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квартальний бюлетень видано
Центром Соціального Партнерства у Херсонській області

ГАРЯЧА ТЕМА
КОНКУРС ПРОЕКТІВ
Представництво Європейської
Комісії в Україні, Молдові й
Білорусі приймає заявки від НДО
на участь в програмі мікрогрантів, мета якої - сприяти
розвитку демократії, і особливо в
соціальній сфері у визначених
регіонах України за фінансової
п і д т р и м к и п р о г р а м и Ta c i s
Європейського Співтовариства.
Пріоритетні напрямки для даного
раунда подачі заявок:
Послуги, що спрямовані на
посилення ефективності
соціальної роботи для
задоволення нагальних потреб
громад (соціальна адаптація,
соціальна абілітація, соціальна
реабілітація та соціальний
патронаж).
Розширення можливостей для
працевлаштування вразливих
верств населення.
Посилення участі НДО в
прийнятті управлінських
рішень органами влади.
Заохочення благодійництва,
волонтерства та мобілізація
цільових груп НДО на первинному рівні.
НДО мають бути зареєстрованими в Рівненській, Волинській,
Сумській, Миколаївській,
Херсонській, Донецькій,
Чернівецькій, Полтавській або
Закарпатській областях і мати
статус що дозволяє їм працювати
в соціальній сфері.
Програмою фінансуються
проекти, в яких передбачається
надання гранту в наступних
межах:
Мінімальний розмір гранту:
15.000 євро
Максимальний розмір гранту:
30.000 євро
Матеріали програми можна
отримати в Представництві
Європейської Комісії, тел. +380
(044) 253-30-20, факс +380 (044)
253-45-47, e-mail: delegationukraine@delukr.cec.eu.int

Цей проект фінансується
Європейським Союзом

Європейська Комісія оголосила про відкриття Конкурсу заявок на участь
в програмі мікро-грантів “Подальша розбудова громадянського
суспільства”
КОНСУЛЬТУЄ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

9 листопада Центр Соціального Партнерства провів
групову консультацію для соціально орієнтованих НУО
Херсонської області стосовно програми мікро грантів
Європейської комісії.

15 листопада Херсонський Центр Соціального
Партнерства провів виїздну консультацію стосовно
програми мікро грантів Європейської Комісії для НУО
Миколаївської області.

У консультації взяли участь представники 18 громадських організацій (всього 22 особи).

Партнерську допомогу у проведенні консультації надало
управління у справах сім'ї молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації, приміщення
місцева
філія університету „Україна”.

Голова Центру Соціального Партнерства Людмила
Ямщикова і експерт ЦСП Роман Любченко дали повні
роз'яснення стосовно процедури заповнення і подачі
документів для отримання мікро гранту, а також
відповіли на запитання представників НУО.
Запитання здебільшого стосувалися пріоритетних
напрямків конкурсу, вірного заповнення аплікаційної
форми, реалізації проектів на партнерських засадах,
оформлення бюджету проекту.
Під час консультації були присутні представники двох
організацій, що вже мають досвід отримання мікро
грантів від ЄС у 2004 році („Успішна Жінка” і
„Ластівка”). Вони також поділилися з присутніми своїм
досвідом, дали корисні поради.
Журналіст Херсонської газети „Вільний вибір” і
Інтернет сайту „Політична Херсонщина” Наталя
Богренцова запропонувала партнерську інформаційну
підтримку будь якій з присутніх НУО під час реалізації
проекту. Такий же намір висловили представники
Херсонського прес-клубу реформ.
Всі учасники групової консультації висловили
сподівання, що проект „Розвиток громадянського
суспільства” і зокрема Центр Соціального Партнерства
у Херсонській області і надалі надаватиме інформаційну допомогу організаціям, що побажають взяти
участь у конкурсі. Обговорено процедуру подачі до
ЦСП запитань для подальшої їх переадресації до
Делегації Єврокомісії.

