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НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ

Всеукраїнське громадське об'єднання 
«Національна Асамблея інвалідів України» є 
всеукраїнським добровільним неприбутковим 
об'єднанням всеукраїнських та обласних, 
Автономної Республіки Крим, мм. Києва та 
Севастополя громадських організацій, що 
об'єднують інвалідів.
Національна Асамблея інвалідів України 
створена рішенням установчої конференції 
22 вересня 2001 року та зареєстрована 
Міністерством юстиції України 10 січня 2002 

року. Свідоцтво про реєстрацію № 1734.

Метою діяльності НАІУ є об'єднання громадських організацій, членами яких є 
інваліди, узгодження дій та консолідація їх зусиль, спрямованих на поліпшення 
становища інвалідів в Україні, сприяння захисту конституційних прав інвалідів, 
підвищенню їх ролі і соціального статусу у суспільстві та захист спільних інтересів 
своїх членів.

Завдання НАІУ

- Представництво і захист конституційних прав та законних інтересів інвалідів 
та їх організацій-членів НАІУ в Адміністрації Президента України, Верховній Раді 
України, Кабінеті Міністрів України, інших органах державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, громадських організаціях;

- Сприяння та організація збору, аналізу та обміну інформацією між 
громадськими організаціями інвалідів України та інформування суспільства щодо 
стану вирішення проблем інвалідів у державі;

- Сприяння та участь у формуванні державної політики по вирішенню  
соціально-економічних, політичних, творчих та інших актуальних проблем інвалідів 
та забезпечення їх прав, в т.ч. у створенні відповідної законодавчої бази;

- Сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, попередженню проявів всіх форм 
дискримінації щодо інвалідів та порушення їх прав;

- Сприяння формуванню свідомості суспільства щодо позитивного ставлення до 
громадян-інвалідів.

Голова Асамблеї - Сушкевич Валерій Михайлович

Вищий керівний орган - Генеральна Асамблея

Виконавчий орган - Секретаріат

Станом на 31 грудня 2015 року кількість членів НАІУ становила 31 всеукраїнських і 
88 регіональних громадських організацій людей з інвалідністю.
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Діяльність Національної Асамблеї інвалідів України 
у 2015 році

реалізовано: правова діяльність

8

10

112

всеукраїнських програм захисту 
прав лю дей з інвалідністю в різних 
сферах життєдіяльності

міжнародних довгострокових 
проектів

заходів всеукраїнського та 
регіонального рівня

ліде р ів  громадського руху лю дей 
з інвалідністю, фахівців, 
представників органів влади, 
роботодавців та ЗМІ підвищили 
свою професійну спроможність

здійснено експертизу законодавчо- 
0 3  нормативних актів та внесено 

пропозицій
Проведено моніторинги:

Дотримання прав жінок з 
інвалідністю на доступ до якісних 
медичних послуг
Дотримання прав громадян з 
інвалідністю на участь у 
політичному житті

Надано:

958 ю ридично-правових консультацій 

718 відповідей на звернення громадян

проведено:

272

52

аудити доступності медичних та 
освітніх закладів, соціальної 
сфери, виборчих д ільниць, 
залізничних та авто вокзалів тощо 
в різних регіонах України

комплексних аудита доступності 
станцій Київського метрополітену

методична підтримка
1523 місцевим органам влади, 

громадським організаціям 
лю де й  з інвалідністю, ВНЗ, 
закладам освіти, медичним та 
культурним установам, 
бібліотекам, а також фахівцям в 
24 областях України надано 
методичну підтримку у вигляді 
спеціалізованої літератури

надано допомоги:
ВПО з інвалідністю отримали ліки, 

С А ' ;  засоби гігієни, продуктові набори, 
матеріальну допом огу та засоби 
реабілітації від Н А ІУ

просвітницька діяльність
М  випуски Всеукраїнської газети 

«Б е з  Бар'єрів»

кількість користувачів інтернет-
ТИСЯЧ

сайтів Н А ІУ

публікацій в соціальних 
005 мережах

НАІУ ОБ’ЄДНУЄ

У СКЛАДІ:
6  професійних спілок

В  ветеранських 
організацій

т *  батьківських 
об'єднань

9 6  г р о м а д с ь к и х
організацій людей 
з інвалідністю  
різних нозологій

| всеукраїнські (2 6 % ) | регіональні (74% )

122
ТИСЯЧІ

38

60
тисяч

12тисяч

650

відвідувачів сторінок в 
соціальних мережах

телеканалів центрального та 
регіонального рівня транслювали 
соціальні відеоролики 
Інф орм аційної кампанії 
«#ТИ і5аЬіІіІу//М ож ливості  д л я  
всіх»
плакатів Інф орм аційної кампанії 
«#ТИ І5аЬіІіїу//М ож ли вості  д л я  
вс іх»  розповсюджено в областях

закладів та установ соціального 
захисту, освіти та науки 
підтримали Інф орм аційну 
кампанію
носіїв зовнішньої соціальної 
реклами задіяно в 18 областях 
України



ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НАІУ

Протягом звітного періоду Національна 
Асамблея інвалідів України забезпечила 
активну роботу відповідно до Статуту НАІУ, 
щодо участі у формуванні і реалізації 
державної політики у сфері соціального 
захисту інвалідів та забезпечення їх прав, 
співпрацюючи з Адміністрацією Президента 
України, Комітетом Верховної Ради України 
у справах ветеранів, учасників бойових дій, 
учасників антитерористичної операції та 
людей з інвалідністю, Кабінетом Міністрів 
України, Міністерством соціальної політики 
України, Міністерством інфраструктури 
України, Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України, 
Фондом соціального захисту інвалідів.

П редставники НАІУ протягом  звітного 
періоду брали  активну участь у:

- засіданнях К оординаційної ради з 
питань розвитку  гром адян ського  
сусп ільства при П резидентові України;

- засіданнях Комітету В ерховної Ради 
України у сп р ав ах  ветер ан ів , учасників  
бойових дій , учасників  
антитерористичної о п ерац ії та лю дей  з 
інвалідністю ;

- засіданнях Комітету В ерховної 
Ради України з  питань науки і 
освіти;

- засіданнях Ради з  питань п роф есійн о ї 
орієнтац ії н асел ен н я  при Кабінеті 
Міністрів У країни;

- засіданнях Н аціональної експ ертно ї 
комісії України з  питань суспільної 
м оралі;

- зас ід ан н я х  експ ертно ї комісії з  питань 
ро зп о всю дж ен н я  і дем он струван ня 
ф ільм ів  Д ер ж авн о го  А гентства України 
з  питань кіно;

- засіданнях Робочої групи при 
У повноваж еном у  П резидента України з 
п рав  лю дей  з  інвалідністю ;

- засіданнях Робочої групи при 
У повноваж еном у  В ерховної Ради 
України з  п рав  лю дини;

- засіданнях Колегії та Комітету 
доступності М іністерства регіон ального  
розвитку , буд івництва та ж и тлово- 
ком унального  господарства  України;

- засіданнях Соціальної ради при 
Міністерстві інфраструктури України;

- засіданнях К онкурсного комітету з 
п р о вед ен н я  конкурсів  на п ер ев езен н я  
п асаж и р ів  автом обільним  транспортом  
при Міністерстві інф раструктури  
України;

- засіданнях Гром адської ради  при 
Д ерж ко м телер ад іо ;

- засіданнях при Д ерж авн ій  авіац ійн ій  
служ бі;

- засіданнях Гром адської ради при 
Д ерж авн ій  арх ітектурно-будівельн ій  
інспекції У країни.

1. Участь в розробці проектів 
законодавчих актів України

Проект Закону України "Про внесення змін 
до Закону України "Про освіту" щодо 
особливостей доступу осіб з особливими 
освітніми потребами до освітніх послуг".

Проект Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актив України 
щодо зайнятості інвалідів".

Проект Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
посилення соціального захисту інвалідів, які 
не мають права на призначення пенсії чи 
державних соціальних допомог".

Проект Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо 
спрощення адміністрування отримання
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податкових пільг підприємствами та 
організаціями, які засновані громадськими 
організаціями інвалідів».

Проект Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України» (щодо 
громадських об'єднань).

Проект Закону України «Про внесення змін 
до Кодексу України про адміністративні 
правопорушення» (щодо громадських 
об'єднань).

Проект Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
упорядкування та оптимізації системи 
реабілітації установ для інвалідів та дітей- 
інвалідів".

Проект Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України (щодо 
оподаткування неприбуткових
організацій)».

Проект Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
запровадження накопичувальної системи 
загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування та єдиних 
принципів нарахування пенсії".

Проект Закону України "Про соціальні 
послуги".

Проект Закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про освіту» щодо

особливостей доступу осіб з особливими 
освітніми потребами до освітніх послуг».

Проект Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо 
регулювання та легалізації зайнятості 
домашніх працівників".

Проект Закону України "Про основні вимоги 
до будівель та споруд, а також умови для 
розміщення на ринку будівельних виробів, 
гармонізовані з нормами законодавства 
Європейського Союзу".

Проект Закону України "Про внесення змін 
до Закону України "Про освіту" щодо 
особливостей доступу осіб з особливими 
освітніми потребами до освітніх послуг".

Проекту Закону України "Про внесення змін 
до Закону України «Про освіту» щодо 
гарантування безоплатності та якості 
освіти".

Проект Закону України "Про внесення змін 
до деяких законів України щодо поліпшення 
доступу до інформації осіб з вадами слуху".

Проект Закону України "Про внесення змін 
до Закону України "Про державно-приватне 
партнерство" (щодо розвитку і 
функціонування сфери соціального 
захисту)".

Проект Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо
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реформування державного управління у 
сфері зайнятості населення та соціального 
страхування на випадок безробіття".

Проект Закону України "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
мінімальних розмірів оплати праці".

Проект Закону України "Про внесення змін 
до Закону України " Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування".

Внесення поправок соціального 
змісту до нормативно-правових 

актів

Пропозиції змін до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 26.09.2001р. №1231 
«Про затвердження порядку проведення 
конкурсного відбору банків, через які 
здійснюється виплата пенсій та грошової 
допомоги за згодою пенсіонерів та 
одержувачів допомоги».

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про деякі питання реалізації 
Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» та 
внесення змін до Положення про порядок, 
умови та критерії встановлення 
інвалідності».

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку видачі 
ваучерів для підтримання
конкурентоспроможності осіб на ринку 
праці».

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку 
здійснення заходів сприяння зайнятості, 
повернення коштів, спрямованих на 
фінансування таких заходів, у разі 
порушення гарантій зайнятості для 
внутрішньо переміщених осіб».

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 5квітня 2012 
року №321".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до Загального 
положення про центр соціальних служб для 
сім'ї, дітей та молоді».

Проект Постанови Кабінету міністрів 
України "Про затвердження Програми 
працевлаштування та професійного 
навчання внутрішньопереміщених осіб на 
2015-2016 роки".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Деякі питання призначення і 
виплати одноразової грошової допомоги у 
разі загибелі (смерті) або інвалідності 
волонтера внаслідок поранення (контузії, 
травми або каліцтва), отриманого під час 
надання волонтерської допомоги в районі 
проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій та збройних конфліктів".

Проект Розпорядження Кабінету Міністрів 
України "Про схвалення Концепції програми 
щодо забезпечення конституційного права 
на освіту у вищих навчальних закладах осіб 
з особливими освітніми потребами на період 
до 2020 року".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження Порядку 
надання волонтерської допомоги за 
окремими напрямами волонтерської 
діяльності".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження Порядку 
надання статусу інваліда війни особам, які 
захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали 
безпосередню участь в антитерористичній 
операції, забезпеченні її проведення".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження Порядку 
надання статусу особи, на яку поширюється 
чинність Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту" для деяких категорій осіб".
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Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 
2014р. № 117 і від 1 жовтня 2014р. № 518".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 28 липня 
2010р. № 656 та від 23 листопада 2011р. 
№1210".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження Типового 
положення про психо-неврологічний 
інтернат".

Проект Розпорядження Кабінету Міністрів 
України "Про визнання такими, що втратили 
чинність, деяких розпоряджень Кабінету 
міністрів України".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 липня 
2006 року №999".

Проект Постанови КМУ "Про внесення змін 
до Порядку протезування та ортезування 
виробами підвищеної функціональності за 
технологіями виготовлення, які відсутні в 
Україні, окремих категорій громадян, які 
брали участь в антитерористичній операції

та/або забезпечені її проведення (здійснені 
заходів, пов'язаних з попередженням, 
виявленням і припиненням терористичної 
діяльності) і втратили функціональні 
можливості кінцівки або кінцівок".

Проект Постанови КМУ "Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від 
5 квітня 2012 р. № 321".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 26 березня 
2008р. № 265».

Проект постанови Кабінету Міністрів 
України "Про деякі питання соціального 
захисту дітей-інвалідів".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін до пункту 3 
Порядку надання щомісячної адресної 
допомоги особам, які переміщуються з 
тимчасово окупованої території України, 
районів проведення антитерористичної 
операції та населених пунктів, що 
розташовані на лінії зіткнення, для 
покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних 
послуг".

Проект Постанови КМУ "Про внесення змін 
до постанови Кабінету Міністрів України від
5 квітня 2012 р. № 321".

Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін Порядку 
надання щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних 
послуг".
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Проект Постанови Кабінету Міністрів 
України "Про внесення змін до Порядку 
надання щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для 
покриття витрат на проживання, в тому 
числі на оплату житлово-комунальних 
послуг.

Перша редакція проекту Правил пожежної 
безпеки для установ з постійним та (або) 
тимчасовим перебуванням 8-16 осіб - 
інвалідів з розумовою відсталістю

Проект Правил пожежної безпеки для 
установ з постійним та (або) тимчасовим 
перебуванням 8-16 осіб - інвалідів з 
розумовою відсталістю

Плану випуску пам'ятних монет України на 
2016 рік

Стандарти, правил усталеної практики та 
класифікаторів, технічних умов, проведення 
дослідно-конструкторських і науково- 
дослідницьких робіт.

Вдосконалення чинних вітчизняних 
стандартів з виробництва товарів (робіт) і 
надання послуг з метою врахування у них 
потреб інвалідів по зору, слуху, з 
урахуванням опорно-рухового апарату та 
інших маломобільних груп населення.

Вдосконалення чи розроблення форм 
державних статистичних спостережень та 
адміністративних даних з метою з'ясування 
стану справ щодо реалізації прав інвалідів з 
ураженням органів зору, слуху, опорно - 
рухового апарату, з розумовою відсталістю 
та психічними розладами та їх потреб.

Проекту ДСТУ 1501532 "Протези. 
Випробування конструкції тазостегнових 
вузлів" (І5015032:2000,ЮТ).

Перша редакція ДСТУ 150 11199-3 "Засоби 
для ходіння, керовані обома руками. 
Вимоги та методи випробування. Частина 3. 
Ходунки-столи" (150 11199-3:2005, ЮТ).

Перша редакція ДСТУ 150 11334-1 "Засоби 
для ходіння, керовані однією рукою - 
Вимоги та методи випробування. Частина 1: 
Милиці ліктьові" (150 11334-1:2007, ЮТ).

Проект ДСТУ 4070 ХХХХ "Вагони трамвайні 
пасажирські. Вимоги щодо пасивної 
безпеки".

Проект переглянутого ДСТУ 4876 20ХХ 
"Вагони трамвайні пасажирські. Загальні 
технічні вимоги".

