Біографічна довідка уповноваженого представника
Тітаренко Людмили Анатоліївни__________ .
(ПІБ)
представника Громадської організації «Київська організація людей з інвалідністю^
учасників АТО з інвалідністю «СОТИ».___________ ,
(назва інституту громадського суспільства)
на участь в установчих зборах з формування Громадської ради при Київській міській
державній адміністрації
1
ПІБ
Працює
Громадянство
Число, місяць, рік
народження
Місце народження
Освіта
Науковий ступінь, вчене
звання
Володіння мовами
Нагороди, почесні звання
Досвід роботи в органах,
громадська робота
Трудова діяльність

Тітаренко Людмила Анатоліївна
1
Громадська організація «Київська організація людей з
інвалідністю, учасників АТО з інвалідністю «СОТИ»
Громадянка України
18 вересня 1958 року
м. Дніпро
вища
Не маю
Українська, російська, англійська
Не маю
більше дев'яти років
1999 - 2005 - приватний підприємець
2005-2009 - директор приватного підп риємства
«ЮПЛЮС»
2009 - по наступний час - заступник гс•лови правління
громадської організації "Київська орга нізація людей з
інвалідністю, учасників АТО з інваліди істю «СОТИ»

Додаткова інформація
Членство в інших ІГС
Контактна інформація

Член правління товариства Червоного Хреста м.Києва
м. Київ, бульвар Перова, буд. 13/2, оф. 16, телА/іЬег.
(093) 766 13 57; е-таіі: зоІиІ@икг.пеІ
Можливий напрямок
• питаннями надання соціальних послуг інвалідам
роботи у Громадській раді
та іншим особам - учасникам А1 О, ВПП, людям
похилого віку, іншим соціально вразливим
верствам населення
• організацією соціального захист у та реабілітації
постраждалих внаслідок надзви чайних ситуацій,
в том числі проведення АТО та вирішення іх
житлових питань

(підпис)

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ, УЧАСНИКІВ АТО З
ІНВАЛІДНІСТЮ "СО ТИ"
ЄДРПОУ 36406072;________________________
Україна, м.Київ, бульвар Перова 13/2, оф.16
тел. 093 766 13 57. 099 386 86 60. 067 133 34 09: е -т а іі: зоПіі@икг.пеі

РІВЕНЬ ЦИВІЛІЗОВАНОСТІ СУСПІЛЬСТВА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ТИМ, ЯК ВОНО
ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО БЕЗПОРАДНИХ ЛЮДЕЙ
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «Київська організація люднй з
інвалідністю, учасників АТО з інвалідністю «СОТИ» протягом 2017- 2019 років
1.
Повна назва Громадська організація «Київська організація людей з
інвалідністю, учасників АТО з інвалідністю «СОТИ»
2 . Скорочена назва ГО КОЛІ, АТО «СОТИ».
3. Дані про легалізацію 16 квітня 2009 р, № 0063-2009 Г.О.
4 . Адреса, контакти: м. Київ, бульвар Перова, буд. 13/2, оф. 16, тел.. (097) 940
11 02
5 . Мета та напрями діяльності: сприяння консолідації суспільства для захисту
прав та інтересів людей з інвалідністю, інвалідів АТО, учасників бойових дій зі
статусом інваліда, інвалідів ТПО та інших категорій громадян, які мають статус
інваліда; сприяння забезпеченню неухильного дотримання конституційних прав і
свобод цієї категорії громадян, задоволення і захист законних прав та
соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних,
а також інших спільних інтересів своїх членів і членів їх сімей, людей з
інвалідністю, інвалідів АТО, учасників бойових дій зі статусом інваліда, інвалідів
ТПО та інших категорій громадян, які мають статус інваліда, надання їм
правової, матеріальної і моральної підтримки
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ: два рокі роботи
у Громадської Раді при Мінсоцполітики України., в Громадській Раді при
Голосіївському РДА, в Громадській Раді при Департаменті соціальної політики
КМДА.
7 . Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
назва
проекту
адресна
допомога
інвалідам

мета

партнери

учасники

кінцевий результат
і

поліпшенн
я жіття
інвалідів

Управління з
тендерних
питань та
взаімодії з
громадськими
організаціями
інвалідів,
ветеранів
війни та праці
КМДА, КМБФ

інваліди - члени інваліди з мінімальною
пенсією почали краще
організації,
харчуватися, одягатися і
інваліди АТО,
інваліди ТПО
менше хворіти

«Фудбєнк»,
естетичне муніципальни
"Театр і
діти"
виховання й театр
"Тисячоліття",
дітейінвалідів
будинок
Художника,
національний
цирк України
«Організа забезпечи Управління з
гендерних
ція
ти літній
відпочинок питань та
літнього
взаімодії з
відпочинк і
оздоровле громадськими
у для
організаціями
інвалідів з ння для
інвалідів,
психічним інвалідів
ветеранів
иі
війни та праці
нервовим
КМДА
и
розладам
и
«Реабіліт допомогти органи влади,
ація
людям в
УВКБ ООН,
Адветнисьтськ
людей,
стресовій
е агентство
що
ситуації
потрапили
«АДРА»,
«КАРИТАС»,
в складну
життєву
ТВ «5-й
канал», канал
ситуацію
ІІВП
в
результаті
проведен
ня АТО»

члени
організації,
діти-інваліди з
сільської
місцевості

діти стали більше
цікавитися таким видом
мистецтва, як театр,
стали краще викладати
свої думки

Інваліди 2-3
груп з
психічними і
нервовими
розладами

збільшується період
ремісії, інваліди рідше
потрапляють до лікарні.
ІпЦрзУ/уууууу.їасеЬоок.сот/
Киевская-ооганизацияинвалидов-СОТЬІ-1235946796427603/

л ю д и , ЯКІ

потрапили в
складну
ситуацію в
результаті
проведення
АТО

•

організовано
компактне
поселення людей
на період
реабілітації

іпН р з ://

уууууу.уоиІиЬе.сот/
ууаісіп?у =Р РІ2ХО кхб га
• організована
допомога одягом та
предметами першої
необхідності на
період реабілітації
Ьіірз://
ІісІіазЬеу.луогсІргезз.сот/
2015/07/05/соттеп1>аісІегзез-сопсіїоуепз-сіеріасез-оиІа-тоЬіІізаїіоп-сІе-Іа-зосіеІес іу ііє -

1

икгаіпіегіпе/
оплата
складного
лікування
для
інвалідів
(адресна
допомога)

поліпшенн
я здоров'я
дітей, які
стали
інвалідами
в
дитинстві

Заст. Голови Правління

ТОВ
Дети-инвалиді
«КЛІНІКА ЛЕО детства
МЕД»,
Телевізійні
канали
«СТБ»//оУ&Хчки,'В'
«УКРАЙШ З

Дети-инвалиді
значительно улучшили
своє здрровье
ЬЦр://І2аУ5еН.5іЬ.иа/
2014/11/16/
ротоеіїегіїепепаеогпоіуоззі:
апоуііІіЬо/
Л.А.Тітаренко