25 представників 19 соціально орієнтованих НУО
Миколаївщини взяли участь у консультації. Учасники
отримали інформаційні пакети із аплікаційними
формами і роз'яснювальними документами а також
компакт диск з бланком заявки і бюджету.
По завершені розгляду заявки на грант і роз'яснення
вимог Єврокомісії учасники мали можливість поставили
запитання до голови ЦСП Людмили Ямщикової і
експерта Романа Любченка.
Найбільше цікавили питання вірного оформлення
бюджету, пошуку партнерів, необхідної для подачі
заявки документації.
Представники Центру Соціального Партнерства
повідомили учасників про можливість подальших як
групових так і індивідуальних консультацій.
Центр Соціального Партнерства у Херсонській області
продовжує надавати індивідуальні консультації для
громадських організацій Херсонської і Миколаївської
областей стосовно конкурсу мікро грантів Європейської Комісії. Консультації надає директор ЦСП
Людмила Ямщикова і експерт Центру Роман Любченко.
Консультації здійснюються з понеділка по п'ятницю у
робочий час. Дата і обсяг консультації у кожному
випадку узгоджуються індивідуально.
Контактний телефон:
8 0552 51 17 12

Погляди, відображені в цій публікації не обов’язково
відображають погляди Європейської Комісії

Цей проект
виконується Transtec
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РАДА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

НАШІ НОВИНИ
Навчальна конференція
«Основи управління соціально орієнтованими громадськими
організаціями»

12 жовтня відбулося засідання Херсонської Ради
Соціального Партнерства. Учасники домовилися
вважати головною метою цього органу сприяння
становленню і розвитку різних форм соціального
партнерства у Херсонській області.
Під час першої зустрічі обговорено важливі питання
роботи Центру Соціального Партнерства .
Також учасники Ради обговорили діяльність громадської колегії при Херсонській облдержадміністрації.
Через те, що колегія може стати важливим механізмом
забезпечення зв'язку між владою і громадою і
чинником ефективного партнерства учасники Ради
вирішили продовжувати роботу із забезпечення її
сталого функціонування.
4 листопада відбулося чергове засідання Херсонської Ради Соціального Партнерства.
Під час засідання учасники обговорили етичні
принципи діяльності третього сектору області. Наразі
в області не існує повноцінної корпоративної культури
у відносинах між НУО. Досвід роботи свідчить про те,
що вона поки що полягає у нерозголошенні негативних фактів. Крім того часто різні організації мають
протилежну уяву про етику третього сектору. Для
покращення ситуації вирішено у квітні травні 2006
року провести форум громадських організацій, на
якому виробити регіональні етичні правила взаємодії
НУО. При Раді ЦСП створена робоча група з підготовки
цього заходу.
Також під час засідання обговорена участь Ради
Соціального Партнерства у формуванні громадських
рад при обласних органах влади. Після обговорення
вирішено створити робочу групу зі створення
консультативного органу при обласній раді і розробити проект положення про громадську колегію. Також
передбачається підписання меморандуму між головою
обласної ради і Ради соціального партнерства.
3 грудня відбулося останнє у 2006 році засідання
Ради Соціального Партнерства. Учасники ради
обговорили формування механізму соціального
замовлення в області, розпорядження голови
облдержадміністрації про розвиток соціального
партнерства, діяльність робочих груп Ради.
Заплановано провести зустріч із головою обласної
ради для подальшого підписання Меморандуму про
співпрацю між облрадою і Радою Соціального
Партнерства.
Також під час засідання заслухано звіт робочої групи з
розробки і втіленню механізми, які б узагальнили
етичні принципи третього сектору Херсонщини.
Найближчим часом вирішено зайнятися розробкою
етичного кодексу, а згодом провести велику
конференцію, на якій НУО розроблять і підпишуть
спільну декларацію.
Також учасники отримали інформацію про першу
конференцію „Київські діалоги”, яка проходила у
листопаді у Берліні. Двоє членів Ради брали участь у
цій конференції.

5 - 19 листопада в рамках Проекту «Розбудова громадянського суспільства» в м. Святогірськ Донецької області була проведена
навчальна конференція „Основи управління
соціально-орієнтованими НУО”, метою якої
було вдосконалення основних навичок
управління в сфері неурядових організацій. В
конференції взяли участь представники 37
НУО Донецької, Херсонської та Сумської
областей.

фандрейзингу учасники мали змогу ознайомитися з опитом роботи та залучення коштів на
місцевому рівні одного з найуспішніших
благодійних фондів „Доброта”, ознайомилися
з конкретними способами планування
стратегії роботи з донорами.

