
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності Громадської організації «Реабілітаційний центр народних ремесел

Мета - організація заходів для реконструкції соціально-культурного оточення дітей і молоді, 
організацію комунікації та їх дозвілля з ровесниками за місцем проживання або перебування для 
покращення їх внутрішнього психоемоційного стану, зняття почуттів тривоги, занедбаності.

Основні завдання
- вивчання проблем дітей і молоді, створення умов для подальшого розвитку їхньої ініціативи;
- створення центрів соціальної активності дітей та молоді та клубів спілкування;
- організація взаємодії дітей з природою (конструювання і виготовлення екологічних куточків у 

навчально-виховних закладах та за місцем проживання (перебування); іпотерапія; створення 
екологічних гуртків; обладнання гнізд; здійснення екскурсій у ліс, на річку, організація наметових 
таборів);

- проведення інформаційно-консультативної роботи серед дітей та молоді з проблем профорієнтації й 
працевлаштування;

- здійснення заходів з соціальна реабілітація дітей шляхом організації плідної праці, творчих занять з 
метою створення умов для відновлення почуття гідності, самоповаги, соціальної придатності й 
самоствердження особистості (вивчення народного мистецтва, проведення занять з плетіння 
мережива, влаштування курсів з плетіння герданів, виготовлення іграшок, штучних квітів, виробів з 
бісера);

- реалізація рекреаційних проектів з тимчасового перебування дітей у сім'ї, спільних з школами- 
інтернатами програм з правової освіти дітей і підготовки їх до сімейного життя;

- вжиття заходів, спрямованих па розвиток співпраці шкіл-інтернатів і загальноосвітніх шкіл;
- створення дитячих асоціацій;
- залучення спонсорських коштів для додаткової фінансової підтримки дітей, які потребують 

соціальної реабілітації;
- пошук та об’єднання однодумців, які готові вести спільну діяльність на принципах цього Статуту, 

сприяючи екологічному, культурному, просвітницькому рухам, підвищенню ролі та авторитету таких 
рухів у суспільно-громадському житті;
налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими 
місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними громадськими організаціями в галузі 
реабілітації, оздоровлення, відпочинку та виховання дітей;

- підтримка і захист молоді, сім’ї та дитини, а також соціально пезахищених верств молоді;
- надання правової допомоги особам -  однодумцям для досягнення мети Організації.

Результати діяльності:

- сприяння членам Організації в реалізації їх законних прав, пільг та переваг, в отриманні 
медичної допомоги, освіти, оздоровлення, покращенні матеріальних, житлових та побутових умов 
життя, в розвитку творчих здібностей, занять фізичною культурою та спортом;

- здійснення методичної діяльність організація та проводення соціологічних досліджень 
стосовно екологічних, культурних, просвітницьких, молодіжних проблем та відповідних рухів;

- проведення інформаційно-просвітницької діяльності у сфері профілактики правопорушень, 
тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, впровадження принципів здорового способу 
життя, збереження репродуктивного та статевого здоров’я, вирішення питань планування сім’ї, 
відповідального батьківства;

- домопога у створенні дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема позаміські

для дітей «Мазана Хата» протягом року

заклади оздоровлення та відпочинку, дитяч 
містечка та інших закладі, передбачені з

[х заклади праці та відпочинку, наметові 
оздоровлення та відпочинок дітей,

забезпечувати їх діяльність

Керівник



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

уповноваженого представника Громадської організації «Реабілітаційний
центр народних ремесел для дітей «Мазана Хата» на участь в Установчих
зборах по формуванню нового складу Громадської ради при Оболонській 

районній в місті Києві державній адміністрації

ГАВРИЛІОКА АНДРІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

1. Посада в ІГС Член Громадської організації «Реабілітаційний центр 
народних ремесел для дітей «Мазана Хата» Громадянство Громадянин 
України;

2. Число, місяць, рік народження -  07.03.1977;
3. Місце народження -  м.Москва;
4. Освіта - Вища;
5. Громадська діяльність - Громадський активіст. Член Громадської ради при 

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації 2017-2019 рр.
6. Можливий напрямок роботи у Громадській раді -  ЖБК , ОСББ, Благоустрій, 

Освіта, Спорт.
7. Контактна інформація;

Контактний номер телефону: 067 325 28 62 
- Електронна адреса; ас!еа7777777фт,gmail.com

А.В. Гаврилюк

«15» травня 2019 року