Проект ДСТУ 4070:20 ХХ "Вагони трамвайні 
пасажирські. Вимоги щодо пасивної 
безпеки".

Остаточна редакція проекту ДСТУ 150 
11199-3 „Засоби для ходіння, керовані 
обома руками. Вимоги та методи 
випробування. Частина 3. Ходунки-столи".

Остаточна редакція проекту ДСТУ 150 
11334-1 ««Засоби для ходіння, керовані 
однією рукою - Вимоги та методи 
випробувань - Частина 1: Милиці ліктьові».

Остаточна редакцію проекту ДСТУ 1501532 
"Протези. Випробування конструкції 
тазостегнових вузлів"
(Ї5015032:2000,ЮТ)".

Форми державних статистичних
спостережень та адміністративних даних 
щодо пропозицій стосовно реалізації плану 
заходів стосовно забезпечення виконання 
положень Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) на 2015р.

Плану заходів з забезпечення виконання 
положень Європейської соціальної хартії 
(переглянутої) на 2015 рік.
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ПРОЕКТИ НАІУ:

Протягом звітного періоду Національна 
Асамблея інвалідів України співпрацювала з 
міжнародними організаціями, фондами, 
посольствами акредитованими в Україні, 
благодійними організаціями та бізнес- 
структурами реалізовуючи проекти в сфері 
захисту прав та інтересів людей з 
інвалідністю.

-  ПРОЕКТ «Сприяння інтеграційній 
політиці та послугам для людей з 
інвалідністю в Україні»

(реалізовується в рамках ООН 
партнерства зі сприяння правам людей з 
інвалідністю)

Терміни реалізації проекту: 2012 -2015 рр.

Виконавці спільної програми:
Програма розвитку Організації Об'єднаних 
Націй(ПРООН)
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ)
Всесвітня Організація Охорони Здоров'я 
(ВООЗ)
Міжнародна Організація Праці (МОП)

Партнери спільної програми:
Міністерство соціальної політики України 
Харківська обласна державна адміністрація 
Національна Асамблея інвалідів України

Мета програми: сприяти застосуванню 
стандартів доступності та універсального 
дизайну як таких, що забезпечать 
залучення і участь людей з інвалідністю, а 
саме сприяти подоланню існуючих бар'єрів, 
які заважають або обмежують рівний доступ

до послуг і об'єктів, призначених для 
широкої громадськості.

В рамках проекту проведено:

- 27 навчальних семінарів та тренінгів;
- навчання пройшли 680 фахівців, 
представників громадських організацій, 
представників центральних та місцевих 
органів влади;
- навчанням було охоплено представників 
21 області України;
- видано 3 навчально-методичних 
посібники з питань застосування стандартів 
доступності та універсального дизайну, 
адвокаті.

-  Проект «Громадянське суспільство 
як захисник прав людей з 
інвалідністю в процесі прийняття 
рішень органами влади»

Фінансується Європейським Союзом та 
виконується Британською Радою у співпраці 
з місцевими партнерами у шести країнах 
світу: Азербайджані, Вірменії, Грузії, 
Йорданії, Лівані та Україні.

Терміни реалізації проекту: 2013-2015 роки

Партнером даного проекту серед 
громадських організацій в нашій країні є 
Національна Асамблея інвалідів України.

Цілі проекту: посилення ролі та 
професіоналізму громадських організацій 
людей з інвалідністю в їх співпраці з 
органами виконавчої та законодавчої влади 
з метою покращення їх представництва в 
процесі розробки політики та захисту прав 
людини.

В рамках проекту проведено:
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- 17 навчальних семінарів та тренінгів, в 
тому числі з питань зайнятості та 
працевлаштування;
- навчання у сфері пройшли 427 фахівців, 
представників громадських організацій, 84 
помічників народних депутатів України та
12 помічників депутатів місцевого рівня, 
роботодавці;
- навчанням було охоплено представників
24 областей України.

-  Проект «Подолати перешкоди - 
надати можливості»

Терміни реалізації: 2014 -2015 рр.

Проект реалізується в межах діяльності 
Програми Агенства США з Міжнародного 
Розвитку «Здоров'я жінок України».

Мета проекту: Покращення ситуації з 
дотриманням репродуктивних прав жінок з 
порушенням опорно-рухового апарату у 4 
пілотних областях -  Вінницькій, 
Житомирській, Луганській, Львівській і на 
національному рівні.

-  Проект «Тренінги, розширення 
економічних можливостей, 
допоміжні технології та послуги 
медичної/фізичної реабілітації»

Терміни реалізації: 2015 -2017 рр.

Проект фінансується Програмою 
Агенства США з Міжнародного Розвитку 
(ІІ5ДЮ).

Виконавці:

^СР Колеса для людства (США); 
Українська асоціація фізичних 
терапевтів (УАФТ);
Національна Асамблея інвалідів України 
(НАІУ).

Проект комплексного навчання та 
надання прямих послуг, який сприятиме 
особам з інвалідністю досягнути більш 
незалежного, щасливішого життя.

Місія: Проект направлений на підтримку 
зайнятості та працевлаштування 
внутрішньо переміщеним особам з 
інвалідністю, які постраждали внаслідок 
конфлікту на Сході України; надання 
реабілітаційних послуг особам з 
порушенням опорно-рухового апарату, 
зокрема шляхом їх участі у таборах 
активної реабілітації.

Цільова група проекту (ВПО):

Внутрішньо переміщені особи з 
інвалідністю (далі ВПО), зокрема зі 
Сходу та Криму; учасники АТО, що 
отримали травму; цивільні постраждалі 
в зоні АТО, які стали інвалідами; члени 
їх сімей; особи з інвалідністю, які 
проживають на території, що межує з 
окупованою територією (Донецька, 
Луганська області).

Проект реалізується в 5 областях: 
Львівській, Вінницькій, Донецькій, 
Дніпропетровській та Харківській

Що буде зроблено?
• сприяння в працевлаштуванні для 
ВПО на підприємствах різних форм 
власності;

9



• оплата навчання ВПО на 
короткотривалих курсах підвищення 
кваліфікації (підготовки та 
перепідготовки);
• надання міні-грантів на відкриття 
власної справи ВПО;
• організація тренінгів із розвитку 
самозайнятості та підприємництва серед 
ВПО;
• проведення семінарів для 
роботодавців з питань 
працевлаштування та зайнятості осіб з 
інвалідністю;
• проведення таборів активної 
реабілітації для осіб з травмою хребта та 
спинного мозку на базі Західного 
реабілітаційного центру (Львівська 
область).

-  Проект «Оцінювання доступності 
виборчих дільниць для виборців з 
інвалідністю».

Напрацювання рекомендацій і стратегій 
з метою покращення доступу громадян з 
інвалідністю та маломобільних виборців 
до виборчого процесу.

Терміни реалізації проекту:
Грудень 2015 - березень 2016

Виконавці:
• Національна Асамблея інвалідів 

Україна
• Міжнародна фундація виборчих 

систем (іпїегпаїіопаї Роипгіаїіоп ґог 
Еіесїогаі 5уз£етз, ІРЕ5)

За підтримки:
• Посольства Канади в Україні
• Агенції міжнародного розвитку ^5АI^

Партнери:
• Програма розвитку ООН в Україні 
(ПРООН)
• Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
• Всесвітня організація здоров'я (ВОЗ)
• Міжнародна організація праці (МОТ)
• Міністерство соціальної політики 
України

Мета: Сприяти створенню можливостей 
особам з інвалідністю продемонструвати 
свою громадянську позицію на рівні з 
іншими громадянами шляхом реалізації 
своїх виборчих прав

Завдання проекту:
• Провести оцінювання фізичних 

бар'єрів, з якими зіштовхуються особи з 
інвалідністю на виборчих дільницях 
Полтавської області (1269 дільниць).
• Представити дані для ЦВК та 

Полтавської обласної державної 
адміністрації щодо стану доступності 
виборчих дільниць області.
• Сприяти налагодженню співпраці 

представників місцевих громадських 
об'єднань людей з інвалідністю з 
представниками місцевих органів влади 
задля планування та реалізації спільних 
дій щодо покращення доступу.

-  БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА «РЯТУЙМО 
РАЗОМ!»

Терміни реалізації: 2014 -  по теперішній 
час.

Місія: Сприяння процесам відновлення 
життєдіяльності внутрішньо переміщених 
осіб з інвалідністю та членів їх сімей, ці- 
вільно постраждалих в зоні АТО та 
учасників АТО.
Проект спрямовано на надання 
кваліфікованої безоплатної адресної 
допомоги ВПО з інвалідністю та членам їх 
сімей, ці вільно постраждалим в зоні АТО 
шляхом налагодження співробітництва з 
державними структурами та громадськими 
організаціями.

Підтримка:
• ПРООН
• Посольство Франції в Україні
• Фонд «Східна Європа»
• ЮНІСЕФ

Партнери:
• Міністерство соціальної політики,
• Міністерство освіти і науки,
• Міністерство інфраструктури,
• Міністерство охорони здоров'я,
• громадські організації, волонтери.

Основна діяльність проекту:
• Сприяння захисту прав людей з 

інвалідністю, які знаходяться в зоні 
АТО або виїхали на безпечну 
територію.

• Вивчення потреб внутрішньо 
переміщених осіб з інвалідністю для
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БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА НАІУ «РЯТУЙМО РАЗОМ!»

Соціальна ініціатива громадських організацій на підтримку внутрішньо переміщених осіб з 
інвалідністю та членів їх сімей, цивільно постраждалих в зоні АТО та учасників АТО, започаткована в 
2014 році.

Ситуацію, яка склалась на Сході України, в Донецькій та Луганській областях, де проходять бойові 
дії, змусила багатьох людей, в тому числі з інвалідністю, залишити свої домівки і виїхати, в надії 
зберегти своє життя та життя своїх рідних.

У особливо складній ситуації опинилися люди з інвалідністю, оскільки без сторонньої допомоги 
багато з них не в змозі покинути місця проживання. Але складнощі пов’язані не тільки з переїздом осіб 
з інвалідністю з місць, де проходять бойові дії, а й з іншими чисельними проблемами вже на безпечній 
території України. Зокрема, це організація та пошук архітектурно доступних місць проживання, 
доступного транспорту для перевезення, повноцінного харчування, лікування, побутового 
облаштування, а також забезпечення соціальної, юридичної, правової, психологічної та іншої 
допомоги.

В 2015 році Національна Асамблея інвалідів України продовжила свою благодійну діяльність -  
надання кваліфікованої безоплатної адресної допомоги переміщеним із зони АТО особам з 
інвалідністю та членам їх сімей шляхом налагодження співробітництва з державними структурами та 
громадськими організаціями.

Національна Асам блея інвалідів України щиро дякує кожному, хто надав 
підтримку та допомагав нам допомагати людям.

Надана допомога в рамках програми:

Медичні препарати

М  Придбано
медпрепаратів на 
суму 50 978 грн.

Для 115 осіб з інвалідністю

Продукти

211 сімей ВПО
" з інвалідністю
в забезпечено

/  / ]р| продуктовими
наборами

Засоби гігієни та технічні 
засоби реабілітації
4» Придбано 
V  засобів гігієни та 

Ж Ц закуплено ТЗР 
©І2У на суму

233 427 грн.
Для 82 осіб з інвалідністю

Реабілітаційне обладнання
Забезпечено 
обладнанням установи 
на суму 1 мільйон 274 
тисяч гривень

Ш Інша допомога
500 дітей отримали 
розвиваючі освітні 
набори І *

Проживання 
Надано можливість 
тимчасового 
проживання 
7 особам

Психологічна та юридично- 
^  правова підтримка

843 особи звернулися 
на Гарячу лінію НАІУв

Матеріальна допомога

т Надано допомоги 
на суму 38 400 грн.

38 осіб з інвалідністю

Одяг
Забезпечено
одягом (у т.ч.ІЗ теплий/зимовий)
238 осіб



постійного моніторингу ситуації та 
швидкого реагування на проблеми.

• Забезпечення діяльності СаІІ-центру 
для людей з інвалідністю, створеного 
на базі офісу Національної Асамблеї 
людей з інвалідністю.

• Підтримка доступного 
інформаційного Інтернет ресурсу для 
людей з інвалідністю 
ммм.зоз.паіи.огд.иа.

• «Ведення випадку» та надання 
адресної допомоги людям з 
інвалідністю переміщеним із зони 
АТО.

• Налагодження співпраці державних 
структур та громадських організацій 
щодо надання допомоги особам з 
інвалідністю.

• Лобіювання змін на державному 
рівні щодо захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб з інвалідністю та 
членів їх родин.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НАІУ

Національна Асамблея інвалідів України продовжила здійснення 7 
довгострокових програм НАІУ, а саме:

- Програма «У часть НАІУ у ф орм уванн і та р еал ізац ії д ер ж ав н о ї політики у 
сф ер і соц іальн ого  захисту  ін вал ід ів» .

- Програма «С творення в Україні безп ер еш ко д н о го  доступу лю дей  з 
інвалідністю  до об 'єктів  ж и тлового  та гром адського  п р и зн ач ен н я » .

- Програма « П р о вед ен н я  просвітницької діяльності д ля  кер івників  та 
спец іалістів  гром адських  орган ізац ій  інвал ід ів  «Ш кола л ід ерства  НАІУ».

- Програма «С прияння розвитку  гром адського  руху молоді з  інвалідн істю  в 
У країні».

- Програма « Ч е р ез  освіту до соц іальн о ї інтеграц ії» .

- Програма « Ін ф о р м ац ій н е  за б е зп еч е н н я  д іяльності гром адських  орган ізац ій  
лю дей  з  інвал ідн істю ».

- Програма «С прияння розвитку гром адського  руху ж ін о к  з  інвалідн істю  та 
батьк ів , які виховую ть д ітей -ін вал ід ів» .

Січень

28 січня 2015 року Національна Асамблея 
інвалідів України спільно з Луганською 
обласною молодіжною громадською 
організацією «Асоціація молодих інвалідів 
Східного Донбасу-Схід» в м. Київ провели 
Конференцію «Право на життя» захід для 
осіб з інвалідністю та членів їх сімей -  
вимушених переселенців із зони АТО з 
питань отримання медичної допомоги та

29 січня 2015 року НАІУ в м. Київ 
презентувала результати аналізу
міжнародного досвіду впровадження 
послуги супроводу на робочому місці та 
підтримки зайнятості людей з інвалідністю 
спільно з Програмою розвитку організації 
об’єднаних націй (ПРООН), Дитячим 
Фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою 
Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ); 
Міжнародною Організацією Праці (МОП) та 
Міністерством соціальної політики України.

30 січня-2015 року НАІУ спільно з 
Луганською обласною молодіжною 
громадською організацією «Асоціація 
молодих інвалідів Східного Донбасу-Схід» у 
м. Київ проведено захід для жінок з 
інвалідністю «Захист прав жінок з 
інвалідністю -  вимушених переселенців зі 
Сходу України».
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Лютий

9 лютого 2015 року в м. Київ проведено 
прес-конференцію «Люди з інвалідністю про 
«нічні» рішення Верховної Ради України 28 
грудня 2014 року щодо їхніх прав».

09 -  13 лютого 2015 року НАІУ спільно з 
Міжнародною благодійною організацією 
«Колеса для людства» - (ИСР ^Ь ее із  Гог 
Нитапііу) за підтримки Агентства 
міжнародного розвитку Уряду США (Ц8АО) 
в м. Київ в рамках спільного проекту 
проведено Семінар-тренінг з питань підбору 
візків та адаптації візків для користувачів з 
інвалідністю.

