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БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МОЛОДИЙ ІНВАЛІД"



≈2%
Це люди волею долі стали
інвалідами. Вони живуть на узбіччі
життя. Існують на жебрацьку пенсію,
яку в більшості використовують на
медичні препарати, без яких
вони не можуть обходитися.
 
Це люди, кинуті та закриті в своїх
«клітинах» - квартирах, живуть без
майбутнього в очікуванні смерті.

молодь з інвалідністю у
віці 18-35 років



Необхідно вивчати та
виявляти індивідуальні
можливості інвалідів 



СТВОРЕННЯ

Навчально-
виробничих
майстерень

Виконується програма уряду України про створення
нових робочих місць для інвалідів та їх сімей.
Інвалідні виробництва можуть, повинні працювати і
приносити користь державі, регіону та місту.
 
Як показує практика розвинених країн - якщо до цієї
справи
підійти правильно та продумано, це не тільки
реально, але й прибутково, як для міста, регіону і
перш за все для інвалідів
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НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧІ
МАЙСТЕРНІ

Поліпшення психологічного стану,
навчання професіям, адаптація до
подальшого життя; створення робочих
місць, за рахунок своєї праці отримання
за це трудової винагороди - поліпшення
добробуту інвалідів та їх сімей

Прийняття нових молодих інвалідів,
вивчення психологічного стану інвалідів
та індивідуальних можливостей до праці.
Заняття в тренажерному залі. Заняття та
участь в роботі клубу «Шанс» (арт-
терапія). Навчання праці (враховуючи
індивідуальні можливості інвалідів).



БЮДЖЕТ

Загальні витрати

453 738 ГРН 100 000 ГРН353 738 ГРН

Кошти ІГС
Сума, що запитується з

бюджету



ІСТОРІЯ

Благодійний фонд «Молодий інвалід»
створений в грудні 1997 року батьками
інваліда І групи для надання допомоги
інвалідної молоді.



ДОСВІД

На обліку в організації на сьогоднішній момент більше 1000 чол. з діагнозами
інвалідності: ДЦП, шизофренія, олігофренія різних ступенів тяжкості, хвороба Дауна,

глухонімі, слабозорі, діабет, ампутації кінцівок, різні придбані захворювання в
процесі життя та інше.

 



За час роботи фонду
були організовані
понад 60 дискотек
для інвалідів



ДОСВІД

Організовано і проведено весілля членів фонду Оксани і
Дмитра Третьякових, інвалідів 1 і 2 групи, були присутні
понад 100 чоловік гостей. Фондом було організовано і
проведено автопробіг на інвалідному транспорті з ручним
керуванням по 11 областям України.



СПОРТ-
РЕАБІЛІТАЦІЯ

Відкрито безкоштовний
реабілітаційно-тренажерний
зал з масажним кабінетом і
кабінетом фізіотерапії,
кабінети юриста і психолога
для допомоги інвалідам



Створено
центр адаптації, профорієнтації та працевлаштування
інвалідів, де постійно проходять курс адаптації 25-30

чоловік інвалідів 1, 2 і 3 груп



ОДНОАКТНИЙ
СПЕКТАКЛЬ-МЮЗИКЛ
"ОСТРОВІДОВА, 91"

Інтегрована команда КВН «ШАНС» стала
лауреатом 1-го Міжнародного конкурсу
інтегрованого КВК. 
У 2-му Міжнародному фестивалі
інтегрованого КВК брали участь 7
команд різних країн. 
 
В м.Стокгольмі (Швеція) спектакль
«Островидова, 91» визнаний кращим
спектаклем Європи серед інвалідних
театрів Європейського співтовариства

Творчий
розвиток



EVIDENCE-EFFECT-CHANGE

У вересні 2013 року відкрито перше в місті інтегроване
(інваліди з не інвалідами) кафе «Шанс» працює виключно на

благодійних засадах (без каси)



Відкриті експериментальні
навчально - виробничі
майстерні для молодих
інвалідів м. Одеси
за фахом слюсар-складальник
електрообладнання

ПРАЦЯ



При клубі «Шанс» почав працювати Православно просвітницький клуб за участю
вихованців недільної школи «Преображення» Спасо - Преображенського Одеського

кафедрального собору.



ДЯКУЄМО ЗА
УВАГУ!

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МОЛОДИЙ ІНВАЛІД"


