Звіт про діяльність організації ГО «Крок за кроком»
a) Статут організації;
http://krok-za-krokom.org.ua/informaciya/
b) Баланс і звіт про фінансові результати організації за минулий рік (http://krok-za-krokom.org.ua/informaciya/)
Актив Балансу (31 грудня 2015 року)
Основні засоби

1010

13,0

первісна вартість

1011

72,0

знос

1012

59,0

Запаси

1100

2

Поточні біологічні активи

1110

2,0

Гроші та їх еквіваленти

1165

9,0

Інші оборотні активи

1190

1,0

Баланс

1300

25,0

Цільове фінансування

1525

9,0

Інші поточні зобов’язання

1690

16,0

Баланс

1900

25,0

Пасив Балансу (31 грудня 2015 року)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), 31 грудня 2015 року
Назва статті

Код рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

102

121

Витрати на оплату праці

2505

1752

1060

Відрахування на соціальні заходи

2510

616

373

Амортизація

2515

3

9

Інші операційні витрати

2520

137

301

Разом

2550

2610

1864

c) інформацію про суми членських, благодійних і інших внесків, залучених організацією за останній звітний рік з метою фінансування
її статутної діяльності.
Щорічне отримання грантового фінансування від МБФ «Альянс громадського здоров’я» на реалізацію проектів по підряду.
Звіт по цифрам надано нижче в Щорічному звіті про статутну діяльність організації.
d) інформацію про майнову базу організації, зокрема, про приміщення, в яких організація здійснює свою діяльність станом на дату
звернення, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна (найменування договору, його сторони, дата
укладання, предмет і строк), а також суми витрат на утримання приміщень (в розрахунку на звітний рік окремо по кожному
напрямку витрат: оренда, земельний податок, комунальні послуги);
Довідка щодо оренди приміщення комунальної власності м. Києва.
Громадська організація помісячно орендує приміщення на підставі договору оренди від 15 липня 2013 року №1250, на період 2
роки 364 дні
Балансоутримувач КЖСЕ,
Поточна ставка 0,1%
Платежиі здійснюються за наступними реквізитами Отримувач: КП «Київжитлоспецексплуатація», р/р 2600067759, код отримувача
03366500, МФО 320478
Витрати на утримання приміщень в 2015 році склали 66000 грн.

п\п
Оренда приміщення
Земельний податок
Зв'язок
Вода
Інтернет
Електрика

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Сумарно
698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00
8376
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
457
5484
140
140
140
140
140
140
140
140
140
150
150
150
1710
60
60
60
60
60
60
60
90
90
90
90
90
870
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
1320
6000
6000
3500
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
5740
6000
48240
66000

Приміщення орендуємо з 2004 року і по теперішній час за адресою: пр-т Г.Гонгадзе 20В , 1 поверх, загальна площа 151,3 кв.м.
В 2004 році приміщення було взято в оренду в жахливому стані, непридатному для використання. Це була зала з колонами. В приміщенні було відсутнє
водопостачання, не було навіть санвузла, то ще.
Протягом 8-ми місяців було здійснено капітальний ремонт приміщення з виготовленням проектної документації на пристосування нежитлових
приміщень під центр психологічної реабілітації з розділами: Архітектурні рішення; Технологічна частина; Водопостачання та каналізація;
Теплопостачання; Опалення та вентиляція (Копії перших сторінок Робочих проектів та Протокол вартості проектів додаються).

