Біографічна довідка
Потапова Ірина Федорівна
Народилася 18 квітня 1958 року в м.Вінниця
В 1975 році закінчила Вінницька середньо-освітню школу №22.
В 1975 році поступала до Київського торговельно-економічного
інституту,який закінчила в 1980 році.
За фахом економіст.
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На теперішній час працюю ТОВ «ІРАН»-директор.
З 2010 року- голова правління ГО «Матері Землі».
З 2013 року -голова правління ГС «Всеукраїнський центр Суспільна ініціатива
та правозахист».
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Звіт роботи Громадської спілки
«Всеукраїнський центр «суспільна ініціатива та право захист»

1) Організований та проведений круглий стіл на тему «Соціальна відповідальність бізнесу Бути чи не бути».
В круглому столі взяли участь спортсмени, діячі культури, представники громадськості, громадські діячі,
представники благодійних організацій, представники бізнесу та засобів масової інформації.
2) Проведена акція для Святошинського дитячого будинку для дітей з обмеженими можливостями. В
рамках акції відбулась фотовиставка робіт дітей з синдромом дауна. Організована розвиваюча гра «Я
архітектор якісного світу», де діти з обмеженими можливостями навчались командній грі. В рамках акції
відбулось байкар-шоу.
3) Створена та працює на постійній основі громадська приймальня, де надається безкоштовна юридична
консультація інвалідам, малозабезпечиним та переселенцям.
1
4) Підписані договори з кримінальними інспекціями Печерського та Голосіївського районів м. Києва, щодо
організації підтримки людей, що вийшли з місць позбавлення волі та умовно-засудженими по
направленню. Підтримка відбувається в напрямках: юридичної допомоги в оформлені та відновлені
документів; організація культурно-розвиваючих заходів; працевлаштування.
,
5) Спільно з центром «Аюрведа» була організована безкоштовна комп'ютерна діагностика для дітейінвалідів Полтавської області та Київського УТОС 2.
І
6) Був організований та проведений круглий стіл в місті Хмельницькому, темою якого була - допомога та
підтримка інвалідів.
7) Проводились мастер-класи для дітей дошкільного віку «Я архітектор якісного світу, (керівник
Бондаренко О/іег Вікторович)
8) Організована безкоштовна діагностика в дитячому садочку в військовому містечку в селі Девички,
Переяслів-Хмельницького району Київської області. Організація святкування дітьми новорічних свят.
9) Організували розважальні заходи та забезпечили подарунками та товарами господарського
призначення дитячий будинок «Мрія Переяславщини» в селі Циблі, Київської області.
10) В м. Хмельницькому провели благодійну акцію пологовому будинку «Малятко», передали памперси та
одежу.
11) Організували та провели круглий стіл в м. Хмельницькому, присвячений історичному значенню
Переяславської ради.
12) Висадили 300 дерев в житловому масиві «Троєщина», м. Києва.
13) Організували та провели виставку дитячих картин (школа куінжі) дітей з м. Маріупідь та м. Армянськ в
Києві (шоколадний будинок)
І
14) Проводиться постійна робота по забезпеченню збереження та захисту культурної спадщини. Отримали
протест прокурора на рішення київради щодо можливості зносу будинку №4-6 по вул.. Грушевського в
м. Києві. Забезпечили отримання будинком статусу «Нововиявлена пам'ятка історії •>. Взяли на себе

15)
16)
17)
18)
19)
20)

відстоювання будинку №4-6 по вуя. Грушевського в м. Киві, забезпечуємо, в межах можливостей його
охоронність, чистоту, відновлення та ремонт.
І
ЗАВДЯКИ «Спілки безквартирних офіцерів», що входить в нашу громадську спілку спільно з
Міністерством Оборони забезпечили надання 204 квартири для офіцерів та військовику відставці.
Проводиться робота в Громадській раді при Міністерстві Оборони по наданню допомоги
військовослужбовцям в зоні АТО.
Був проведений благодійний концерт ( презентація театру «Камельфо»)для молоді під керівництвом
Лясота Станіслави Андріївни.
Ініціювали повернення земельних ділянок, які незаконно використовувались Міністерством Оборони, в
містах: Київ, Миколаїв, Ровно, Ірпінь та Васильків Київської області.
Організували та провели ряд круглих столів «Коренні народи України» (керівник Сергій Архіпов)
Благодійною організацією «Шлях до майбутнього», що є членом громадської спілки були проведенні
такі заходи:
Реалізувалась всеукраїнська благодійна програма « Контролюй свій цукор» в межах якої проводилась
соціальна робота з хворими на цукровий діабет, безкоштовно забезпечено апаратами для виміру рівця
цукру в крові близько 8000 людей, хворих на цукровий діабет в м. Києві та Київській рбласті, в м. Львові,
в м. Мукачево Закарпатської області, в м Хмельницьку та Хмельницькій області, в м. Івано-франківськ, в
м. Вінниця, в м. Житомир, в м. Черкаси, в м. Одеса.
Організація безкоштовних відвідувань дітьми пільгових категорій Сферичного кінотейтру в планетарії,
концертів відомих культурних діячів. Всього заходи відвідали близько 500 дітей пільгових категорій м.
Києва та Київської області.
Організований центр безкоштовної медичної консультації з приводу цукрового діабету, проведення
скрінінгу громадян з метою виявлення та діагностування цукрового діабету.
Реалізується благодійна програма «Не будь байдужим» мета якої організувати підтримку онко-хворих
дітей та дітей з ДЦП. Фінансову підтримку отримали 15 дітей на загальну суму близько 500 000 грн.

Діяльність Громадської спілки різнонаправлена, що забезпечує комплексне визначення нагальних потреб та
проблем с суспільстві.

З повагою

пова І.Ф.

Голова правління

}