11 лютого 2015 року НАІУ проведено 
Круглий стіл «ТЗР -  як засіб підвищення 
якості життя людини з інвалідністю» в 
рамках Міжнародної конференції: 
«Всесвітня організація охорони здоров’я. 
Набуття особистої мобільності особами з 
інвалідністю. Забезпечення візками» за 
участі: Уповноваженого Президента України
з прав людей з інвалідністю, представників 
Міністерства соціальної політики України, 
Міністерства охорони здоров’я України, 
Фонду соціального захисту інвалідів, 
Українського науково-дослідного інституту 
протезування, Протезно-ортопедичних
заводів України, сервісних центрів технічних 
засобів реабілітації, регіональних 
департаментів соціального захисту 
населення, представників громадських 
організацій інвалідів -  членів та партнерів 
НАІУ. Також в рамках проекту НАІУ 
проведено навчальний курс Всесвітньої 
організації охорони здоров’я «Підготовка 
персоналу служб із забезпечення інвалідних

візків за програмою базового рівня». У 
навчанні взяли участь 18 фахівців: 
працівники сервісних центрів протезно- 
ортопедичних підприємств, працівники 
служб соціального захисту населення, 
фізичні терапевти/реабілітологи,
представники громадських організацій. По 
закінченню навчання учасники отримали 
офіційні сертифікати, що у перспективі 
дозволить стати тренерами програми ВООЗ 
по підбору інвалідних візків з метою 
розповсюдження досвіду в Україні.

13 лютого 2015 року НАІУ виступила 
співорганізатором Міжнародної конференції 
«Універсальний Дизайн як запорука 
розвитку інклюзивного суспільства» спільно
3 Програмою розвитку організації 
об’єднаних націй (ПРООН), Дитячим 
Фондом ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітньою 
Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ); 
Міжнародною Організацією Праці (МОП) та 
Міністерством соціальної політики України.

25 -  26 лютого 2015 року Національна 
Асамблея інвалідів України спільно з 
Міжнародним альянсом інвалідів в м. Київ 
проведено Круглий стіл для громадських 
організацій інвалідів з питань Представлення 
альтернативного звіту до Конвенції ООН про 
права інвалідів в Комітеті ООН з прав осіб з 
інвалідністю в квітні 2015 року.

Б ер езен ь

4 березня 2015 року НАІУ в м. Київ 
проведено Семінар «Інклюзивне навчання: 
теорія та практика» за підтримки Програми 
розвитку організації об’єднаних націй
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(ПРООН), Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ), 
Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я 
(ВООЗ); Міжнародної Організації Праці 
(МОП) та Міністерства соціальної політики 
України.

20 березня 2015 року спільно з 
Міжнародним фондом виборчих систем 
(ІРЕ8) в м. Дніпропетровськ проведено 
Фокус-групу «Оцінка ситуації щодо 
забезпечення доступу осіб з інвалідністю до 
виборчих та політичних процесів в Україні».

23, 24, 25 березня 2015 року, за підтримки 
Британської Ради в Україні (ВгіІізЬ Соипсеї 
Икгаіпе), в м. Київ проведено Одноденні 
семінари «Інклюзивні рішення для 
рівноправного та відповідального 
суспільства» для помічників народних 
депутатів України. На семінарах будуть 
висвітлені теми щодо нових підходів до 
питань інвалідності, впровадження 
інклюзивного навчання, працевлаштування 
та зайнятості осіб з інвалідністю, 
доступності та універсального дизайну, 
надання якісних послуг в сфері охорони 
здоров’я тощо. Актуальність проведення 
семінарів пов’язана з впровадженням 
парламентського контролю за
імплементацією в національне законодавство 
положень Конвенції про права інвалідів та 
заслуховуванням в 2015 році Національного 
державного звіту в Комітеті ООН з прав 
людей з інвалідністю.

29 та 30 березня 2015 року НАІУ в м. 
Вінниця проведено 2 семінари з 
інклюзивного прийняття рішень для

представників громадських організацій та 
місцевих органів влади в межах спільного 
проекту із Британською Радою (ВгіІізЬ 
Соипсеї) «Громадське суспільство, як 
захисник прав людей з інвалідністю в 
процесі прийняття рішень органами влади».

Квітень

2 квітня 2015 року НАІУ в м. Вінниця в 
рамках спільного проекту “Оцінка ситуації 
щодо забезпечення доступу осіб з 
інвалідністю до виборчих та політичних 
процесів в Україні” Міжнародного фонду 
виборчих систем (Іпіетаїіопаї Роипгїаііоп Гог 
Еїесіогаї 8уз1еш8 - ІРЕ8) проведено Фокус- 
групу «Оцінка ситуації щодо забезпечення 
доступу осіб з інвалідністю до виборчих та 
політичних процесів в Україні».

6 -  9 квітня 2015 року в м. Вінниця НАІУ 
виступила партнером проведення Тренінгу 
«Надання послуг з планування сім’ї 
репродуктивного здоров’я жінкам з 
інвалідністю» в рамках реалізації проекту 
“Подолати перешкоди - надати можливості” 
програми Агентства США з міжнародного 
розвитку “Здоров'я жінок України” . Мета 
тренінгу полягає у підвищенні обізнаності 
медичних працівників (лікарів та 
адміністраторів) щодо їх ролі та обов'язків 
при наданні якісних медичних послуг і 
забезпечення рівного доступу до таких 
послуг жінкам з інвалідністю (в т.ч. на 
жінкам, що пересуваються на інвалідних 
візках).

7 квітня 2015 року за ініціативи 
Національної Асамблеї інвалідів України 
відбувся візит до Одеси Уповноваженого 
Президента України з прав людей з 
інвалідністю Валерія Сушкевича.

В рамках візиту з метою обговорення 
найважливіших та гострих проблем та план 
подальшої роботи щодо надання якісної та 
оперативної підтримки та допомоги в 
конференц-залі Санаторію «ім. Пирогова» 
Валерій Сушкевич зустрівся з вимушеними 
переселенцями з інвалідністю,
представниками громадських організацій
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людей з інвалідністю, що мешкають зараз в 
Одеській області.

В обговоренні також взяли участь 
представники Міністерства праці та 
соціальної політики України, зокрема 
Департаменту оздоровлення та санаторно- 
курортного лікування, Департаменту 
соціального захисту інвалідів, Управління 
організації соціального захисту
постраждалих внаслідок надзвичайних 
ситуацій та вирішення житлових питань , 
Управління по наданню медичної допомоги 
дорослим Міністерства охорони здоров’я, 
представники Департаменту соціального 
захисту населення Одеської обласної 
державної адміністрації, а також директора 
санаторіїв, що прихистили переселенців.

НАІУ передала благодійну допомогу: ліки, 
засоби гігієни, технічні засоби реабілітації, 
продукти харчування тощо на загальну суму 
понад 230 000 грн. Також проведено 
переговори з керівництвом закладів щодо

вирішення актуальних питань на прохання 
переселенців.

8 квітня 2015 року в м. Київ проведено 
навчання для працівників відокремленого 
підприємства залізничного вокзалу станції 
Київ-Пасажирський «Методика супроводу 
пасажирів, що відносяться до групи 
маломобільних».

9 квітня 2015 року в м. Буча Київської 
області проведено Семінар «Організація 
капітального будівництва та ефективне 
управління майном УДППЗ «Укрпошта».

20 квітня 2015 року в м. Женева в Комітеті 
ООН відбулося представлення 
Альтернативних звітів громадських 
організацій людей з інвалідністю. У складі 
делегації, очолюваної Національною 
Асамблеєю інвалідів України, були 
організації: ВГО «Коаліція захисту прав 
інвалідів та осіб з інтелектуальною 
недостатністю», ВГО «Група активної 
реабілітації», ВГО «Генерація успішної дії», 
Житомирська ГОІ «Молодь. Жінка, Сім’я», 
БФ «Крок за Кроком», які брали активну 
участь у підготовці звіту. Вперше 
представники громадських об’єднань людей
з інвалідністю говорили про дотримання 
своїх прав на високому міжнародному рівні, 
про необхідність впровадження системних 
змін в нашій державі, про бар’єри, які 
заважають їм бути включеними у 
суспільство. Увага акцентувалась на 
питаннях дискримінації, доступності, освіти, 
охорони здоров’я, працевлаштування, прав 
дітей та жінок з інвалідністю, переселенців з 
інвалідністю, відновлення прав недієздатних 
та ін.

21 квітня 2015 року НАІУ в м. Київ в 
рамках проекту “Оцінка ситуації щодо 
забезпечення доступу осіб з інвалідністю до 
виборчих та політичних процесів в Україні” 
Міжнародного фонду виборчих систем 
(Іпіегпаїіопаї Роипгїаііоп Гог Еїесіогаї Зузіешз
- ІРЕ8) проведено Фокус-групу «Оцінка 
ситуації щодо забезпечення доступу осіб з 
інвалідністю до виборчих та політичних 
процесів в Україні».
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Вперше голос громадських організацій людей з інвалідністю  
прозвучав в Комітеті ООН

У вересні 2015 року Україна звітувалась в 
Комітетів ООН з прав людей з інвалідністю за 
виконання Конвенції ООН про права інвалідів. В 
межах підготовки звіту уряду Комітет 
заслуховує звіти та рекомендації громадських 
організації людей з інвалідністю.

20 квітня 2015 року в м. Женева в Комітеті ООН 
відбулося представлення Альтернативних звітів 
громадських організацій людей з інвалідністю. У 
складі делегації, очолюваної Національною 
Асамблеєю інвалідів України, були організації:
ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з 
інтелектуальною недостатністю», ВГО «Група активної реабілітації», ВГО «Генерація успішної 
дії», Житомирська ГОІ «Молодь. Жінка, Сім'я», БФ «Крок за Кроком», які брали активну участь 
у підготовці звіту.

Вперше представники громадських об'єднань 
людей з інвалідністю говорили про дотримання 
своїх прав на високому міжнародному рівні, про 
необхідність впровадження системних змін в 
нашій державі, про бар'єри, які заважають їм 
бути включеними у суспільство. Увага 
акцентувалась на питаннях дискримінації, 
доступності, освіти, охорони здоров'я, 
працевлаштування, прав дітей та жінок з 
інвалідністю, переселенців з інвалідністю, 
відновлення прав недієздатних та ін.

Українська делегація громадських організацій 
людей з інвалідністю подякувала членам 
Комітету за листи підтримки до урядових 

структур нашої держави щодо внесення змін в переклад Конвенції на українську мову.

Поряд з тим учасники делегації висловили прохання до членів Комітету ООН з прав людей з 
інвалідністю щодо проведення спеціального 
засідання Комітету з питання виконання статті 
50 КПІ «Автентичні тексти», а саме перегляду 
перекладу Конвенції російською мовою.

Під час візиту обговорювалась участь 
громадських організацій людей з інвалідністю у 
підготовці доповіді ООН по виконанню статтю
11 Конвенції ООН про права інвалідів «Ситуація 
ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації».

Візит української делегації став можливим 
завдяки фінансовій підтримці Міжнародного 
альянсу людей з інвалідністю та Програми 
розвитку ООН в Україні.
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Травень

21 -  22 травня 2015 року спільно з 
Луганською обласною молодіжною 
громадською організацією «Асоціація 
молодих інвалідів Східного Донбасу-Схід» в 
м. Кремінна Луганської області проведено 
Заходи до Дня захисту дітей «Я намалюю 
сонця світ!!!»

29 квітня 2015 року в м. Київ проведена 
Прес-конференція «Загублені права: вперше 
голос громадських організацій людей з 
інвалідністю з України прозвучав в Комітеті 
ООН».

23 квітня 2015 року в м. Київ проведено 
Аудит доступності залізничного вокзалу 
станції «Київ -  Пасажирський» ДТГО 
«Південно-Західна залізниця» щодо 
визначення доступності будівель і споруд та 
надання послуг для маломобільних 
пасажирів, а також з питань доступності 
інших об’єктів залізничного транспорту.

29 квітня 2015 року спільно з Луганською 
обласною молодіжною громадською 
організацією «Асоціація молодих інвалідів 
Східного Донбасу-Схід» в м. Кремінна 
Луганської області проведено засідання 
круглого столу «Молодь та діти з 
інвалідністю в ситуації ризику. Стаття 11 
Конвенції ООН про права інвалідів».

Червень

04 червня 2015 року НАІУ спільно з 
Міжнародним фондом виборчих систем 
(ІРЕ8) в м. Київ проведено Круглий стіл 
«Доступ осіб з інвалідністю до виборчих та 
політичних процесів в Україні» за участю 
народних депутатів України,
Уповноваженого Президента України з прав 
людей з інвалідністю, представників 
Міністерства соціальної політики України, 
Центральної виборчої комісії України, 
представників місії Посольства США та 
Канади в Україні, місії Агентства США з 
міжнародного розвитку (Ц8АГО), 
громадських організацій людей з 
інвалідністю та правозахисник організацій, 
ЗМІ. Мета: обговорення виявлених прогалин 
і невідповідностей законодавства України 
міжнародним правовим документам згідно 
до взятих державою зобов’язань щодо 
реалізації особами з інвалідністю права на 
участь у політичному та суспільному житті, 
та представлення проекту рекомендацій 
щодо покращення ситуації.
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09 -  11 червня 2015 року спільно з 
Британською Радою в Україні (БгіІізЬ 
Соипсеї Икгаіпе) в м. Київ проведено 
Міжнародну конференцію «Інклюзивні 
рішення для рівноправного та 
відповідального суспільства». Учасниками 
заходу були представники державних 
структур, громадських організацій з країн- 
учасниць проекту: Азербайджану, Вірменії, 
Великобританії, Грузії, Йорданії, Лівану, 
України. Під час роботи конференції 
відбувся обмін досвідом та представлені 
кращі практики з інклюзивного прийняття 
рішення, що були впроваджені під час 
реалізації проекту в країнах учасницях. 
Пілотним регіоном проекту в Україні обрано 
Вінницьку область завдяки активності 
громадських організації людей з 
інвалідністю та сприянні місцевих органів 
влади у зміні ситуації на краще.

17 -  18 червня 2015 року у м. Київ 
проведено Всеукраїнський форум 
“Репродуктивне здоров’я жінок з 
інвалідністю. На конференції учасники мали 
змогу дізнатись про існуючі бар'єри у 
наданні медичних послуг жінкам з травмою 
хребта та спинного мозку; про позитивні 
практики, що були запроваджені під час 
реалізації проекту, обмінятись думками 
щодо покращення ситуації в сфері 
репродуктивних прав жінок з травмою 
хребта та спинного мозку та обговорити 
подальші стратегії роботи в цьому напрямку.

23 -  24 червня 2015 року спільно з 
Благодійним фондом «Інститут раннього 
втручання» у м. Київ проведено Зустріч 
представників громадських організацій та 
організацій батьків Сполученого
Королівства Великої Британії та Північної 
Ірландії, Нідерландів та України

Л ипень

21 -  25 липня 2015 року спільно зі 
Львівською міською громадською 
організацією “Товариство “Зелений Хрест” у 
м. Івано-Франківськ та Дністровському

каньйоні проведено навчальний семінар 
“Організація рекреаційно-реабілітаційних 
програм для осіб з інвалідністю в природних 
умовах”. Під час проведення заходу 
учасники пройшли навчання щодо 
організації та проведення рекреаційно- 
реабілітаційних програм для осіб з 
інвалідністю в природних умовах та візьмуть 
участь у сплаві по Дністровському каньйону 
(м. Івано-Франківськ), отримали навички 
експлуатації та керування плавзасобом, 
ознайомились з сучасними методиками та 
особливостями сплаву для людей з 
інвалідністю та перебуванні в природному 
середовищі.