Вартість виконаних підрядних робіт складає 156462,80. (Підсумкова довідка від 16.02.2005р. та Протокол вартості робочих проектів на суму 1503,00грн.
додаються).
Придатність приміщення для використання під потреби ГО «Крок за кроком» погоджена експертними висновками: СЕС Подільського району м. Києва
та 14- та самостійна Державна пожежна частина Подільського району м. Києва. (Додаються на 2-х арк.).
На приміщення виготовлено та отримано від Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого
майна Технічний паспорт від 17.12.2007р.
В 2009 р. в приміщенні проведено заміну вікон на пластикові на суму 15998,00 грн. та ремонт даху на суму 6500,00 грн. (є акти виконаних робіт).
В 2010 р. замовлено проект на реконструкцію опалення та зроблено відповідні роботи з застосування автономного опалення на суму 31467,00 грн. (є акт
виконаних робіт).
В 2013р. було зроблено заміну лінолеуму на суму 3025,00 грн. (є акт виконаних робіт)
Таким чином загальний вклад ГО «Крок за кроком» в пристосування приміщення під потреби організації та приведення в належний стан складає
214955,80 грн. Ця сума підтверджена первинними документами, які зберігаються в ГО «Крок за кроком».
Протягом всього часу оренди приміщення ГО «Крок за кроком» своєчасно здійснює оплату оренди приміщення і відповідно не має заборгованості.

e) щорічний звіт про статутну діяльність організації (повинен містити):
1)
біографічна довідка щодо засновників організації і членів її керівних органів станом на дату звіту (включає
прізвище, ім’я і по-батькові, дату народження, освіту, інформацію про місце роботи станом на дату довідки, а також за
попередні 10 років, і інформацію про членство у інших громадських, благодійних, релігійних організаціях)


Тищенко Світлана Павлівна дата народження 01.03.1952 року, має дві вищі освіти – Перша вища освіта –
технічна, технолог взуттєвого виробництва (1981 р. - Інститут легкої промисловості); У 2002 році отримала
другу вищу освіту за фахом „Медичний психолог” (Міжрегіональна академія управління персоналом).
Має професійну підготовку за спеціальностями “консультант телефону довіри”, “терапевт з проблем хімічих
залежностей” (м.Варшава, Польща), “тренер з питань ВІЛ/СНІДу” (м.Київ).
Пройшла навчання у Всеукраїнський навчальній Школі „Реабілітація і лікування хімічної залежності та
ВІЛ/СНІДу” (2003р.), навчання та стажировка в Терапевтичній спільноті „Фамілія” (2006р. Польща, м.
Гливице); пройшла стажування та навчання з базових питань адвокації (2006р., 2009р., 2013р., 2015р.). З 2010
по 2016 роки пройшла навчання за тематикою: «Правовые аспекти организации и управления деятельностью
неправительственных организаций»; «Розбудова діяльності регіональних рад з питань протидії туберкульозу та
ВІЛ-інфекції/Сніду на засадах меж секторальної взаємодії»; «Прозорість державних закупівель»; «Методи
громадського контролю у сфері розробки та фінансування регіональних програм з питань протидії ВІЛ/СНІДу»;
«Зміни можливі: вплив на формування та реалізацію регіональної політики з протидії ВІЛ-інфекції».
Останні 10 років працювала виконавчим директором ГО ЦПР «Крок за кроком». 2004р.- 2016р. Керівник
проекту «Профілактики ВІЛ серед СІН у м. Києві» за фінансової підтримки МБФ «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні».
2004 -2008р. КМЦССМ – Керівник спеціалізованої соціальної служби для молоді „Центр допомоги сім’ям з
проблемами наркоманії та ВІЛ/СНІДу”.

На протязі 12 років беру активну участь у Товаристві родичів алко та наркозалежних Ал-Анон м.Києва, була
ініціатором створення нових груп взаємодопомоги. Має великий досвід індивідуального группового
психологічного консультування.
Не має членства у інших громадських, благодійних організаціях.



Федосеєнко Тамара Миколаївна, дата народження 15 липня 1943 року, освіта – бухгалтерський облік,
закінчила в 1990 р. Київський технікум залізничного транспорту, останні 10 років працювала бухгалтером у
видавництві «Рада». Не має членства у інших громадських, благодійних, релігійних організаціях.
Лосєв Петро Геннадійович – дата народження 16 жовтня 1948р. Дата смерті – 20 грудня 2015р. За фахом
енергетик. Останні 10 років працював у соціальних проектах ГО «Крок за кроком» старшим соціальним
працівником.