конференція
стала стартом навчальної програми
Проекту
Перший день конференції був присвячений
обговоренню організаційно-правових аспектів
діяльності НУО. Протягом наступним трьох
днів учасники у групах мали змогу в тренінговій формі вивчити основи стратегічного
планування та локального фандрейзингу.
Останній день заходу був присвячений роботі
з волонтерами та підведенню підсумків
навчальної конференції.
Тренерами конференції виступили провідні
фахівці третього сектору: Наталя Савченко,
Вадим Павленко, Яків Рогалін. Спеціально для
висвітлення роботи волонтерської агенції та
обміну досвідом до участі був запрошений
фахівець з Германії Штефан Марелиус.
Особливу зацікавленість у учасників викликала сесія з організаційно-правивох аспектів
діяльності НУО. Протягом сесії з локального

Учасники відмітили надзвичайну динамічність
та практичність даної сесії. У ході роботи сесії з
стратегічного планування учасники навчилися основами складання стратегічного плану
організації та отримали домашнє завдання. В
цілому учасники відмітили високий рівень
організації заходу, можливість застосування
на практиці отриманих знань та унікальну
можливість ознайомлення з досвідом роботи
численних організації з інших регіонів України.
Дана конференція стала стартом навчальної
програми Проекту „Розвиток громадянського
суспільтва”.

Центр Соціального Партнерства розпочав відвідання районів Херсонщини
18 жовтня Херсонський Центр Соціального
Партнерства розпочав відвідання районів
області згідно із графіком робочих поїздок.
Першим у списку став Нижньосірогозський
район.
У райцентрі прошов круглий стіл „НУО і влада
у вирішенні соціальних проблем інвалідів у
районі”. В засіданні взяли участь заступники
голови райдержадміністрації, керівники
районних управлінь, представники політичних партій і громадськості, журналісти. Вони
спільно обговорили проблеми людей з
обмеженими можливостями. Наразі у районі
діє спільна програма райдержадміністрації і
районної спілки інвалідів „ОРІОН” в рамках

якої проходить інспекція публічних місць для
вивчення можливостей вільного доступу до
них людей з обмеженими можливостями.
Також у районі діє ще ряд НУО, що опікуються
проблемами інвалідів. Круглий стіл став для
них гарною нагодою для налагодження
співпраці і можливого об'єднання зусиль для
втілення спільних проектів.
Керівники району запевнили ЦСП у тому, що
проект Евросоюзу „Розбудова громадянського суспільства” отримає всіляку підтримку з
боку місцевої влади. Це у свою чергу є дуже
важливим фактом, адже районна спілка
інвалідів „ОРІОН” розглядається як можливе
представництво ЦСП.

22 листопада представники Центру
Соціального Партнерства у Херсонській
області відвідали Високопільський район.
За проханням Високопільської райдержадміністрації ЦСП провів у районі засідання
круглого столу „Розвиток сфери соціальних
послуг на шляху входження України до
європейського співтовариства”. У засіданні
взяли участь представники райдержадміністрації, Пенсійного фонду, Центру з
обслуговування самотніх непрацездатних
громадян, товариства Червоного Хреста,
освітніх закладів.

Під час зустрічі учасники обговорили
необхідність створення у районі громадських
організацій (наразі об'єднання громадян у
районі представлені лише осередками
політичних партій), можливу допомогу у
цьому Центру Соціального Партнерства.
Учасники круглого столу цікавилися досвідом
громадських організацій, які успішно
працюють на території області. Представники
проекту „Розвиток громадянського
суспільства” розповіли присутнім про
завдання проекту та послуги, що надає ЦСП
громадським організаціям і органам влади.
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ТРЕТІЙ СЕКТОР ХЕРСОНЩИНИ
новини, повідомлення, факти
Міжкультурне навчання - вибір молоді Херсонщини
З лютого 2004 року Херсонська обласна
організація Асоціації Гайдів України реалізує
європейський проект „Міжкультурне
навчання”. Мета - формування безстереотипного відношення до спілкування між
молоддю
представниками молодіжних
організацій різних європейських країн. Для
цього в рамках проекту
заплановано провести
навчальні тренінгові курси
для набуття учасниками
навиків ефективного
с п і л к у в а н н я і н е конфліктного вирішення
ситуацій, провести літні
табори «Мистецтво бачити
світ» в Херсонській області
та взяти участь в європейський скаутських
таборах.
Протягом квітня
липня
2005 року навчальна
програма проекту „Міжкультурне навчання”
проходила в приміщенні та за технічною
допомогою Херсонського Центру
Соціального Партнерства. Проводилися
заняття по вивченню культурних
особливостей Шотландії та України,
знаходження спільних рис в історії та
традиціях обох країн. Англійську мову
учасники проекту вивчали за допомогою
спеціально розробленої ігрової програми. Це
була цікава і корисна підготовка до літнього
етапу проекту. Дуже важливо, що липневу
програму, в рамках якої до Херсона завітали