22 -  25 липня 2015 року спільно з 
Вінницькою обласною громадською 
організацією «Асоціація захисту та допомоги 
інвалідам «Відкриті серця» у м. Вінниця 
проведено Всеукраїнський форум щодо 
підвищення спроможності батьківських 
об’єднань у представленні інтересів та 
молоді з інвалідністю. Під час заходу 
учасники розглянули шляхи та засоби 
активізації загально-національного
громадського руху батьків, які виховують 
дітей з інвалідністю в Україні, обговорили 
ситуацію щодо узгодження та консолідацію 
дій, спрямованих на соціальну адаптацію 
родин та їх інтеграцію у суспільне життя. 
Участь у заході взяли: лідери громадських 
організацій та неформальних груп батьків 
дітей з інвалідністю України; активні батьки 
дітей з різними видами інвалідності зі всіх 
регіонів України; діти та молодь з 
інвалідністю; а також фахівці та волонтери.
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20 - 24 липня 2015 року представники НАІУ 
спільно з представництвом Програми 
Розвитку Організацій Об’єднаних Націй в 
Україні (ПРООН), в рамках програми 
ПРООН «Соціальне та економічне 
відновлення Донбасу» щодо надання 
консультативної підтримки в управлінні 
соціальними інститутами,
модернізацією/вдосконаленням надання 
соціальних послуг, відповідно до сучасних 
підходів та найкращої практики в наданні 
соціальних послуг для дітей та молоді з 
інвалідністю, відвідали 6 об’єктів соціальної 
інфраструктури на території, підконтрольній 
українському Уряду, зокрема:

• Сватівський соціальний центр 
розвитку дитини (Луганська область, 
м. Сватове)

• Артемівський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, дітей і 
молоді (Донецька обл., м. Артемівськ)

• Кремінський районний центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
(Луганська область, м. Кремінна).

• Центр соціальної реабілітації дітей- 
інвалідів Рубіжанської міської ради 
(Луганська область, м. Рубіжне).

• Територіальний центр надання 
соціальних послуг одиноким літнім 
громадянам Міського управління 
праці та соціального захисту 
населення (Донецька обл., м. 
Артемівськ)

• Геріатричний пансіонат для людей 
похилого віку та інвалідів (Луганська 
область, м. Сватове).

Під час поїздки проведено зустрічі з 
представниками місцевої влади,
керівництвом закладів, активістами і 
волонтерами, представниками громадського
руху.

Оцінка ситуації щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю до 
виборчих та політичних процесів в Україні

Національна Асамблея інвалідів України спільно з 
Міжнародним фондом виборчих систем 
(Іпїегпайопаі Роипгіайоп Гог Еіесїогаі ЗуБ їетБ , ІРЕ5) 
за підтримки Посольства Канади в Україні та Агенції 
міжнародного розвитку ^5АI^ провели у 2015 році 
пілотне оцінювання ситуації щодо забезпечення 
доступу осіб з інвалідністю до виборчих та 
політичних процесів в Україні, результати якого 
були представлені у даному виданні.

Пропонуємо аналіз права щодо гарантій для 
громадян з інвалідністю брати активну участь у 
політичному житті суспільства, результати 
оцінювання бар'єрів, з якими вони стикаються під 
час реалізації своїх прав в Україні, а також  
рекомендації щодо необхідних змін політики і 
процедур задля покращення ситуації.
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24 липня 2015 року НАІУ спільно з 
Міжнародною мережею надавачів послуг 
для дітей/дорослих з інвалідністю 80РТ 
Тиїір (Нідерланди) виступили
співорганізаторами проведення у м. Київ 
засідання Міжнародної експертної робочої 
групи з питань розвитку системи послуг 
раннього втручання в Україні. Захід 
продовжив співпрацю у розгляді питання 
розвитку в Україні системи послуг Раннього 
втручання з метою організації допомоги 
дітям раннього віку з особливими 
потребами, надання системної підтримки 
родинам, які виховують дітей з вадами 
розвитку, запобігання відмовам батьків від 
дітей з психофізичними порушеннями та 
потраплянню їх в інтернатні заклади, а 
також запобігання інвалідизації дитячого 
населення. Учасники обговорили проект 
Плану дій щодо розвитку Раннього 
втручання в Україні «Раннє втручання -  
здоров'я нації -  майбутнє України», 
проблеми та перспективи його реалізації, 
шляхи та механізми міжвідомчої взаємодії у 
впровадженні, функціонуванні та
фінансуванні системи послуг Раннього 
втручання в Україні, можливості 
використання міжнародного досвіду. МОЗ 
України визначено координуючим 
відомством з питань створення, розвитку та 
функціонування єдиної комплексної 
міжвідомчої системи Раннього втручання 
для дітей в Україні.

С ерпень

7 серпня 2015 року в м. Слов’янськ 
Луганської області проведено Соціально-

правовий семінар «Конвенція ООН про 
права інвалідів. Право на абілітацію та 
реабілітацію» Луганською обласною 
молодіжною громадською організацією 
«Асоціація молодих інвалідів Східного 
Донбасу-Схід» за підтримки Національної 
Асамблеї інвалідів України. Головною 
метою семінару було ознайомлення з 
існуючими Державними та Міжнародними 
правовими актами, регламентуючими право 
на відновлення здоров’я, отримання 
реабілітації та адаптації, технічних та інших 
засобів реабілітації, санаторно-курортного 
лікування. Захід відбувся за проханням 
людей з інвалідністю, які мають важкі 
фізичні обмеження, молодіжних та інших 
громадських організацій.

14 серпня 2015 року в м. Київ проведено 
Прес-конференцію «Чи отримають люди з 
інвалідністю засоби реабілітації та 
протезування?».

17 серпня 2015 року в м. Київ проведено 
Аудит доступності приміщень вхідної групи, 
приміщення туалету та прилеглої території 
Київського апеляційного адміністративного 
суду, щодо створення належних умов для 
обслуговування маломобільних громадян, 
враховуючи осіб з інвалідністю різних 
нозологій, а також надання рекомендацій 
щодо покращення їх обладнання для потреб 
людей з обмеженими можливостями.

21 -  23 серпня 2015 року НАІУ спільно з 
Житомирською обласною організацією 
людей з інвалідністю "Молодь. Жінка.
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Сім’я.» у с. Зарічани Житомирського району 
Житомирської області провели Обласний 
семінар-тренінг «Включення людей з 
інвалідністю та членів їх родин у активне 
життя суспільства».

25 -  27 серпня 2015 року спільно з 
Полтавським фізкультурно-спортивним 
клубом інвалідів “Віра” у м. Полтава 
проведено Навчально-практичний семінар 
«Участь ГОІ у здійсненні державного 
архітектурно-будівельного контролю за 
дотриманням вимог щодо забезпечення 
безперешкодного доступу людей з 
обмеженими фізичними можливостями до 
об’єктів житлового та громадського 
призначення».

В ересень

08 -  10 вересня 2015 року НАІУ спільно з 
Вінницькою обласною громадською 
організацією «Асоціація захисту та допомоги 
інвалідам «Відкриті серця» у м. Вінниця 
проведено Семінар "Організація трудової 
зайнятості людей з важкими формами 
інвалідності, як шлях до покращення якості 
їхнього життя" за участю лідерів 
громадських організацій інвалідів та батьів 
(опікунів), які опікуються молодими людьми 
з важкими формами інвалідності. Під час 
проведення заходу учасники ознайомились з 
існуючими формами забезпечення трудової 
зайнятості людей з різними видами 
інвалідності, мали змогу особисто взяти 
участь в майстер-класах та ворк-шопах.

09 -  10 вересня 2015 року НАІУ спільно з 
Громадською благодійною організацією 
«Запорізький конгрес інвалідів» у м. 
Запоріжжя проведено Семінар "Забезпечення

доступу осіб з інвалідністю до виборчих та 
політичних процесів в Україні".

10 -  12 вересня 2015 року в м. Луцьк 
проведено Міжрегіональний науково- 
методичний семінар «Завдання ПМПК та 
роль ГОІ в оптимізації спеціальної освіти та 
впровадження інклюзивного навчання в 
умовах сучасного громадянського 
суспільства». Організаторами виступили 
ВГО «Національна Асамблея інвалідів 
України», Волинський обласний фонд «Зір», 
обласна організація УТОС та обласний центр 
реабілітації інвалідів зору за участі 
представників Міністерства освіти і науки, 
керівників державних структур, науковців 
вищих навчальних закладів, що готують 
педагогічні кадри для спеціальної й 
інклюзивної освіти, працівників соціальних 
служб, очільників громадських організацій 
інвалідів, провідних реабілітологів й 
тифлопедагогів України. Метою семінару 
було обговорення актуальних питань 
оптимізації спеціальної освіти та 
впровадження інклюзивного навчання в 
умовах сучасного громадського суспільства, 
висвітлення прикладних аспектів роботи з 
дітьми різних нозологій та проведення 
тренінгів, визначення перспектив співпраці 
між ПМПК, державними установами та 
громадськими організаціями інвалідів.

14 -  18 вересня 2015 року спільно з 
Громадською організацією сімей людей з 
інвалідністю та дітьми «СЛІД» на базі ТК 
“Буковель” с. Поляниця Івано-Франківської 
області проведено Навчально-
реабілітаційний семінар-тренінг для людей з
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інвалідністю «Школа самостійного життя» 
для людей з травмами хребта та спинного 
мозку.

21 -  25 вересня 2015 року спільно з 
Британською Радою в Україні (БгіїізЬ 
Соипсеї Икгаіпе) провести в м. Вінниця 
тренінг «Самостійне проживання людей з 
інвалідністю у громаді».

24 вересня 2015 року спільно з 
Громадською організацією сімей людей з 
інвалідністю та дітьми «СЛІД» в м. Івано- 
Франківськ проведено Інформаційний- 
семінар «Забезпечення громадянам з 
інвалідністю в Івано-Франківській області 
доступу до фізичного оточення, транспорту, 
об’єктів культурного та громадського 
призначення».

Видання НАІУ на електронних носіях

Збірник матеріалів з теми

«ІНКЛЮЗИВНА
ОСВІТА»

Н ац іон альн а Асамблея 
ін вал ід ів  України 
М'М’м '.паіи.огк.иа

З б і р н и к  м а т е р і а л і в  з  т е м и  «ІНКЛЮ ЗИВНА  
ОСВІТА»

На допомогу фахівцям, батькам та педагогам, 
які працюють над впровадженням 
інклюзивного навчання Національна Асамблея 
інвалідів України випустила збірник матеріалів, 
створених в рамках українсько-канадського 
проекту «Інклюзивна освіта для дітей з 
особливими потребами в Україні».

Розповсюджується безкоштовно.

Життя після травми спинного мозку | 
Підтримка, догляд та допомога

Інформаційні матеріали для осіб з наслідками 
ураження спинного мозку та фахівців.

Рекомендується як початкова інформація для 
тих, хто вчиться жити після травми спинного 
мозку, членів їх родин і друзів, медичного 
персоналу та соціальних робітників.

Вся література від НАІУ 
розповсюджується безкоштовно.

Інформаційні матеріали
для осіб з наслідками ураж ення
спинного мозку та фахівців
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24 -  25 вересня 2015 року спільно зі 
Львівським центром соціального захисту та 
реабілітації інвалідів «Созарін» в м. Львів 
проведено Науково-практичний семінар 
«Сучасні методи попередження та 
профілактики, лікування, забезпечення 
соціально-психологічної та медичної 
реабілітації жінок хворих на РМЗ в 
післяопераційний та реабілітаційний 
періоди». Учасники обговорили сучасний 
стан та перспективи розвитку системи 
комплексної реабілітації, правового 
забезпечення та соціального захисту жінок з 
онкологічними захворюваннями в Україні.

25 вересня 2015 року спільно з Британською 
Радою в Україні (ВгіІізЬ Соипсеї № гаіпе) та 
Вінницькою обласною громадською 
молодіжною організацією «Громадська 
організація молоді з обмеженими фізичними 
можливостями «Гармонія» у м. Вінниця 
взято участь у проведенні Форуму 
"Включення людей з інвалідністю в процеси 
реформування"

25 вересня 2015 року спільно з 
Громадською організацією сімей людей з 
інвалідністю та дітьми «СЛІД» в м. 
Богородчани Івано-Франківської області 
проведено Інформаційний семінар 
«Забезпечення громадянам з інвалідністю в 
Івано-Франківській області доступу до 
фізичного оточення, транспорту, об’єктів 
культурного та громадського призначення».

24 -  27 вересня 2015 року спільно з 
Київською міською спортивною федерацією 
бадмінтону інвалідів у м. Києві проведено 
Всеукраїнський навчально-практичний
семінар з питань запровадження 
інклюзивних програм для дітей та молоді з 
інтелектуальною недостатністю. На заході 
презентовано діючі програми громадських 
організацій та представників профтехосвіти 
в рамках інклюзивного підходу до роботи з 
молоддю з проблемами інтелектуального 
розвитку.

29 вересня -  03 жовтня 2015 року в с.
Яворів Турківського району Львівської 
області НАІУ проведено Всеукраїнську 
нараду/збори представників ГОІ -  членів 
місцевих комітетів доступності на базі 
підприємства Національного Комітету 
Спорту Інвалідів України «Західний 
реабілітаційний центр». Під час наради 
розглянуто проблемні питання забезпечення 
та здійснення громадського контролю щодо 
відповідності об’єктів соціальної та 
інженерно-транспортної інфраструктури 
вимогам чинних будівельних норм; співпраці
з органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування щодо створення 
безперешкодного доступу до об’єктів 
житлового та громадського призначення; 
додержання нормативних та методичних 
засад, проведення аудитів доступності.

Ж овтень

09 -  11 жовтня 2015 року спільно з 
Харківським центром реабілітації молодих 
інвалідів та членів їх сімей «Право вибору» в 
м. Харкові проведено Семінар «Світ на 
кінчиках пальців» з проблем забезпечення 
права дітей з важкими порушеннями зору на 
отримання якісної інформації в доступній 
для них формі. Під час проведення заходу 
учасники мали можливість обмінятися 
досвідом з колегами з України, Польщі, 
Вірменії, ознайомляться з особливостями 
зображувальної діяльності незрячих людей 
та існуючими сучасними методами 
виготовлення тифлографічних посібників, 
взяли участь в майстер-класах та ворк-шопах 
за тематикою семінару.

12 -  14 жовтня 2015 року в м.
Дніпропетровськ з метою виявлення 
обдарованих людей із числа інвалідів, їх 
соціально-психологічна реабілітація,
інтеграція у суспільство, залучення до 
активного життя НАІУ спільно з 
Дніпропетровським обласним об’єднанням 
інвалідів „Творчість” проведено захід з 
питань соціально-психологічної реабілітації 
осіб з інвалідністю.
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15 -  16 жовтня 2015 року в м. Суми НАІУ 
виступила співорганізатором проведення 
Міжнародного конгресу зі спеціальної 
освіти, психології та реабілітації 
«Корекційно-реабілітаційна діяльність:
стратегії розвитку у національному та 
світовому вимірі». Учасники обговорили 
сучасний стан та перспективи розвитку 
системи комплексної реабілітації, правового 
забезпечення та соціального захисту жінок з 
онкологічними захворюваннями в Україні.

