Громадська організація «ОЛІМП»
51500 Днепропетровська обл.м.Тернівка, вул. Лермонтова 16А-52 . тел (05636) 7-44-77.
моб 099-795-30-88 popova.ljubov.ivanovna@gmail.com

Інформація
про результати діяльності
громадської організації « Соціально-економічних реформ «ОЛІМП»
протягом 2015-2016рр.
Громадська організація «Соціально-економічних реформ «ОЛІМП, скорочена назва
«ОЛІМП» має Ідентифікаційний код юридичної особи -39901647. В Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб про проведення державної
реєстрації 20.07.2015р за № 1 235 102 000 000317, Свідотство про реєстрацію
громадської організації від 22.07.2015 р№ 143 8708.
Адреса:. Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул.. Лермонтова 16А-52
popova.ljubov.ivanovna@gmail.com моб.099-795-30-88
. Мета та напрями діяльності.
1 Метою є:
- сприяння розвитку соціально-єкономічних реформ
- всебічного фізичного і морально-духовного розвитку особистості;
- сприяння створенню умов для взаємного спілкування родин загиблих воінів;
- відродження духу братерства і взаємодопомоги громадян, які потрапили до
Арміі по мобілізації;
- соціально-правова допомога військовим які демобілізовані ;
- Реабілітація демобілізованих;
- Медична допомога інвалідам ,ветеранам АТО;.
- проводити патриотичне виховання молоді.
2 Напрями діяльності:
- приймає участь в організації і проведенні районних, обласних, всеукраїнських і
міжнародних заходів з участтю сімей загиблих, пропавших безвесті, ветеранів
АТО;
- приймає участь в міських заходах ;
- здійснює організаційну, матеріальну базу для реабілітаціі воінів та іх лікування;
- залучає добровільні пожертви громадян країни та іноземних громадян,
підприємств, установ організацій, фірм, фондів, державних, приватних і
громадських організацій у вигляді грошових засобів, будь-якого рухомого і
нерухомого майна для його подальшого направлення на цілі громадської
організаціі соціально-економічних реформ «ОЛІМП»;
- організовує дозвілля членів ГО «ОЛІМП», їх сімей ;
- Для виконання завдань ГО «ОЛІМП» встановленому порядку може:
- представляти та захищати свої інтереси та інтереси своїх учасників у державних,
громадських та інших організаціях і установах;
- забезпечувати соціальний захист учасників ГО «ОЛІМП»”;

- отримувати від органів державної влади інформацію необхідну для реалізації
завдань ГО «ОЛІМП»;
- вносити пропозиції з питань соціально-економічних реформ до органів влади;
- поширювати інформацію і пропагувати свої цілі та ідеї всіма дозволеними
законодавством методами;
- мати в мережі інтернет сайт присвячений діяльності ГО «ОЛІМП».
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту,
мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.
Збір матеріалу для написання Книги пам’яті «Шлях у вічність». Допомагала ГО
«Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу»., та сім’ї загиблих. Результат –
написання та видавництво Книги .
Патріотичне виховання молоді: зустріч з школярами шкіл міста.
Мета: Прищеплювати любові до України.
партнери: Громадськї організації «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу»,
«Українське обєднання учасників бойових дій та волонтерів АТО Західного
Донбасу», «Павлоградський Легіон», Всеукраїнське обєднання родин
загиблих.»Крила 8 сотні», « Громадська організація солдацьких матерів», «Родина
загиблих героїв».
учасники: ГО «Спілка ветеранів АТО Західного Донбасу»
Медична допомога була отримана на операцію матері участика АТО Гладкого
О.В, батька Олійника Д.О, організова реабілітація ветерану АТО Петренко О.,
Аносову Ю.В (2 дітей, померла дружина 34 роки), Глебову О.В ( під час служби
хворіла дитина), Селезньову Д.І та Сірафіну І.В- на дорогу до місця деслакації
військової частини.
Організовуються та проводяться юридичні консультації спеціалістами.
Проводяться заходи що до виділення учасникам АТО та сім’ям загиблих землі в 2
га.
Проводяться заходи для дітей учасників АТО.
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