шотландські гості, ХООАГУ проводила разом
з громадськими організаціями області: Бізнес
Асоціацією „Херсонщина”, ХМГО „Катюша”,
ХОЦ „Успішна жінка”. Завдяки цій підтримці
гайди змогли провести чудовий триденний
табір „Мистецтво бачити світ
Таємниці
минулого”, тренінгові програми, екскурсії та
культурні заходи, а також
поїхати на Чорне море.
П р е д с т а в н и к а м
Единбурзької Організації
Скаутів та Гайдів дуже
сподобалася програма і їх
лідерів приємно вразило,
що громадські організації в
Херсоні працюють разом
задля молоді області.
З вересня цього року
ХООАГУ разом з ЦСП
розпочала реалізацію
нового етапу даного
проекту. Серед країн, з
якими було вирішено працювати в цьому
році, було обрано Норвегію та Італію.
Тренінгові заняття розроблені за бажанням
самих учасників проекту та включають
наступні блоки: „Ми та Вони
проблеми
с т е р е о т и п і в ”, „ О с н о в и е ф е к т и в н о г о
спілкування”, „Вихід з екстремальних
ситуацій”, „Історія, культура та традиції”. В
наступному році планується участь наших
херсонських дівчат та хлопців в норвезькому
та італійському гайдівських таборах.
Євгенія КАРКІНА

НАША КОНСУЛЬТАЦІЯ

Консультує юридичний радник
Центру Соціального Партнерства
Наталя Ляшук
Питання: Створення підприємства громадською
організацією інвалідів.
Щеглова Л.І., Нижньосірогозьке товариство
інвалідів (Херсонська область)
Відповідь: Громадські організації інвалідів створюють
підприємства на загальних підставах, передбачених
чинним цивільним законодавством України.
Основні норми щодо створення та діяльності
юридичних осіб встановлено главами 7, 8 Розділу П
Книги першій Цивільного кодексу України;
Господарським кодексом України; Законом України
“Про господарські товариства”; Законом України “Про
кооперацію”. Для здійснення господарської діяльності з
метою отримання прибутку створюються
підприємницькі товариства: повне товариство,
командитне товариство, товариство з обмеженою або
додатковою відповідальністю, акціонерне товариство
та виробничі кооперативи.
Основними документами, що потрібні для державної
реєстрації відповідного виду юридичної особи, є Статут
та засновницький договір. Засновники товариства
(кооперативу) визначають в статутних документах
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
адресу, органи управління, їх компетенцію, порядок
прийняття ними рішень, порядок вступу учасників до
юридичної особи та виходу з неї, зобов'язання
учасників,
порядок їх спільної діяльності, умови
передання юридичній особі майна учасників та ін.

"Сім'я без насильства" без жорстокості і знущання
Проблему жорстокого ставлення до дітей
будуть вирішувати громадські організації.
20 жовтня у Херсоні, в приміщенні Обласного
Палацу Молоді відбулась презентація
проекту "Сім'я без насильства: покращення в
сільській місцевості усвідомлення
населенням можливості правових дій щодо
попередження насильства в сім'ї та
профілактики жорстокого поводження з
дітьми".
У заході взяли участь представники різних
громадських організацій Херсонщини, а
також державні службовці, що займаються
проблемою попередження насильства в сім'ї.
Розпочався захід зі знайомства присутніх з
виконавцями проекту, якими є дві
партнерські організації - молодіжна
організація "Нова генерація" та Херсонський
обласний центр " Успішна жінка". Вони
впроваджуватимуть проект " Сім'я без
насильства" протягом двох років за
підтримки Європейського Союзу. За мету, ці
дві громадські організації, ставлять
попередження насильства в сім'ї та
зменшення проявів жорстокого ставлення до
дітей в сільській місцевості.
Директор проекту Оксана Агаркова у своєму
вступному слові наголосила на актуальності
проблеми насилля в сім'ях, і розповіла як
завдяки реалізації проекту можна вирішити
ситуацію, що склалася на сьогоднішній день в

нашому суспільстві.
Коли кожна третя дитина у віці 12 16 років
вже відчула страждання і необхідність
правового заходу. Це є узагальненні дані
центру превентивного виховання Академії
педагогічних наук України.