15 -  17 жовтня 2015 року НАІУ спільно з 
Всеукраїнською громадською організацією 
онкоінвалідів «Разом проти раку» в м. Київ 
проведено Всеукраїнський форум «Здоров’я 
жінки» за участі Уповноваженого 
Президента України з прав людей з 
інвалідністю, представників Департаменту 
соціального захисту населення Міністерства 
соціальної політики України, Фонду 
соціального захисту інвалідів, Департаменту 
охорони здоров'я Київської міської

державної адміністрації, Київської міської 
ради, профільних протезних підприємств, 
лікарів, фахівців онкологічних лікувально- 
діагностичних установ та закладів, 
представників громадських організацій 
людей з інвалідністю з різних областей 
України.

20 -  24 жовтня 2015 року НАІУ спільно з 
Всеукраїнською громадською організацією 
інвалідів «Група активної реабілітації» в с. 
Яворів Турківського району Львівської 
області проведено Всеукраїнський 
навчально-практичний семінар для 
представників ГОІ, медичних,
реабілітаційних та профільних навчальних 
закладів «Школа незалежного життя: якісний 
догляд за особами з ушкодженням хребта та 
спинного мозку в гострий період травми» на 
базі підприємства Національного Комітету 
Спорту Інвалідів України «Західний 
реабілітаційний центр».

26 -  30 жовтня 2015 року спільно з 
Вінницькою обласною громадською 
організацією «Асоціація захисту та 
допомоги інвалідам «Відкриті серця» в м. 
Вінниця проведено Всеукраїнський 
навчальний семінар-тренінг «Табір активної 
реабілітації для опікунів та людей з 
інвалідністю». Під час семінару учасники 
пройшли навчання та здійснили практичну 
підготовку щодо незалежного проживання у 
громаді, подоланню труднощів, які 
пов’язанні з ізоляцією їх родин.
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28 -  30 жовтня 2015 року НАІУ спільно з 
Полтавським фізкультурно-спортивним 
клубом інвалідів “Віра” у м. Полтава з метою 
обговорення сучасного стану та перспектив 
впровадження інклюзивної освіти та її 
правових основ в Україні проведено 
Семінар-практикум "Шляхи реалізації 
інклюзивного навчання для дітей з 
особливими потребами".

Л истопад

04 -  07 листопада 2015 року спільно з 
Громадською організацією «Спілка інвалідів 
стомованих хворих Астом-Ілко» в м. Київ 
проведено Інформаційний семінар 
«Повноцінне життя стомованим хворим в 
Україні». Під час семінару було висвітлено 
проблемні питання у сфері профілактики та 
лікування хвороб, внаслідок яких необхідне 
хірургічне втручання з результатом 
виведення стоми; питання реабілітації 
стомованих хворих після операції та 
повернення до соціально-активного життя; 
забезпечення зазначеної категорії населення 
виробами медичного призначення, основи 
діяльності громадських організацій щодо 
захисту інтересів осіб з інвалідністю тощо.

05 -  07 листопада 2015 року спільно з 
Чернівецькою обласною громадською 
організацією інвалідів-візочників «Лідер» в 
м. Чернівці проведено Регіональний семінар 
«Сприяння реалізації права жінок з 
інвалідністю на особистий зріст та творчий 
розвиток». Учасники розглянули соціальні 
аспекти жінок з інвалідністю, стан та 
проблематику соціального захисту, 
можливості розробки ії охорони здоров’я

жінок з інвалідністю на місцевому рівні, 
питання реалізації права на освіту, стан та 
вирішення питань архітектурної доступності 
до закладів охорони здоров’я, навчальних 
закладів та салонів краси для жінок з 
інвалідністю, шляхи та засоби 
самореалізації, проблематику особистісного 
зросту та комунікації, основи 
репродуктивного здоров’я жінки.

12 -  14 листопада 2015 року НАІУ спільно з 
Харківською громадською організацією 
незрячих юристів в м. Харків проведено 
Семінар «Реабілітація осіб з інвалідністю. 
Проблемні питання реалізації державної 
політики у сфері реабілітації осіб з 
інвалідністю на регіональному рівні». На 
семінарі представлено напрацьовані 
експертами проекти змін до нормативно- 
правових актів у сфері забезпечення 
життєдіяльності осіб з вадами зору. Також 
обговорено реформа системи забезпечення 
інвалідів засобами реабілітації,
реабілітаційними послугами, а також 
помічниками та асистентами; посилення 
впливу громадських організацій на 
проведення державної політики щодо 
сприяння індивідуальній мобільності 
незрячих з урахуванням досвіду організацій, 
які їх об’єднують; правові аспекти, 
особливості судового захисту поновлення 
порушеного права на реабілітацію.

16 -  18 листопада 2015 року НАІУ спільно з 
Всеукраїнською громадською організацією 
інвалідів користувачів психіатричної 
допомоги “ЮЗЕР” в м. Вінниця проведено 
Семінар «Громадський моніторинг 
дотримання прав переселенців з інвалідністю
- користувачів психіатричної допомоги». В 
обговоренні методики та сутності 
громадського моніторингу дотримання прав 
переселенців, які мають інвалідність та 
користуються психіатричною допомогою 
взяли участь представники громадських 
організацій людей з інвалідністю, експерти у 
сфері проведення громадського моніторингу
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19 листопада 2015 року НАІУ спільно з 
Всеукраїнською громадською організацією 
«Асоціація підприємців та працюючих 
інвалідів України» та «Українським 
товариством сліпих» -  членами НАІУ 
виступили співорганізаторами проведення у 
м. Київ ІУ Всеукраїнського Форуму 
підприємств громадських організацій 
інвалідів та працюючих інвалідів України. В 
роботі Форуму взяли участь 119 директорів 
підприємств громадських організацій 
інвалідів та лідерів громадського руху осіб з 
інвалідністю. Також під час заходу було 
представлено досвід діяльності соціальних 
підприємств Федеративної Республіки 
Німеччина, організації їх державної 
підтримки, яка побудована на трьох «К»: 
капітал-консультації-компенсація. Про це 
розповіли Астрід Зам -  керівник бюро 
Міжнародного освітнього центру (м. 
Дортмунд) та Петером Штадлером -  
виконавчий директор консультативного 
центру при Федеральній асоціації соціальних 
підприємств ФРН. Під час пленарного 
засідання Форуму виступаючи на Форумі 
звернули увагу на погіршення фінансових та 
соціальних показників діяльності
підприємств громадських організацій 
інвалідів (далі-ГОІ); відсутність державних 
замовлень продукції підприємств ГОІ; «не 
підйомні» тарифи на електро- та 
газопостачання для виробничих підприємств; 
необхідність розробки та впровадження 
нових прогресивних підходів для 
стимулювання найму людей з інвалідністю як 
на відкритому ринку праці, так і на 
підприємствах ГОІ; відсутність ефективної

регіональної політики сприяння розвитку 
підприємництва, зокрема у структурі ГОІ.

20 листопада 2015 року в м. Київ делегація 
ЄС в Україні у співпраці з Дитячим фондом 
ООН (ЮНІСЕФ) та Національною 
Асамблеєю інвалідів України (НАІУ) на 
прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня 
дитини «Діти з інвалідністю в Україні: 
низький рівень толерантності та шляхи 
подолання проблем» презентували проект 
«#ТЬізЛЬі1іІу», спрямований на вирішення 
питань соціальної інклюзії в Україні.

23 -  27 листопада 2015 року в м. Київ НАІУ 
на запрошення Міністерства інфраструктури 
України проведено Навчально-практичний 
семінар для фахівців транспортної галузі 
"Супровід та допомога маломобільним 
пасажирам на транспорті». Учасники 
отримали теоретичні і практичні заняття, 
ознайомились з методикою безпечного та 
продуктивного супроводу маломобільних 
пасажирів на транспорті, питаннями 
інвалідності та формуванням безбар’єрного 
середовища у транспортній сфері.

26 -  28 листопада 2015 року НАІУ спільно
зі Всеукраїнською молодіжною громадською 
організацією інвалідів з вадами зору 
«Генерація успішної дії» в м. Рівне 
проведено Навчально-практичний семінар 
«Проведення громадської експертизи -  як 
ефективний механізм забезпечення рівних 
можливостей для незрячих» з метою 
навчання представників громадських 
організацій, які опікуються питаннями 
захисту прав людей з інвалідністю по зору 
механізмам проведення громадської
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експертизи доступності та формування 
практичних навичок з метою подальшого 
поширення позитивної практики на інші 
регіони України. Участь у заході взяли 
представники громадських організацій, 
представники органів держаної влади, 
експерти в галузі доступності та журналісти.

Грудень

1 -  2 грудня 2015 року у м. Київ в готелі 
«Верховина» відбулось чергове засідання 
вищого керівного органу НАІУ -  Генеральна 
Асамблея. На заході були присутні 
представники близько 109 громадських 
організацій людей з інвалідністю - члени та 
партнери НАІУ, а також регіональні 
представники організації. Учасники 
Генеральної Асамблеї підвели підсумки 
діяльності щодо участі у формуванні та 
реалізації державної політики щодо 
соціального захисту та забезпечення прав 
осіб з інвалідністю за період: 2014 рік -  
перше півріччя 2015 року, презентували 
результати діяльності всеукраїнських 
програм та проектів, представили стратегічні 
напрямки діяльності на 2016 рік, а також 
презентували кращі практики діяльності 
всеукраїнських та обласних громадських 
організацій -  членів НАІУ щодо реалізації 
Конвенції ООН про права людей з 
інвалідністю у 2015 року.

Під час засідання було прийнято рішення 
про прийняття нових членів до лав НАІУ. 
Новими членами стали:

- Всеукраїнська асоціація «Астом- 
Україна», м. Львів, голова -  
Росоловський Петро Іванович;

- Громадська організація 
«Правозахисна організація «Права 
людини», м. Київ, голова правління -  
Дроботун Віталій Михайлович;

- Черкаська обласна громадська 
організація стомованих хворих 
«Життя без бар’єрів», голова -  
Валяєва Леся Вікторівна;

- Громадська молодіжна організація 
інвалідів «Дніпропетровська 
молодіжна ліга», голова -  Ткачов 
Олег Григорович.

Також, було прийнято рішення про 
виключення зі складу НАІУ двох 
громадських організацій у зв’язку з 
припиненням їх діяльності за рішенням суду:

- Житомирське обласне громадське 
об’єднання інвалідів Чорнобиля 
«Віра», м. Житомир, голова -  
Кулаківський Володимир 
Васильович;

- Київська міська організація інвалідів 
війни «Малолітні жертви війни», м. 
Київ, голова -  Побережний Іван 
Федорович.
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1 -  3 грудня 2015 року в м. Київ з метою 
обговорення актуальних проблем ВПО з 
інвалідністю та членів їх родин, надання 
інформаційної та консультаційної допомоги 
зазначеній категорії осіб, винайдення шляхів 
співпраці з державними та місцевими 
органами влади, а також повсякденних 
питань організації та пошуку архітектурно 
доступних місць проживання, доступного 
транспорту для перевезення, повноцінного 
харчування, лікування, побутового 
облаштування, забезпечення соціальною, 
юридичною, психологічною та іншою 
допомогою Національна Асамблея інвалідів 
України (НАІУ) та Рада громадських 
організацій людей з інвалідністю та їх родин
-  вимушених переселенців зі Сходу України 
за підтримки Уповноваженого Президента 
України з прав людей з інвалідністю та 
Міністерства соціальної політики України 
провели Всеукраїнський Форум «Взаємодія 
державних і місцевих органів влади, 
соціальних структур та ГОІ у вирішенні 
нагальних проблем внутрішньо переміщених 
осіб з інвалідністю».
Участь у заході взяли представники органів 
держаної влади, міжнародних та

всеукраїнських громадських та благодійних 
організацій, внутрішньо переміщені особи з 
інвалідністю.

3 грудня 2015 року з нагоди відзначення в 
Україні Міжнародного дня людей з 
інвалідністю представники Національної 
Асамблеї інвалідів України зустрілись з 
Президентом України Петром Порошенком 
під час зустрічі з представниками 
громадського руху людей з інвалідністю. Під 
час зустрічі Президент підписав Указ, 
спрямований на посилення діяльності щодо 
забезпечення прав відповідної категорії 
людей. Президент наголосив, що «держава 
разом із суспільством повинна ліквідувати
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всі бар'єри, що заважають повній та 
ефективній участі людей з інвалідністю в 
житті суспільства нарівні з іншими, та 
створити для них справедливі та сприятливі 
умови життєдіяльності».

У зустрічі також взяли участь Міністр 
соціальної політики Павло Розенко, Міністр 
інфраструктури і транспорту Андрій 
Півоварський, Міністр молоді і спорту Ігор 
Жданов, заступник Глави Адміністрації 
Президента Ростислав Павленко, 
Координатор системи ООН в Україні з 
гуманітарних питань, Постійний
Представник Програми розвитку ООН в 
Україні Ніл Вокер, представники 
громадських організацій людей з 
інвалідністю, українські паралімпіці, 
ветерани АТО.

10 -  11 грудня 2015 року в м. Київ НАІУ 
проведено Навчально-практичний семінар 
для інспекторів Державної служби України з 
безпеки на транспорті «Проведення аудитів 
доступності об’єктів транспортної 
інфраструктури для маломобільних груп 
населення».

10 грудня 2015 року в м. Київ НАІУ 
проведено Круглий стіл «Заключні 
зауваження Комітету ООН стосовно 
первинного звіту України щодо реалізації 
Конвенції ООН про права інвалідів. 
Обговорення плану дій».

11 грудня 2015 року у м. Київ НАІУ спільно 
з Міжнародною мережею надавачів послуг 
для дітей/дорослих з інвалідністю 80РТ 
Тиіір (Нідерланди) виступила 
співорганізатором проведення міжвідомчої 
наради за участю міжнародних експертів 
«Пілотне впровадження практики надання 
послуг раннього втручання для дітей».

16 -  20 грудня 2015 року НАІУ спільно з 
Всеукраїнською громадською організацією 
інвалідів «Група активної реабілітації» в с. 
Яворів Турківського району Львівської 
області НАІУ проведено Навчальний семінар
з питань організації та проведення таборів 
активної реабілітації для людей з різними

типами інвалідності "Рівний-рівному" на базі 
підприємства Національного Комітету 
Спорту Інвалідів України «Західний 
реабілітаційний центр».

