення інвалідів до творчого і мистецького життя; по
сприянню міжнародному туризму інвалідів;
-проведення безкоштовної консультативної допомоги зацікавленим органам при розробці
стандартів і норм, що регулюють для інвалідів доступність матеріального Довкілля.
-участь у міжнародному співробітництві з метою розробки спільних стандартів для
створення кращих умов життя інвалідів.
,
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах: відсутній
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
-участь в роботі над нормативами доступності інвалідів по зору і слуху до соціальнопобутових об'єктів, спільно з ГО ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»,
2013-2018 роки;
- проект «Доступна Україна», моніторинг доступності історико-культурних та соціальнопобутових об'ктів України для інвалідів різних нозологій (починаючи з 2008 по 2018 рік),
спільно з ГО ВГО «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»;
- Програма «Постійно діюча Творча реабілітаційо-культурологічна майстерня «Касхадьський
ключ». Програму започатковано в 2016 році з метою реабілітації осі^^^Н В аед^істю
засобами культури і мистецтва, спільно з ГО ВГО «Всеукраїнський парЛу<(мЄ^''ґц^цедДф^щх
інвалідів».
- Програма «Юридична допомога і правовий захист» (спільно з ГО
парламент працездатних інвалідів»). Програма діє в місті Києві, почиі
місті і спрямована, в першу чергу, на захист трудових прав інвалід
незаконного звільнення.