2)
інформацію про громадські, благодійні і інші заходи, проведені за участі організації за напрямками її статутної
діяльності, із розміщенням фотозвіту заходів, який містить дату і місце їх проведення;
Форма подання звіту про виконання заходів з профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛінфікованих і хворих на СНІД у 2015 році у м. Києві. Громадська організація «Центр психосоціальної
реабілітації хімічно залежної молоді «Крок за кроком», Репецька Катерина (063) 207-11-48
№
з/
п

Напрямок
роботи

Цільова
група
отримувачів послуг

Найменування заходу*

Інформація про виконання
(кількість заходів, надані
послуги, кількість осіб,
охоплених послугами – окремо
по кожній групі ризику)**

Фінансове
забезпечен
ня,
тис. грн.

Назва проекту: «Здоров’я людей – головна цінність суспільства»
Проект діє за двома напрямками: профілактика ВІЛ серед споживачів ін’єкційних наркотиків та підтримка співтовариств для забезпечення активного
випадків туберкульозу в групах ризику
–
Ефективно працювали 24 консультативні пункти (КП), з них: Кількість
1. Напрямок
СІН
осіб
охоплених 1539907,92
профілактика
7
стаціонарних
консультативних
пунктів:8
аутріч послугами – 6857 особа
грн., в тому
ВІЛ серед СІН
консультативних маршрутів: 3 мобільних консультативних Кількість виданих шприців:
числі
маршрутів:6
аутріч
консультативних
маршрутів
по 2 мл-154080
роздаткові
обслуговуванню волонтерів вторинного обміну:
5мл-206910
матеріали
Клієнтам надається комплекс послуг:- надання одноразового 10мл-88511
на
суму
інструментарію та матеріалів для запобігання зараження на 20-40926
510640 грн.

Джерело
фінансу
вання

виявлення
МБФ
«Альянс
громадсь
кого
здоров’я»

ВІЛ/ІПСШ: одноразових шприців (2мл, 5мл, 10 мл, 20 мл),
голок; спиртових серветок, презервативів, лубрикантів, вати,
бинтів, протигнойних мазей (левоміколь, гепарин),

Інформаційно консультативні послуги: надання
інформаційно - освітніх матеріалів з питань
ВІЛ/ІПСШ/ТБ, консультування соціального працівника
за принципом «рівний рівному»; направлення на
консультації фахівців: юриста та фтизіатра; працюють
групи самодопомоги для СІН, надаються послуги з
позитивної профілактики ВІЛ-інфекції; проводяться
тренінги для клієнтів проекту.
Соціально-медичні послуги: консультування
соціальним працівником процесу тестування клієнтом
на ВІЛ-інфекцію та гепатит С, супровід соціальними
працівниками клієнтів з позитивним результатом
швидкого тесту в кабінети Довіри КМЦ СНІДу для
уточнення результатів дослідження.

Кількість виданих презервативів 127075 шт.
Кількість
виданих
спиртових
серветок – 682660шт.
Кількість
виданих
голок
110710шт.
Кількість
виданихлубрикантів13705 шт.
Кількість зібраних шприців
– 166516 шт.
Кількість осіб, які пройшли
тестування на ВІЛ - 5543 осіб з
них позитивних – 45 осіб., стали
на д/о – 28 осіб., на гепатит С
пройшли тестування – 930 осіб

2.

Піднапрям
–
раннє
виявлення
туберкульозу
серед
споживачів
ін’єкційних
наркотиків
у
м. Києві.

СІН

1. Скринінгове опитування, щодо виявлення симптомів
туберкульозу.
2. Діагностика туберкульозу у КМПТД №1 та поліклініках м.
Києва для всіх клієнтів – СІН, у яких виявлені понад три
симптоми під час скринінгового опитування.
3. Направлення у КМПТД №1 м. Києва на лікування.