17 грудня 2015 року в м. Львів проведено 
тренінг для роботодавців з питань 
працевлаштування та зайнятості людей з 
інвалідністю в межах спільного проекту 
«ТЕАМ Ргсдесі №гаіпе» «Тренінги, 
розширення економічних можливостей, 
допоміжні технології та послуги 
медичної/фізичної реабілітації, що реалізує 
ВГО “Національна Асамблея інвалідів 
України”, ШАГО спільно з ^С Р  ^Ь ее із  Гог 
Н итапііу (Міжнародною благодійною 
організацією «Колеса для людства»). Мета 
заходу -  підвищення поінформованості 
роботодавців щодо різних аспектів 
працевлаштування та зайнятості людей з 
інвалідністю, зміна стереотипів щодо 
працівників з інвалідністю, сприяння 
покращенню ситуації на ринку праці для 
даної групи громадян, представлення досвіду 
підприємств різних форм власності у цій 
сфері. Йдеться також про внутрішньо 
переміщених осіб з інвалідністю, учасників 
АТО та цивільних громадян, що 
постраждали в зоні АТО. Учасниками 
тренінгу стали представники 33 підприємств 
та організацій, зокрема «Кока-кола 
Беверіджиз Україна», національної мережі 
мобільного зв’язку «ЖЖУК» (ТОВ 
«Мобіжук»), Торгівельно-промислової
компанії <^АХ», ПАТ «Укрнафта», ТзОВ з 
іноземними інвестиціями «Ай ЕС Ді», 
мережі торгівельних центрів «МЕТРО Кеш 
енд Кері Україна», мережі дитячих
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супермаркетів «Антошка», Компания 
«РгоЗіеег Огоир», ТзОВ «Будмонтажресурс» 
та інші. Серед учасників тренінгу були 
представники Львівської обласної асоціації 
роботодавців, приватні підприємці, 
роботодавці з числа підприємств 
громадських організацій інвалідів.

23 грудня 2015 року НАІУ спільно з 
Британською Радою в Україні (ВгіїізЬ 
Соипсеї Икгаіпе) в м. Київ проведено семінар 
«Інклюзивні рішення для рівноправного та 
відповідального суспільства».

В 2015 році НАІУ здійснювала регулярну 
оперативну розсилку інформації щодо 
новацій у сфері соціального захисту людей з 
особливими потребами. Адресна база 
розсилки НАІУ розширилась до 534 
громадських організацій людей з 
інвалідністю та правозахисних організацій та 
пересічних громадян.

В 2015 році значну увагу НАІУ приділяла 
практичним аспектам соціального та 
правового захисту безпосередньо громадян 
України. У зверненнях, які протягом року 
надходили до Секретаріату Національної 
Асамблеї від громадян, представників 
громадськості порушувались питання 
соціального захисту, оздоровлення, 
протезування, реабілітації та освіти людей з 
особливими потребами.

За 2015 рік фахівцями Секретаріату НАІУ 
було підготовлено та направлено відповідно 
до звернень 718 листів із запитами, 
роз’ясненнями та відповідями. З приводу 
всіх зазначених листів та скарг та відповідно 
до вимог Закону України «Про звернення 
громадян» направлялись запити до 
відповідних органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, 
заявникам надавались консультації та 
роз’яснення з питань захисту прав та 
інтересів осіб з інвалідністю.

Протягом звітного періоду на Інтернет- 
порталі НАІУ (^^^.паіи.огд.иа) побувало 
понад 129 тис. користувачів. Сьогодні на 
сайті розміщено інформацію про діяльність 
НАІУ, останні новини громадського руху 
осіб з інвалідністю в Україні, повну базу 
нормативно-правових документів щодо 
соціального захисту інвалідів, прийнятих та 
тих що знаходяться на стадії розробки, 
інформацію про події у світі, конференції, 
виставки, форуми та інші заходи, а також 
про спеціалізовані видання, що видає та 
розповсюджує НАІУ. Інформація на сайті 
НАІУ оновлюється фахівцями Секретаріату 
щодня.

Протягом звітного періоду НАІУ 
продовжила підтримку порталу «Безбар’єрна 
Україна» (^^^.пе^Ьа^уе^0V.0^§.иа), який є 
єдиним інформаційним спеціалізованим 
ресурсом в Україні з питань архітектурної та 
транспортної доступності для
маломобільних груп населення. Кожний 
бажаючий має змогу ознайомитись з
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законодавчо-нормативними актами,
національним та міжнародним досвідом, 
побачити реальну картину «доступності» по 
кожному регіону України, надіслати свої 
коментарі та стати активним учасником 
процесу створення України «без бар’єрів». 
За звітній період портал відвідало 56 тис. 
користувачів.

Щоденно велась робота по розповсюдженню 
інформаційних новин офіційного Інтернет- 
порталу НАІУ, Інтернет-порталу
«Безбар’єрна Україна», сайту «Школа 
лідерства НАІУ», сайту газети «Без 
Бар’єрів», сайту «Інклюзивна освіта для 
дітей з особливими потребами в Україні», 
інтернет-сторінки проекту «Рятуймо 
разом!», сайту «Універсальний дизайн» 
через Соціальні мережі РасеЬоок, Вконтакте 
та відеохостинг УоиТиЬе. Охоплення 
публікацій в соціальних мережах склала 
8657 статті та понад 122 тис. користувачів.

В квітні 2015 року проведено реорганізацію 
Інтернет-порталу «Універсальний дизайн» 
(’̂ ^^.игї.огд.иа), який створено в рамках 
Спільної Програми «Сприяння інтеграційній 
політиці та послугам людей з інвалідністю в 
Україні», що впроваджується за підтримки 
Партнерства ООН з питань реалізації прав 
людей з інвалідністю, Програми розвитку 
ООН та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
Загальна кількість користувачів за звітній 
період склала 11 тис.осіб.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2015 РІК 

ОСНОВНІ СТАТТІ ДОХОДІВ

Залишок
коштів

на початок 
2015 року,

грн.

Затверджено плано 
використання, 
відповідно до 
Бюджетного 

Кодексу,

грн.

Надійшло
коштів,

грн.

Всього,

грн.

Державний бюджет - 4 700 000,00 4 547 111,37 4 547 111,37

Благодійні кошти, з них: 402 717,87 - 4 950 586,46 5 353 304,33

- від Пенсійного Фонду України; 3 507,85 - - 3 507,85

- від Фонду "Відродження" 4,18 - - 4,18

- по проекту 50РТ ТиІІір 0 - 34 994,70 34 994,70

- по проекту ІІ5АЮ 85 056,00 - - 85 056,00

- по проекту ПРООН 37 326,54 - 1 284 232,00 1 321 558,54

- від Посольства Франції в Україні 113 400,92 - 47 619,05 161 019,97

- по проекту Британської Ради 19 910,40 - 82 469,51 102 379,91

- по проекту "Читати на рівних" 71 569,40 - 9 603,00 81 172,40

- по проекту "Рятуймо разом!" 49 732,17 - 32 235,54 81 967,71

- по проекту УСРШ 0 - 1 602 374,65 1 602 374,65

- по проекту ЮНІСЕФ 0 - 1 068 471,26 1 068 471,26

- по проекту Фонду Східна Європа 0 - 290 401,86 290 401,86

- по проекту ІРЕ5 0 - 386 550,46 386 550,46

- від М5Н 0 - 55 472,32 55 472,32

- інші 22 210,41 - 56 162,11 78 372,52

РАЗОМ: 402  717 ,87 9 497  
697 ,83 9 900  415 ,70
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ОСНОВНІ СТАТТІ ВИТРАТ

Статті витрат
Витрати
всього,
грн.

За рахунок 
державного 
бюджету, 
грн.

За рахунок 
благодійних 
коштів, 
грн.

Адміністративні витрати: 
оренда офісу, комунальні витрати, 
страхування приміщення, поштові витрати, 
послуги банку, послуги зв'язку, доступ до 
мережі Інтернет, поточний ремонт обладнання, 
користування та обслуговування шеЬ - 
сторінок, програм бухгалтерського обліку, 
тощо

450 001,00 409 372,09 40 628,91

Придбання предметів постачання, матеріалів і 
обладнання 111 500,30 95 097,54 16 402,76

Витрати на відрядження працівників 
Секретаріату НАІУ 144 873,95 63 808,13 81 065,82

Дослідження і розробки програм НАІУ:
- проведення тренінгів, семінарів, 

круглих столів, конференцій;
- аудити, моніторинги, дослідження;
- виготовлення поліграфічної продукції;
- тиражування дисків;
- видання Всеукраїнської газети "Без 

Бар'єрів".

2 233 578,43 
247 280,00 
84 250,00 
185 000,00 
123 246,03

1 938 673,64 
110 200,00 
0,00
185 000,00 
99 960,00

294 904,79 
137 080,00 
84 250,00 
0,00
23 286,03

Оплата праці працівників Секретаріату НАІУ 1 788 151,88 1 149 909,85 638 242,03
Оплата праці за договорами представникам 
НАІУ 118 650,00 118 650,00 0,00

Оплата праці фахівців за цивільно-правовими 
угодами 302 128,84 9 833,84 292 295,00

Нарахування на фонд оплати праці 664 694,54 366 606,28 298 088,26
Надання нецільової благодійної допомоги 50 400,00 0,00 50 400,00
Придбання та доставка продуктів, ліків, 
засобів гігієни 434 707,13 0,00 434 707,13

Оплата проживання та транспортування 
переселенців 11 975,00 0,00 11 975,00

Оплата послуг перекладачів 49 074,80 0,00 49 074,80
Проведення Інформаційної кампанії з 
підвищення толерантності щодо дітей з 
інвалідністю та сімей

879 997,92 0,00 879 997,92

Закупівля обладнання для реабілітаційних 
закладів Донецької та Луганської областей 1 191 924,68 0,00 1 191 924,68

Закупівля обладнання для таборів активної 
реабілітації 362 602,47 0,00 362 602,47

РАЗОМ: 9 434 036,97 4 547 111,37 4 886 925,60
Залишок на 01.01.2016 466 378,73
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ВСЕУКРАЇНСЬКІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

№
п/п Назва організації ПІБ керівника Адреса Телефон та е-шаіі

1 Всеукраїнська 
громадська організація 
інвалідів "Допомога 
інвалідам Чорнобиля"

Ісаєв
Микола
Всісович

02232, м. Київ, 
вул. Бикова, 8, кв. 83

(044) 530-35-22 ф.
сЬегпоЬу1-
86@таі1.ги

2 Всеукраїнська 
громадська організація 
«Народна академія 
творчості інвалідів»

Александрова
Олена
Іванівна

01030, м. Київ, 
пр-т Голосіївський, 

23, к. 28

(044) 361-95-87 
КМОО 80Ш @ таі1 
.ги

3 Всеукраїнська 
громадська організація 
онкоінвалідів "Разом 
проти раку"

Лопата
Лариса
Миколаївна

04211, м. Київ-211, а/с 
40

(068) 100-77-48
атагопкі99@уапгїех
.иа

4 Всеукраїнська 
громадська організація 
онкоінвалідів "Спілка 
онкоінвалідів"

Бернадіна
Лариса
Іванівна

02098, м. Київ 
вул.Шумського.1

(044) 227-71-60 
8рі1ка.оі@таі1.ги

5 Громадська організація 
«Всеукраїнський союз 
ветеранів-інвалідів 
війни в Афганістані та 
інших локальних війн»

Шустов
Віктор
Миколайович

01001, м. Київ, 
вул. Десятинна, буд. 
1/3

(098) 294-33-03 
к1епо@1із1.ги

6 Всеукраїнська 
громадська організація 
Український фонд 
"Реабілітація інвалідів"

Накул
Едуард
Іванович

03028, м. Київ-28, а/с 
73

(067) 798-31-30 
ісГ.8ипгі8е@таі1 .ги

7 Всеукраїнська 
організація інвалідів 
війни та Збройних Сил

Мамотов
Олександр
Леонідович

01001, м. Київ, 
пров. Музейний, 10-А

(044) 253-51-67, 
(57 )ф. 253-51-68, 
253-51-75, факс 
253-51-64

8 Всеукраїнське 
Об'єднання інвалідів 
Чорнобиля і війни 
"Відродження 
України"

Гладкий
Василь
Михайлович

02068, м. Київ, вул. 
Ревуцького, 25, кв.7 3

(044) 576-05-57, 
тел/ф. 563-25-87 
ті1ае1агї8@етаі1.со 
т

9 Всеукраїнське 
об'єднання хворих на

Могила
Алла

79039, м. Львів-39, 
вул. Шевченка, 55,

(0322) 33-00-47 ф. 
егЬ1@1уіу.пеІ
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№
п/п Назва організації ПІБ керівника Адреса Телефон та е-шаіі

м'язову дистрофію 
"ЕКВ"

Миколаївна кв.11

10 Національний Комітет 
спорту інвалідів

Сушкевич
Валерій
Михайлович

01023, м. Київ, вул. 
Еспланадна, 42, кімн. 
813

(044) 289-43-30 ф., 
289-43-18,
287-42-25 -  авт.
оШсе@рагаїутріс.о
ге.иа

11 Спілка шахтарів- 
інвалідів, потерпілих 
на виробництвах та 
козацтва України

Омельяненко
Володимир
Леонідович

83000, м. Донецьк вул. 
Постишева, 60, кв. 633

(0622) 300-20-94,
300-31-54
тіпег-іпуаїМ@і.иа

12 Спортивна федерація 
глухих України

Косицький
Леонід
Федорович

03680, м. Київ, вул. 
Червоноармійська, 74, 
оф.31

(044) 287-03-53, 
428-05-30
дки.8Ііи@ етаії.сот

13 Спортивна федерація 
незрячих України

Жильцова
Любов
Василівна

01023, м. Київ, вул. 
Еспланадна, 42, кімн. 
910

(044) 289-35-30

14 Українська спілка 
інвалідів -  "УСІ"

Хабаров
Валерій
Васильович

03150, м. Київ, вул. 
Боженко, 86-Б

(044) 205-41-54 ф.,
205-41-55
3313359@икг.пеІ

15 Українська спортивна 
федерація інвалідів з 
вадами розумового і 
фізичного розвитку

Скугарева
Оксана
Анатоліївна

01023, м. Київ, 
вул. Еспланадна, 42, 

кімн. 910

(044) 289-35-30
8оазрогі76@Ьіетіг.п
е!

