
Громадська організація
«Синергія М»

02222 м.Київ, проспект Маяковського, 49, кв. 68 тел. +380939008499

вих ______
« ІЧ » ТОС-бу-А 2019

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «Синергія М» 

протягом звітного періоду

1. Повна назва ІГС: Громадська організація «Синергія М»
2. Скорочена назва ІГС: ГО «СМ»
3. Дані про легалізацію ІГС:
Дата на номер запису в ЄДР: 07.03.2019, №10661020000015739
4. Адреса, контакти: 02222 м. Київ, проспект Маяковського, буд. 49, кв. 68; 

контактний телефон +380939008499; е-таі1:097га2тік@§шаі1.сот
5. Мета та напрями діяльності.

Основна мета діяльності ГО «СМ»: Сприяння наданню соціальних послуг особам які 
знаходяться в складних життєвих обставинах; захист прав і свобод людини, сприяння 
соціальному захисту, ресоціалізацїї та соціальній адаптації; пропаганда християнських 
цінностей та здорового способу життя, сприяння духовному та фізичному відродженню 
населення України; задоволення та захист законних, соціальних, економічних та інших 
інтересів громадян.
Напрями діяльності ГО «СМ»:
- сприяння соціальній реінтеграції дітей-сиріт, малозабезпечених, інвалідів, безробітних та 
інших осіб, які потребують стороннього піклування;
- захист прав і свобод людини і громадянина;
- захист від дискримінації та створення умов для повноцінної життєдіяльності для осіб 
похилого віку та інвалідів, в тому числі розумного пристосування об'єктів інфраструктури 
для цього;
- сприяння соціальному підприємництву, орієнтованому на працевлаштування осіб, які 
потрапили в складні життєві обставини через виробництво або ремонт певних товарів, або 
надання послуг;
- сприяння соціальному захисту та реабілітації осіб похилого віку та інвалідів, 
поліпшенню рівня їх життя;
- сприяння розвитку охорони здоров'я, пропаганда здорового способу життя та 
християнської моралі серед підлітків та молоді;
- сприяння створенню центрів дозвілля для підлітків та молоді, а також осіб що є 
постраждалим від насилля та членам їхніх родин, що включає в себе психологічні та 
соціальні послуги, послуги юрисконсульта, медичні послуги, інформаційну підтримку, 
групи самодопомоги, організацію дозвілля, духовну та моральну допомогу;
- сприяння наданню благодійної та іншої допомоги особам похилого віку, хворим, 
інвалідам, пенсіонерам та самотнім непрацездатним громадянам, багатодітним, 
малозабезпеченим особам та особам без певного місця проживання які 
соціальної підтримки чи піклування;
- сприяння бездомним особам в пошуку житла чи притулку, лікуванні та в̂
проблем; ...... ., н
- сприяння формуванню в суспільстві принципів добропорядності та милоНеіріЩ^ШїУТ^Щ



- пропаганда здорового та тверезого способу життя;
- сприяння розробці методичних рекомендацій з питань діяльності християнських центрів 
дозвілля для підлітків та молоді;
- сприяння наданню соціальних послуг, таким суб’єктам системи надання соціальних 
послуг:

1) уповноваженим органам системи надання соціальних послуг;
2) отримувачам соціальних послуг;
3) надавачам соціальних послуг;
4) професійним об’єднанням працівників системи надання соціальні послуги;
5) об'єднанням надавачів соціальних послуг;
6) об'єднанням отримувачів соціальних послуг.

- сприянняу визначенні потреб у соціальних послугах;
- сприяння у виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами 
визначення потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;
- сприяння у організації, фінансування та надання соціальних послуг;
-сприяння у здійсненні моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їх якості та 
контролю за дотриманням вимог, встановлених законодавством України про соціальні 
послуги;
- сприяння у проведенні соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
- сприяння та участь у розробці й реалізації програм пробації;
- створення закладів соціального захисту для бездомних осіб та звільнених осіб;
- створення центрів для осіб(сімей), які перебувають у складних життєвих обставинах, 
надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу;
- при здійснені реінтеграції та адаптації осіб, залежних від наркотиків та алкоголю, 
бездомних осіб та звільнених осіб, осіб які перебувають у складних життєвих обставинах 
надання таким безмедикаментозної допомоги;
- участь та організація розповсюдження літератури, проведення семінарів, бесід і 
дискусій, конференцій, літературних і музичних вечорів, використання радіо, телебачення 
та інших засобів масової інформації, у відповідності до статутної діяльності Організації;
- сприяння організації поїздок за кордон, у відповідності до статутної діяльності 
Організації;
- сприяння наданню консультаційної допомоги жінкам, сім'ям, родичам та близьким 
особам, які мають проблеми із зловживанням хімічних речовин;
- сприяння проведенню профілактичної роботи в навчальних закладах міста;
- сприяння профілактиці проблем, пов'язаних з наркоманією та СНІДом серед груп 
ризику;
- організація та проведення конференцій, семінарів по профілактиці наркоманії та СНІДу, 
токсикоманії та алкоголізму;
- сприяння організації груп підтримки для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ -  відсутній;
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду -  організація щойно 
розпочала свою діяльність;
8. Інша інформація, яка розкриває суть діяльності ІГС, отримані результати та 
соціальну значимість дій та заходів, тощо.



Громадська організація
«Синергія М»

02222 м.Київ, проспект Маяковського, 49, кв. 68 тел. +380939008499

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Уповноваженого представника Громадської організації «Синергія М», 

уповноваженого на участь в установчих зборах з формування складу Громадської ради 
при Оболонській районній в м. Києві державній адміністрації

Кострицький Руслан Вікторович

Місце роботи: Громадська організація «Синергія М», посада -  член правління.
Громадянство: Громадянин України
Дата народження: 23 січня 1986 року 
Місце народження: місто Київ 
Освіта -  вища
Науковий сту пінь, вчене звання - спеціаліст 
Володіння мовами: Українська, російська 
Нагороди, почесні звання: не має 
Досвід роботи у виборних органах: не має 
Трудова діяльність:
2018 -  по сьогодні -  член правління в Громадській організації «Синергія М»;
2011-2014 рр. менеджер по роботі з ключовими клієнтами. ТОВ «Фуд Сервіс Груп»; 
2006-2009рр. -  торговий представник, ТОВ «СТМ-плюс»;
2004-2006 рр. -  мерчендайзер, ТОВ Ред Булл Україна.

Контактна інформація: 
тел (факс) -  +380936944270
електронна адреса -  kostrickiv86@qmail.com

Голова Правління /Р.М. Айріян/

mailto:kostrickiv86@qmail.com