Питання: Проведення капітального ремонту
підвального приміщення (з поліпшенням властивостей
приміщення) в житловому будинку більшість квартир
перебуває в приватній власності. Договір оренди
підвального приміщення укладено з підрозділом
виконкому міської ради.
Лагошняк А.Г, Херсонська міська громадська
організація “Серце матері”
Відповідь:
Орендодавцем майна може бути лише його власник - ст.
761 Цивільного кодексу України; Закон України “Про
оренду державного та комунального майна”. Власником
допоміжних приміщень в житловому будинку є власники
квартир та міська рада (у разі наявності квартир, що не
приватизовані).

Тому, проект “ Сім'я без насильства”
спрямовано на інформування і навчання
громадськості та посадових осіб. На те, аби
населення знало як правовим шляхом можна
вирішувати конфлікти в своїй родині, а
посадові особи володіли достатніми
знаннями для здійснення ефективних заходів
щодо попередження насильства в сім'ях
Тетяна ДОЛГОВА

У громадської організації сьогодні є лише згода на
оренду від міської ради. Підставою для укладання
договору оренди зазначеного приміщення може бути
згода більшості співвласників: тобто окрім міської ради
згоду мають надати власники квартир житлового
будинку.
Право на відшкодування вартості зроблених поліпшень
майна або зарахування їх вартості в рахунок майбутньої
орендної плати можливо лише за наявності згоди
орендодавця - ст. 778 Цивільного кодексу України.
Орендодавцем
підвального приміщення є власники
квартир житлового будинку та міська рада.

БЮЛЕТЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
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ІСТОРІЯ УСПІХУ

Селище міського типу Нижні Сірогози типовий районний для
центр Херсонської і будь якої південної області України.
Проживає у ньому близько 18 тисяч людей. Велику частину
населення складають люди похилого віку, діти. У Нижніх
Сірогозах понад два десятки людей, які вимушені користуватися
інвалідними візками. Донедавна багато хто з мешканців навіть і
не догадувався про їх існування. Вони просто не виходили на
вулицю. Людина на колясці не могла піднятися сходами до
магазину, селищної ради, аптека...
Постанова Кабінету Міністрів про державну програму „Місто, де
зручно всім” дала цим людям шанс. Бажання і наполегливість
Нижньосірогозьської районної спілки інвалідів „ОРІОН”
забезпечили можливість повернутися до суспільного життя.
Таку історію нам розповіла виконавчий директор „ОРІОНУ”
Наталя Дєєва.
- У липні цього року до нашої організації звернулася керівник районного
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Вікторія Кузнєцова. Від
неї ми і дізналися про урядову програму „Місто, де зручно всім”. Програма
передбачала забезпечення вільного доступу людей з обмеженими
можливостями до громадських місць. Нам дуже сподобалася така ідея,
адже ми працюємо для інвалідів, керівник нашої організації також людина
на візку. Дуже часто наші клієнти говорять що вони перебувають у
справжній ізоляції через те, що не можуть вийти далі ніж власне подвір'я,
піднятися по сходах, які зустрічають їх всюди.
Ми відразу вивчили постанову Кабміну, склали план і почали роботу
протягом тижня разом із представником ЦССМ ми пройшли по всіх
установах. Під час відвідання ми складали акти про відсутність доступу для
людини на візку, розмовляли з господарем або керівником закладу,
розповідали про програму „Місто, де зручно всім”, переконували зробити
пандуси.
Яку реакцію зустрічала ваша пропозиція?
- На початку, кожна людина після такої розмови казала „НІ”. Нам
розповідали, що немає грошей на будівництво пандусів, нам обіцяли
зробити їх якось згодом. Найбільше нас приголомшувало те, що кожен
другий казав „а у Нижніх Сірогозах немає інвалідів!!!”. Кожного разу ми
пропонували вийти на вулицю і поспілкуватися із нашою Катею (головою
правління), яка не могла зайти разом з нами через її інвалідний візок!
Таки чином нам вдалося переконати багатьох людей. Деяких довелося
інформувати про відповідальність за невиконання державної програми.
Приблизно половина пообіцяли нам забезпечити вільний доступ до їх
закладів.
По завершенні відвідань і розмов протягом серпня-вересня ми
відслідковували виконання програми. Кожного дня ми нагадували
керівникам про їх обіцянки, відвідували місця будівництва пандусів,
перевіряли їх придатність для користування.

