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КОШАРА Андрій Володимирович ;

; і
Народився 25 жовтня 1976 р. в м. Києві.
Громадянин України.
:[
<иєва.
Навчався у середній загальноосвітній школ №
мі:
іг
....
У 1990-му році продовжив навчання у Київс
иУ ортивному ліцеї-інтернаті, де
. ,її
отримав звання майстра спорту України з а кад |ЛІЧН ого веслування.
II
І фізичного
виховання и спорту
У 1993-му році вступив у Національній університет
II111
України.
Трудова діяльність:
- З 1993 р. по 2002 р. - Управління освіти Подільського району, водій. |
- З 2003 р. по 2005 р. - Дошкільний навчальний заклад №98, робочий по
обслуговуванню приміщень.
- З 2005 р. по 2015 р. - Дошкільний навчальний заклад №772, двірник, охоронець.
- З 2017 р. по 2018 р. - Заснував ТОВ “Стефі Фейвор" з метою пропаганди
здорового способу життя серед дітей та молоді.
Громадська діяльність:
З 2018 р. - Голова Правління Громадської організації “Рух Змін”, яка веде свою
діяльність у таких напрямках, як підтримка молодіжних ініціатив, просвітницька
діяльність серед молоді та їх батьків, допомога та супровід інвалідів, проведення
роботи з молоддю, щодо формування ЗОЖ.
З 2018 р. - Громадське об’єднання “Наш Виноградар”, яке приймає активну
участь в житті району Виноградар, займається благоустроєм території, збереженням
зелених насаджень та лісу, бореться з незаконними забудовами, налагодженням
прямого контакту між Громадою та комунальними компаніями, органами влади, надає
консультації.
Громадський діяч при Київській Міській Раді.
Помічник депутата Київради. Партійність “Батьківщина" з 28.10.2015 р.
Сімейний стан:
Одружений.
Дружина - Кошара Олександра Сергіївна, 1989 р.н.
Дочка - Кошара Стефанія Андріївна, 2012 р.н.
Дочка - Кошара Варвара Андріївна, 2017 р.н.
Під судом і слідством не перебуваю.
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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації
«Рух Змін» протягом 2018 року

За один рік своєї діяльності ГО «Рух Змін» згідно своїх Статутних цілей
постійно надавала і продовжує надавати допомогу учасникам АТО та сім’ям у
скрутному становищі, родинам в яких є нарко и алко залежні та інваліди. Так
силами ГО в Подільському районі м. Київ за адресою: проспект Георгія Гонгадзе,
32 Б, організовано групу взаємопомочі нарко та алко залежним та їх сім’ям, яких
супроводжує дипломовані психологи. В реабілітаційному центрі від ГО “Рух Змін”
організовано безкоштовні консультації психолога для дітей та батьків із сімей
вимушених переселенців. Ведеться робота по організації процесу психологічної
реабілітації учасників бойових дій на базі вищевказаного центру.
З нами співпрацюють законодавчі, виконавчі органи влади і управління.
Щотижня наші співробітники відвідують відділення наркології в лікарнях з метою
профілактичної роботи з залежними. Також кілька разів тиждень До нас приїжджає
сертифікований психотерапевт і проводить загальні психотерапевтичні групи. Раз
в тиждень волонтери Всеукраїнської громадської організації "Рух; Змін" відвідують
державні навчальні заклади з метою пропаганди здорового способу життя серед
молоді.
ГО “Рух Змін” за час своєї діяльності підписала меморандум з КП
“Керуючою компанією з обслуговування житлового фонду Подільського району м.
Києва”, КП “Святошинське лісопаркове господарство”, Подільским управлінням
поліції Головного управлінням національної поліції в м. Києві, клубом “Еней”, БО
“ 100 відсотків життя” з метою співпраці, підвищення ефективності профілактичної
та реабілітаційної роботи з групами ризику, нарко/алко залежними та їх сім’ями.
ГО “Рух Змін” на постійній основі допомагає волонтерській організації
“Маскувальна сітка”.
ГО «Рух Змін» приймає активну участь в громадському житті Подільського
району, власними силами сприяє проведенню заходів озеленення, очищення
житлового масиву “Виноградар”, постійн'о проводить просвітницькі та
патріотично-виховні заходи для дітей та молоді Подільського району міста Києва,

силами ГО організовано надання допомоги пенсіонерам, людям з особливими
потребами та багатодітним сім’ям.
і
Діяльність ГО «Рух Змін» спрямована на всебічну підтримку та допомогу у
формуванні здорового способу життя серед молоді та незахищених верств
населення.
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Голова правління

. Кошара