16 Українська Федерація 
спорту інвалідів з 
ураженням опорно- 
рухового апарату

Зайцева
Олена
Андріївна

49004, м
.Дніпропетровськ, 
пр. Кірова, 1 оф.109

(056 "2") 742-81-09 
ф., 742-87-22 
оГГісе@оріітіз1.др.и 
а

17 Українське товариство 
сліпих

Більчич
Владислав
Миколайович

01601, м. Київ-23 
вул. Печерський узвіз, 
3

(044) 234-11-27, 
246-79-33 ф., 
234-43-09 ф. 
и1о8@саггіег.кіеу.иа

18 Федерація організацій 
інвалідів з дитинства та 
батьків дітей-інвалідів 
України

Подпружніков
Петро
Михайлович

61009, м. Харьків, 
вул. Гагаріна, 258

(057) 702-13-43, 
251-40-34 ф. 
сп!т@икг.пеІ

19 Всеукраїнська 
громадська організація

Імереллі
Руслан

21018, м. Вінниця, 
вул. Литвиненка, 48,

(0432) 57-92-93, 
53-39-88 ф.
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№
п/п Назва організації ПІБ керівника Адреса Телефон та е-шаіі

інвалідів користувачів 
психіатричної 
допомоги "ЮЗЕР"

Едуардович кв.4, а/с 4985 И Л К 0 0 Ш Е К @ ат
аі1.сот

20 Всеукраїнська 
громадська організація 
"Коаліція захисту прав 
інвалідів та осіб з 
інтелектуальною 
недостатністю"

Кравченко 
Раїса Іванівна

01033, м. Київ, 
вул. Шота Руставелі, 
39-41 оф.801

(044) 412-66-26, 
411-82-13, 
411-03-32 ф. 
уео.соаШіоп@етаі1 
.сот

21 Українська Асоціація 
фахівців фізичної 
реабілітації

Кобелєв
Степан
Юрійович

79000, м. Львів
вул. Червоної Калини,
86-А

(032) 270-34-58 
8Іерапко@икг.пеІ

22 Всеукраїнська 
громадська організація 
інвалідів «Група 
активної реабілітації»

Азін
Володимир
Олександрович

02140, м. Київ вул. 
Вишняківська, 6-А,

(067) 952-05-77 
агіп 2@икг.пеІ

23 Всеукраїнська 
громадська організація 
«Асоціація 
тифлопедагогів 
України»

Синьова
Євгенія
Павлівна

01054, м. Київ, 
вул. Тургенєвська, 
8/14, кім. 13-6

(044) 486-23-02,
482-38-47
каГ ІіЙо@икг.пеІ

24 Всеукраїнська 
громадська організація 
«Асоціація 
підприємців та 
працюючих інвалідів 
України»

Гурінов
Сергій Іванович

01133, м. Київ, 
вул. Л.
Первомайського, 6

(044) 593-39-46 
уео арріи@икг.пеІ

25 Всеукраїнська 
молодіжна громадська 
організація інвалідів з 
вадами зору «Г енерація 
успішної дії»

Євсев'єв
Геннадій
Андрійович

01133, м. Київ, 
Печерський узвіз, 5

(067) 996-59-01 
еузеу@еа1а.пеІ

26 Всеукраїнська 
громадська організація 
"Спілка шахтарів- 
інвалідів України"

Коваленко
Володимир
Олександрович

51400,
Дніпроптровська обл., 
м. Павлоград, 
вул. Степового 
Фронту, 40, к. 53

(05632) 4-66-41
у1агїітігоро1і8@ета
і1.сот

27 Всеукраїнська 
громадська організація 
«Українська асоціація

Мартиненко
Ірина
Володимирівна

01054, м. Київ, 
вул. Тургенівська, 8/14

(044) 486-80-38 
иа8р@икг.пеІ
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корекційних педагогів»

28 Всеукраїнська 
молодіжна громадська 
організація студентів- 
інвалідів "Гаудеамус"

Нікуліна
Ганна
Федорівна

04071, м. Київ, вул. 
Хорива, буд. 1-Г, к. 31

(044) 338-82-46 
еаигїеатшии@таі1. 
с о т

29 Всеукраїнська 
громадська організація 
«Рух за рівні 
можливості»

Каленчук
Анатолій
Полікарпович

18008, м. Черкаси, 
вул. Смілянська, 159

(0472) 63-14-61

30 Громадська організація 
«правозахисна 
організація «Права 
людини»

Дроботун
Вфіталій
Михайлович

01133, 
м Київ,
вул. Мечникова, 4, оф. 
19-А

(044) 361 39 35

31 Всеукраїнська 
асоціація «Астом- 
Україна»

Росоловський
Петро
Іванович

79010
М. Львів, вул. 
Коціловського, 20/27

(032)2776239

РЕГІОНАЛЬНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

№
п/п Назва організації ПІБ керівника Адреса Телефон та е-шаіі

1 Львівське обласне 
громадське благодійне 
об'єднання інвалідів

79000, м. Львів, 
обл. Маланюка, 6

(0322) 72-36-42, 
97-17-70, факс. 
72-45-95
ВЕЬІЕУЕ@і8.Іуіу.пеІ

2 Громадська організація 
"Товариство 
реабілітації жінок- 
інвалідів та жінок, які 
виховують дітей- 
інвалідів "АСОЛЬ"

01103, м. Київ 
вул. Німанська, 2

3 Громадське об'єднання 
"Координаційна рада 
громадських 
організацій інвалідів 
Сумської області"

Бабенко
Володимир
Євгенійович

24030, м. Суми, вул. 
Харківська, 40, кв. 
76

(0542) 36-16-69, 
факс. 21-10-02 
ЬаЬепко.кг@гатЬ1ег.г 
и

4 Волинська обласна 
громадська організація

Бакаєвич
Валерій

43020, Волинська 
обл., м. Луцьк,

(095) 588-50-64 
Іпуауоїуп@гатЬ1ег.ги
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«Інваволинь» Михайлович вул. Декабристів, 
буд. 23

5 Запорізька міська 
громадська організація 
«Асоціація інвалідів 
«Оберіг»

Бакуменко
Ольга
Вікторівна

69041, м.
Запоріжжя, вул. 
Кремлівська, 65-116

(061) 220-70- 43 
оЬігіе@икг.пеІ

6 Полтавська обласна 
громадська організація 
"Центр реабілітації 
інвалідів"

Бала Олександр 
Ілліч

36029, м. Полтава, 
пл. Павленківська, 
26 (з приміткою для 
ПОГ «Інватех»)

(0532) 61-10-41 
іпуа!ех-р1@икг.пеІ

7 Луганська обласна 
молодіжна громадська 
організація "Асоціація 
молодих інвалідів 
Східного Донбасу- 
Схід"

Баранцова
Тетяна
Вікторівна

91005, м. Луганськ, 
вул. Лєбєдєва 
Кумача, буд.24

(0642) 71-99-69 ф. 
аті-схМ@икг.пеІ

8 Громадська організація 
інвалідів збройних сил 
"Прометей"

Бас
Олександр
Михайлович

65007, м. Одеса, 
Книжний провулок, 
23

(0482) 30-16-38 ф. 
30-16-27

9 Ужгородська міська 
громадська організація 
інвалідів зору 
«Дивосвіт»

Богданець
Оксана
Володимирівна

88018, м. Ужгород, 
вул. Новака, 10 (2 
поверх)

(0312) 61-24-11 т/ф
ЬоЬгїапеІ8охапа@гат
Ь1ег.ги

10 Чернівецька обласна 
громадська
органьїзацьія «Захист»

Бойко
Богдан
Олегович

59200, Чернівецька 
обл., м. Вижница, 
а/с 52

(050) 238-65-01

11 Харківська обласна
організація
"Всеукраїнської
Асоціації
працездатних
інвалідів"

Бондаренко
Юрій
Григорович

62433, Харківська 
обл., м. Люботин, 
провулок Карла 
Маркса, буд.12

(057) 730-06-69, 
731-19-08 
741-19-85, 
705-45-38 ф. 
1934р1апе!а@і.иа

12 Кіровоградська 
обласна Асамблея 
інвалідів

Боршуляк
Олександр
Вікторович

25249, м. 
Кіровоград, вул. 
Туркеніча, 7

(0522) 24-88-59 ф. 
АУВ ^аггоіг@таі1.г 
и

13 Громадська організація 
"МАРТ"

Войтенко
Олександр
Миколайович

14000, м. Чернігів, 
вул. П'ятницька, 39, 
кімната 702

(0462) 77-41-10
Маі1пео@еоое1етаі1
.сот
8еЬигоу@ етаі1 .сот
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14 Харківський міський 
Центр реабілітації 
молодих інвалідів та 
членів їх сімей «Право 
вибору»

Бутенко
Валентина
Антонівна

61105, м. Харків 
вул. Киргизька, 10

(057) 721-29-39 
ео-
ргауоууЬога@икг.пеІ 
ргауоуіЬога@икг. пеі

15 Громадська організація 
«Центр соціальної та 
трудової реабілітації 
інвалідів «Віра в 
майбутнє»

Вакуленко
Олександр
Васильович

м. Київ, вул. 
Бориспільська, 9

(044) 587-55-15 
550-91-19 ф. 
о1ек8апгїг уаки1епко 
@таі1.ги

16 Вінницька обласна 
громадська організація 
інвалідів "Фортеця"

Вікірчик
Іван
Іванович

21030, м. Вінниця, 
вул. Келецька, 118, 
кв. 83

(0432) 69-10-57 р. -  
сдм.
63-49-40 ф. 
уекігсЬук@етаі1.сот

17 Львівська міська 
громадська організація 
Товариство «Зелений 
хрест»

Волошинський
Олександр
Олександрович

79058, м. Львів, 
пр. Чорновола, 4

(032) 244-56-07 т/ф 
оШсе@ес8.оге.иа

18 Спілка громадських 
організацій інвалідів м. 
Києва

Ворона
Олександр
Володимирович

02225, м. Київ, 
вул. Бальзака, 8

093 858 17 31
рге8ідепІ@8рі1ка.кіеу
.иа
8рі1ка кіеу@икг.пеІ

19 Сумська міська 
громадська організація 
інвалідів «Рука 
допомоги»

Габ
Олег
Володимирович

40034, м. Суми 
вул. Дем'яна 
Коротченка, 15, 
кв.37

(0542) 32-31-64 
оеаЬ@таі1.ги

20 Черкаська міська 
громадська організація 
«Спілка батьків дітей- 
інвалідів-оновлена»

Гаврілов
Валерій
Володимирович

18029, м. Черкаси 
вул. Конєва, 15/1, 
кв.25

(0462) 56-94-95 
8рі1каББІ@икг.пеІ 
гїегкасЬ@ еа1а.пеІ

21 Громадська організація 
жінок інвалідів «Біла 
тростина»

Гогільчин
Марія
Степанівна

76000, м. Івано- 
Франківськ, вул. 
Петлюри, 19/4а

(0342) 52-92-88 
еоеі1сЬіп тагіа@икг. 
пе|

22 Львівське обласне 
відділення 
Українського фонду 
"Реабілітація інвалідів"

Грибальський
Ярослав
Володимирович

79032, м. Львів, 
вул. Дж.
Вашингтона, 21-А

(0322) 41-80-18 т/ф
іпгїерепгї@таі1.1уіу.и
а

23 Громадська організація 
"Київська міська

Гурінов
Сергій

01133, м. Київ, 
вул. Л.

(044) 593-39-45 ф. 
па8ка 8ргауа@икг.пеІ
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асоціація інвалідів 
"Наша справа"

Іванович Первомайського,
буд.6.

24 Вінницька обласна 
громадська організація 
"Асоціація захисту та 
допомоги інвалідам 
"Відкриті серця"

Демко
Світлана
Василівна

21018, м. Вінниця, 
вул. Червоних 
Партизан, 10

(0432) 50-91-45 р. 
50-91-39 р.
Гоїіпа 17@таі1.ги

25 Чернівецька обласна 
громадська організація 
інвалідів-візочників 
«Лідер»

Добридіна
Валентина
Петрівна

59000, м. 
Сторожинець, 
Чернівецька область 
вул. Реутова, буд. 3, 
кв. 3

(03735) 2-47-02 
паги8епкоур@таі1.ги

26 Вінницька обласна 
Асамблея інвалідів

Дьяков
Григорій
Афанасійович

21003 м. Вінниця 
вул. І.Франка, 16

(0432) 64-23-97 дом.

27 Донецька обласна 
громадська 
правозахисна 
організація інвалідів 
«Феміда»

83000, м. Донецьк, 
вул. Артема, 74/103

(062) 304-18-80 
304-18-80
гїоероі.ГетМа@Ьк.ги

28 Громадське соціально- 
політичне об'єднання 
Київської області 
"Київська обласна 
асамблея інвалідів"

Іваненко
Олег
Валерійович

07400, Київська 
обл.., м. Бровари, 
вул. Київська,290-А

(04594) 40-218д. 
40-170р. факс 
іоу.поІ@таі1.ги

29 Львівський центр 
соціального захисту та 
реабілітації інвалідів 
"Созарін»

Кернякевич
Олександр
Ярославович

79057, м .Львів, вул. 
Гайворонського, 27

(0322) 97-19-05 ф. 
37-30-68
8о2 агіп@Ьуіу.Гаг1ер.п
е!
а1и8@тіз.1уіу.иа

30 Чернівецька обласна 
асамблея інвалідів

Кирилюк
Марія
Іванівна

58000, м. Чернівці, 
вул. Лермонтова, 1, 
кв.7

(0372"2") 52-40-66 
ф.(аптека) 4-58-03 д.

31 Сумська обласна 
громадська організація 
«Промені надії»

Кнуренко
Андрій
Миколайович

40035, м. Суми вул. 
М.Лушпи, буд.7, 
кв.29

(0542) 32-04-74 
Рготіпі @икг.пе!

32 Житомирська обласна 
організація людей з 
інвалідністю "Молодь.

Ковалюк
Неля
Дмитрівна

10030, м. Житомир 
вул. Мануільського, 
100, кв. 24

(0412) 51-21-55 д. ф. 
2Ьоео1і@гатЬ1ег.ги
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Жінка. Сім'я.»

33 Західноукраїнська 
громадська організація 
осіб з вадами слуху та 
їх родини «Безмежний 
діалог»

Ковна
Уляна
Степанівна

79010, м. Львів, вул. 
Личаківська, 35

067-368-99-64
Гїіа1ое@етаі1.иа

34 Запорізький обласний 
конгрес інвалідів

Кононенко
Валентина
Павлівна

69002, м. 
Запоріжжя, вул. 
Дзержинського, 65

(061) 764-37-57 
2 окіиа@ таі1.ги

35 Тернопільська обласна 
спілка "Об'єднання 
інвалідів 
Тернопільщини"

Костів
Михайло
Йосипович

46021, м Тернопіль, 
вул. Грушевського, 
8, а/с 145

(0352) 43-12-28 
8іті1@таі1.ги

36 Київське товариство 
інвалідів локальних 
війн -  ветеранів 
військової розвідки, 
бойових дій в 
Афганістані та інших 
країнах

Котенко
Олександр
Васильович

03047, м. Київ, вул. 
Нестерева 3, к.110

(044) 456-98-64 ф.
456-72-40
456-13-54
Ье1іо1гор2009@икг.пе
1
уегіп57@икг.пе1

37 Об'єднання 
громадських 
організацій інвалідів 
Луганської області 
"Родина"

Кравцова
Ірина
Михайлівна

91005, м. Луганськ, 
вул. Херсонська, 57

(0642) 52-20-91

38 Чернігівська обласна 
громадська організація 
"ЛОГОС"

Кравченко
Володимир
Михайлович

14000, м. Чернігів, 
вул.
Мстиславського,3

(0462) 77-45-19 ф. 
геесотіп.сп@ дтаі1.с 
о т

39 Житомирське обласне 
громадське об'єднання 
інвалідів Чорнобиля 
"Віра"

Кулаківський
Володимир
Васильович

10014, м .Житомир, 
майдан С.П. 
Корольова, 3/14

(0412)37-43-18 
37-35-80 ф. 
сотіпу@ пе1 .2І.иа

40 Обласне товариство 
інвалідів Луганщини

Кундрюцький
Михайло
Іванович

91028, м. Луганськ, 
Артемівський р-н, 
квартал Героїв 
Сталінграду,11, 
кв.132

(0642) 34-60-89

41 Харківська громадська 
організація незрячих

Лепетюк
Олег

61058, м. Харків, 
вул. Данилевського

(057) 705-12-71 
705-03-45

41
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юристів Леонідович 16/8, 3 під'їзд Ьірс@икг.пеІ

42 Херсонська міська 
громадська організація 
інвалідів «Ініціатива на 
захист громадських 
прав інвалідів»

Ліпков
Олексій
Вікторович

73036, м. Херсон 
вул.
Перекопська,191,
кв.7

(0552) 39-30-38 
Ьіра к8@икг.пе!