НАША ДОВІДКА

На сьогоднішній день пандуси збудовано на входах до:
районної державної адміністрації,
селищної ради,
двох аптек,
лікарні,
поліклініки,
територіального центру соціального захисту,
двох магазинів,

Нижньосірогозьська районна спілка інвалідів „ОРІОН”

Районне управління пенсійного фонду не змогло забезпечити вільного
доступу для людини на візку (воно розміщено на другому поверсі), проте
після розмови з нами вони розробили схему надання консультацій
інвалідам у них вдома. Для такого невеликого населеного пункту це дуже
багато!
Тепер інвалід зможе вирішити практично всі свої проблеми особисто,
звертаючись до людей які за це відповідають, а не просити родичів або
знайомих, як раніше. Більш того, після реалізації програми нам часто
дякують люди похилого віку. Їм також стало набагато легше жити! І не
лише їм: наприклад тепер і мама з маленькою дитиною може легко зайти
до магазину, аптеки, лікарні...
Взагалі, районна влада поставилася до цієї програми дуже відповідально.
Декілька разів нас запрошували відвідати маленькі селища району. Там
також будували пандуси.

БЮЛЕТЕНЬ
СОЦІАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

щоквартальний бюлетень видається
Центром Соціального Партнерства
у Херсонській області
в рамках проекту Європейського Союзу
“Розбудова громадянського суспільства”

Окрім місцевої влади, хто ще допомагав вам у реалізації
програми?
Знаєте, крім нашої, у Нижніх Сірогозах діє ще дві громадські організації, які
опікуються проблемами інвалідів. Як не дивно, вони відмовилися спільно
реалізовувати програму, метою якої є допомога їх клієнтам.
Але ми дійсно дуже вдячні місцевому центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді який разом з нами пояснював людям необхідність
допомогти інвалідам. Підтримали нас і керівники райдержадміністрації
вони переконали багатьох зробити це.
Крім цього, ми можемо із повною впевненістю казати, що частина нашого
успіху належить Центру Соціального Партнерства у Херсонській області.
Напевно, саме завдяки його колективу ми були такими активними і
наполегливими.
У серпні ЦСП запросив нас взяти участь у великій конференції. Під час
конференції ми мали можливість у колі інших НУО (в тому числі і тих, що
працюють для інвалідів) обговорити наші нагальні проблеми, обмінятися
досвідом, оцінити власну діяльність. Одним з головних результатів роботи
конференції були реальні проекти вирішення гострих проблем, які спільно
розроблялися протягом 2 днів цього заходу. Проект, над яким працювали
ми, був присвячений саме забезпеченню вільного доступу до громадських
місць для людей з обмеженими можливостями. Тож можна сказати, що ми
заздалегідь, ще у серпні, спланували свою роботу по втіленню програми
„Місто, де зручно всім”.
Ми дуже молода організація, і ми впевнені, що не зупинимося і цей проект
для нас не буде останнім. Адже гасло „ОРІОНУ” „Розділена біда стає
меншою, а радість більшою. Добро завжди повертається до тих, хто його
творить”
Спілкувався Роман ЛЮБЧЕНКО

Членами спілки є люди з фізичними вадами, та члени сімей в яких є діти
інваліди. Спілка була офіційна зареєстрована у травні 2005 року.
Мета організації:

Зміна поглядів широкої громадськості шляхом формування
позитивного ставлення до інвалідів у суспільстві.

Сприяння інтелектуальному і професійному розвитку дітей та
молоді з фізичними вадами у Нижньосірогозському районі.

Створення опорного Центру для інвалідів району, який
працюватиме за єдиною адаптаційно-оздоровчою програмою, що
дозволить максимально реалізувати потенціал людей з фізичними
вадами.
Організація ставить за мету створити систему, яка допомогла б залучити
дитину інваліда до процесу соціалізації на ранньому етапі розвитку.
Важливим фактором діяльності організації є те, що члени команди мають
власний життєвий досвід у допомозі людям з фізичними вадами і щире
бажання робити це.
74701, вул. Куйбишева, 44, смт. Нижні Сірогози,
Херсонська область, Україна
тел. 05540 2 21 29
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