43 Запорізька обласна 
громадська організація 
працездатних інвалідів 
"Турбота"

Лобатенко
Володимир
Петрович

69057, м.
Запоріжжя, вул. 40 
років Радянської 
України, 92 п/с - 27

067-949-61-52

44 Громадська організація 
«Ліга захисту 
інвалідів, потерпілих 
на виробництві та 
членів їх сімей»

Ляшко
Леонід
Петрович

03179, м. Київ-179 
вул. Чорнобильська, 
14, кв. 10

(044) 450-82-78 д. 
11іа8Ько@икг.пеІ

45 Громадська організація 
«Луганська обласна 
організація інвалідів 
«Іоланта-Лугань»

Мазурак
Дмитро
Григорович

м. Луганськ, вул. 
Щорса, 35а, к.41

(0642) 65-76-18 
іо1ап!а 1ие@таі1.ги

46 Спілка організацій 
інвалідів Прикарпаття

Макар
Микола
Іванович

77701, смт. 
Богородчани, Івано- 
Франківська обл.. 
вул. Шевченка, 84 
кв.3

067-720-67-34
еа2ГЇатакаг@икг.пеІ

47 Івано-Франківська 
обласна Громадська 
організація інвалідів 
«СЛІД»

Макар
Наталія
Михайлівна

77701, смт. 
Богородчани, Івано- 
Франківська обл.. 
вул. Шевченка, 84 
кв.3

(03471) 2-44-45 
ео.с1М .іЩ етаі1.сот

48 Закарпатський 
регіональний Центр 
соціально-трудової 
реабілітації та 
професійної орієнтації 
"Вибір"

Марко
Василина
Михайлівна

88000, м. Ужгород, 
вул. 8 Березня 46, 
офіс 107.

(0312) 61-61-38 
66-40-66 ф. 
сепІгууЬіг@таі1.ги 
сепІгууЬіг@икг.пеІ

49 Миколаївська обласна 
громадська організація 
«Ліга інвалідів з 
порушенням опорно- 
рухомого апарату

Миронюк
Ганна
Миколаївна

54048, м. Миколаїв, 
Матвіївка, вул. 
Верхня, 12

(0512) 42-89-42 
регетоеіи 8еЬе т к  
@таі1.ги
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«Перемогти себе»

50 Харківська обласна 
Спілка інвалідів 
Афганістану

Мірошниченко
Вадим
Вадимович

61003, м. Харьків, 
вул. Г амарника, 7/9

(057) 730-27-85, 
731-68-52 ф.
20-87-85
8І.ЬаіЬиеа@Ьіетіг.пеІ

51 Федерація
спортсменів-інвалідів з 
ураженням опорно- 
рухового апарату

Морозова
Віра
Василівна

99011, м. 
Севастополь, вул. 
Генерала Петрова, 
16

8рра8У@таі1.ги

52 Харківська міська 
громадська організація 
інвалідів «Соціально- 
реабілітаційний центр 
незрячих»

Москалець
Сергій
Дмитрович

61129, м. Харків, 
вул. Світла, 29а

(057) 713-54-00,
761-48-11
8гсЬ1іпд@икг.пеІ

53 Координаційна Рада 
міських громадських 
організацій м. Києва

Назаренко
Василь
Васильович

01030, м. Київ вул. 
Івана Франка, 36-Б

(044) 235-94-98, 
235-87-93

54 Чернівецька обласна 
громадська організація 
«Права людини»

Назарова
Гюльнар
Володимирівна

58000, м. Чернівці, 
вул. Сагайдачного, 
24

(037) 257-90-11
пеоЬитапгіеЬі8сЬегпі
уІ8у@ етаі1.сот

55 Вінницький міський 
Центр інвалідів- 
колясочників

Нізіков
Максим
Георгійович

21036, м. Вінниця 
вул. Плеханова, 52, 
к. 1

(0432) 69-30-30 
о1епеука@іпЬох .ги

56 Харківська обласна 
організація 
Всеукраїнська 
організація інвалідів 
«Союз організацій 
інвалідів України»

Новикова
Зоя
Якимівна

61022, м. Харків, пл. 
Свободи, 5, 
Держпром, 6 під'їзд, 
6 поверх, кімната 
620

(0572) 75-75-250 т/ф 
пагїіуа24@те1а.иа

57 Творче товариство 
інвалідів "Благо"

Носкова
Валентина
Іванівна

99028, м. 
Севастополь, вул. 
Надії Островської, 
13,

тагі.го88@Ьк.ги

58 Донецька обласна 
Громадська організація 
«Асоціація греків- 
інвалідів «Філос»

Партакела 
Ольга Андріївна

87514,
м. Маріуполь, 
Донецька обл., 
вул. Гранітна, 152

(0692)53-56-06 
раг1аке1ао1еа@таі1.ги

59 Київське громадське Перепеченко 02094, м. Київ, (044) 296-87-56
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об'єднання 
користувачів 
комп'ютерних 
технологій для 
інвалідів «Вікно в 
світ»

Олеся
Миколаївна

пр-т Гагаріна, 18 оШсе@икг.пеІ

60 Київська міська 
організація інвалідів 
війни «Малолітні 
жертви війни»

Побережний
Іван
Федорович

04210. м. Київ 
вул.
Малиновського, 
27/23, кв. 193

(044) 418-80-44

61 Донецька обласна 
громадська організація 
«Асоціація родин 
загиблих шахтарів»

Полякова
Людмила
Іванівна

83001, м. Донецьк 
вул. Артема, 63, 
к.103

(0622)343-84-19 
Гата1е8@гатЬ1ег.ги

62 Черкаська обласна 
організація 
«Г ромадська 
організація людей з 
обмеженими 
можливостями «День»

Прилуцький
Олександр
Іванович

м. Черкаси,
вул. Хрещатик, 195,
оф. 707

(0472) 32-00-89 
V р1и895@таі1.ги

63 Громадська організація 
інвалідів "РАД"

Прутян
Борис
Семенович

65044, м. Одеса 
вул. Пироговська, 
7/9, к. 246

(048) 712-03-17 ф. 
гїітЬоггїе@икг.пеІ

64 Житомирське обласне 
громадське об'єднання 
інвалідів-підприємців 
«Рубікон»

Рибін
Олексій
Володимирович

10030, м. Житомир, 
вул. Домбровського, 
38

(0412) 44-67-31 44
79-93
еагап1іуа2006@етаі1.
с о т

65 Донецька обласна 
громадська організація 
«Фонд соціального 
захисту інвалідів та 
людей з вадами зору 
Віктора Смирнова»

Саєвич
Лариса
Вітольдівна

83003, м. Донецьк, 
вул. Котовського, 2а

(062) 297-80-91 т/ф 
сагатіа412@ таі1 .ги

66 Запорізьке обласне 
товариство батьків 
дітей-інвалідів та 
інвалідів

Семенова
Тамара
Григорівна

69067,
м. Запоріжжя, 
вул. Лізи Чайкіна 59

(0612)35-61- 51 
2 о1 .8ШІосЬ@икг.пеІ

67 Волинський обласний 
фонд "Зір"

Симончук
Юрій
Прокопович

43001, м. Луцьк, 
вул. Шевченка, 36

(0332) 72-54-56, 24
90-32 ф
V00и^08@^таі1.с0т
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68 Київська міська 
спортивна федерація 
бадмінтону інвалідів

Плужнікова
Тетяна
Миколаївна

04073, м. Київ, 
пров. Куренівський, 
4

(044) 468-21-21 ф,
468-42-33 ф
482-33-06
кт8ГЬі@икг.пеІ
уп1уае8ірепко@таі1.г
и

69 Одеська обласна 
громадська організація 
«Взаємодопомога та 
захист інвалідів 
«Добре серце»

Сиса
Людмила
Володимирівна

65006, м. Одеса, 
вул. Воробйова, 5

(048) 700-55-57 
ті1а Ьгї@1т.огїе88а.и 
а

70 Харківська обласна 
Асоціація громадських 
організацій 
"Слобожанщина"

Сич
Анатолій
Іванович

63109, м. Харків, 
вул. Жовтнева, 141

(057) 775-00-55 ф 
715-78-49 ф 
аі8ісЬ@таі1.ги

71 Громадська 
Організація «Донецьке 
обласне об'єднання 
інвалідів «Щире 
серце»

Сітнікова
Валентина
Іванівна

86113,
Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. 
Токарєва, буд. 25, 
кв. 15

050-239-27-16 
ГЇ2Ьеге1о@Ьк.ги 
гїопеск.шег@ дтаі1.с 
о т

72 Молодіжна громадська 
організація «Київський 
міський центр творчих 
ініціатив для дітей та 
молоді «Дельфін»

Скрипко
Олена
Іванівна

м. Київ,
вул. Прорізна, 18/1, 
кв. 7

068-37-37-125, 099
606-24-08 
скгірко@Ьіетіг.пеІ

73 Сумська обласна 
організація інвалідів 
«Доля»

Слободян
Володимир
Михайлович

40007, м. Суми, 
вул. Паркова 1, к. 43

(066) 380-65-47

74 Луганське обласне 
товариство інвалідів та 
хворих на цукровий 
діабет

Ткаченко 
Інна Миколаївна

91055,
м. Луганськ, вул. 
Коцюбинського, 27

(0642) 58-51-39 ф. 
50-47-04
Ьи егїіаЬ еЩикг.пеІ

75 Харківська обласна 
Рада Союзу 
організацій інвалідів 
України

Трифонова
Лідія
Федорівна

61200, 
м. Харків, 
Держпром пл. 
Свободи, 5, 3 
під'їзд, 1 поверх

(057) 705-45-37, 705
45-38 ф. 705-45-39 
Ьо8.8оіи@етаі1.сот

76 Севастопольська 
міська організація 
інвалідів локальних

Трошин
Сергій
Миколайович

99003,
м. Севастополь, 
вул. Харківська, 70

8еутегї60@таі1.ги
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конфліктів

77 Харківський міський 
спортивно- 
реабілітаційний клуб 
інвалідів «Ахіллес 
Трек Клуб Харків»

Удовиченко
Ігор

Миколайович

61022, м. Харків 
Госпром, 3 під., 5 
пов., к. 242 
(Інваспорт)

(057) 757-45-07 
8еVе^00@таі1.т

78 Львівська обласна 
організація активної 
реабілітації 
неповносправних осіб 
"Стимул»

Федорович
Оксана
Богданівна

79008,
м. Львів, вул. 
Чехова, буд. 14/6

(0322) 75-70-41 
8Іути1@ оге.^^.пеІ

79 Чернігівська обласна 
організація ВОІ СОІУ

Фрол
Валентина
Андріївна

14013,
м. Чернігів пр. 
Артема, 8

(0462) 23-42-20 т/ф

80 Сумська міська 
громадська організація 
дітей-інвалідів та 
молоді з ДЦП, 
візочників "Наша 
родина"

Фрунзе
Людмила
Вікторівна

40021, м. Суми 
вул. Кірова, 165/78,

(0542) 62-69-21 
Ггуп2 е1@уапгїех .ги

81 Кримська 
республіканська 
громадська організація 
інвалідів "Берег"

Хомутова 
Ганна Корніївна

95044,
м. Сімферополь 
вул. Гавена, 101 
(Центр «Берегиня»)

Ьегееіпуа555@уапгїе
х.ги

82 Обласна громадська 
організація з 
соціального захисту 
інвалідів та потерпілих 
на виробництві 
Донецької області 
«ЗАХИСТ»

Чеботарьов
Євген
Миколайович

85206,
м. Дзержинськ, 
Донецька обл., 
вул. Лісна, 5,

(06247)3-68-66 
2аЬі8І@е-таі1.иа

83 Дніпропетровське 
обласне об'єднання 
інвалідів "Творчість"

Шелюг
Тетяна
Дмитрівна

49000,
м. Дніпропетровськ, 
вул. Серова, 8

(056) 370-36-72, 370- 
36-71ф., 268-51-79д. 
Гго8ік09@1і8І.ги

84 Дніпропетровська
обласна
Координаційна Рада 
громадських 
організацій інвалідів 
при обласній

Шелюг
Тетяна
Дмитрівна

32004,
м. Дніпропетровськ, 
вул. Кірова, 1

(0562) 42-87-22 ф. 
Гго8ік09@1і8І.ги
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№
п/п Назва організації ПІБ керівника Адреса Телефон та е-шаіі

державній
адміністрації

85 Тернопільська міська 
громадська організація 
«Центр медико- 
соціальної 
реабілітації»

Шимко
Галина
Володимирівна

м. Тернопіль, 
вул. Стадникової, 
2 2

067-915-61-17
Оа1упа.8Ьутко@ета
і1.сот

8 6 Кіровоградська 
обласна громадська 
організація матерів 
дітей-інвалідів та 
інвалідів «Серце 
матері»

Шукрута
Людмила
Володимирівна

25000,
м. Кіровоград, 
вул. Волкова,б.28, 
корпус 3, кв. 92

066-973-12-34,
066-970-71-67
8 кикги1а-
тата@ таі1 .ги

87 Громадська організація 
«Спілка інвалідів 
стомованих хворих 
«Астом-Ілко»

Щербина
Валентина
Федорівна

03039, м. Київ, 
пр-т 40-річчя 

Жовтня, 59б

(044) 527-04-76 т/ф 
а8Іот-і1ко@іпЬох.ги

8 8 Громадська молодіжна 
організація інвалідів 
«Дніпетровська 
молодіжна ліга»

Ткачов
Олег
Григорович

49125.
м. Діпропетровськ, 
пров.
Л.Мокієвської, 8/1

(056)724 07 73

89 Черкаська обласна 
громадська організація 
стомованих хворих 
«Життя без бар'єрів»

Валяєва
Леся Вікторівна

18023, м. Черкаси, 
вул. Котовоського, 
152/1

(096) 320 10 35
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НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ІНВАЛІДІВ УКРАЇНИ
ВИСЛОВЛЮЄ ЩИРУ ВДЯЧНІСТЬ ЗА РОЗУМІННЯ, ПІДТРИМКУ ТА СПІВПРАЦЮ:

Президенту України
Голові Верховної Ради України
Прем'єр-міністру України
Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників
антитерористичної операції та людей з інвалідністю
Кабінету Міністрів України
Міністерству соціальної політики України
Міністерству освіти і науки України
Міністерству інфраструктури України
Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України
Фонду соціального захисту інвалідів
Представництву ООН в Україні
Дитячому Фонду ООН в Україні (ЮНИСЕФ)
Посольству Канади в Україні 
Посольству Франції в Україні 
Посольству Королівства Нідерланди в Україні 
Посольству США в Україні 
Міжнародній організації праці 
Канадському центру вивчення інвалідності 
Агентству США з міжнародного розвитку 
Норвезькому Гельсінському комітету з прав людини 
Українському Гельсінському комітету з прав людини 
Фонду прав інвалідів (Тігіез, США)
РізаЬїегі Реорїез Іпїегпаїіопаї (РРІ)
Мережі надавачів послуг для людей з інвалідністю (50РТ Тиіір, Голландія)
Фундації 5осігез (Голландія)
Міжнародній благодійній організаціє!' «Колеса для людства» ^ С Р  ШІпееІз ґог Нитапіїу) 
Британській Раді в Україні (ВгШзІп Соипсеї Укгаіпе)
Фонду Східна Європа
Агентству маркетингових комунікацій ТаІап С оттипісаїіопз
Західному реабілітаційному центру Національного Комітету Спорту Інвалідів України 
(Львівська область)
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0 1 0 3 0  м. Київ, 
вул. Р ей тарська , 8 /5  А, к. 110 

Т ел еф о н :(0 4 4 ) 2 7 9 -6 1 -8 2  
Т е л /ф а к с :(0 4 4 )  2 7 9 -6 1 -7 4

Е -таіІ:о іїісе@ паіи .огд .иа
т т т .п а іи .о г д .и а
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