- кількість клієнтів, які пройшли
скрінінг на ТБ за допомогою
анкети складає
3493
осіб.;
кількість клієнтів з позитивним
результатом
скринінга на ТБ,
складає 49 осіби; кількість осіб,
які отримали діагностичні послуги
складає 49 особи. Діагноз ТБ
позитивний – 1 особа

9341,53 грн.

МБФ
«Альянс
громадсь
кого
здоров’я»

3.

Піднапрям
–
профілактика
кейсменеджмент
(лікування за
підтримки
спільнот СІТІ)

СІН

Робота під напрямку спрямована на те, щоб клієнтам ВІЛ+,
які не стоять на диспансерному обліку з різних причин або
не з’являються на прийом до лікаря інфекціоніста понад 6
міс, були надані послуги з метою постановки їх на
диспансерний облік в КМЦ СНІДу з подальшим
призначенням лікування ВААРТ (далі кейс – менеджмент,
соціальні працівники - кейс менеджери) та надання таких
основних послуг:
- консультування кейс-менеджером з питань ВІЛ/СНІД, АРТ,
ЗПТ і інших питань, які виникають у клієнта;

Кількість осіб, які отримали
соціальний супровід - 308 осіб.

164112,62
грн.

МБФ
«Альянс
громадсь
кого
здоров’я»

Кількість осіб, які вперше стали
на облік в центр СНІДу-103 осіб.
Кількість
осіб,
які
приймати ЗПТ- 0 осіба.

почали

Кількість

почали

осіб,

які

- соціальний супровід КМ клієнта на здачу ІФА1 та ІФА2; на
отримання результатів 2 ІФА, на прийом до лікаря
інфекціоніста, на здачу інших аналізів, на рентген легенів;
- формування прихильності та психологічна підтримка
клієнта на початку прийому АРТ;
- психологічна підтримка і консультування клієнта протягом
6 місяців прийому АРТ.
1. Скринінгове опитування, щодо виявлення симптомів
туберкульозу.
2. Діагностика туберкульозу у КМПТД №1 та поліклініках м.
Києва для всіх клієнтів – бездомних та звільнених з місць
позбавлення волі (протягом двох років), у яких виявлені
понад три симптоми під час скринінгового опитування.
3. Направлення у КМПТД №1 м. Києва на лікування.

приймати АРТ-52 особи.

Напрям
- Бездомні,
кількість клієнтів, які пройшли 27637,50
підтримка
звільнені з
скрінінг на ТБ складає 999 осіб.; грн.
співтовариств місць
кількість клієнтів з позитивним
для
позбавлерезультатом скринінга на ТБ
забезпечення
ння
волі
складає 219 осіб; кількість осіб,
активного
(протягом
які отримали діагностичні послуги
виявлення
двох років)
складає 219 осіб. Діагноз ТБ
випадків
отримала
особа та стали на
туберкульозу
лікування – 0 осіб.
в
групах
ризику
*Обов’язково зазначити управління, організацію, установу, що були залучених до виконання спільних заходів в рамках реалізації проектів.
4.

Керівник

Тищенко С. П.

Дата подання звіту

(підпис)

15.01.2016 р.

ФОТОЗВІТ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LSpb3GwRdqY
http://childspalms.org.ua/images/stories/concert/2512_900.jpg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d6hnL9cjPaE
http://childspalms.org.ua/index.php?limitstart=10&lang=ru
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dwOItFv_0GI
http://childspalms.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1310%3Afor-step-forlove&catid=107%3Amain&lang=ru
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5AgGaeI6s-Y#t=0
http://childspalms.org.ua/index.php?limitstart=20&lang=ru
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PdWPsCTW3HI
http://childspalms.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1277%3A21st-is-not-abarrier&catid=107%3Amain&lang=ru

МБФ
«Альянс
громадсь
кого
здоров’я»

http://childspalms.org.ua/
http://childspalms.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1298%3A2014-02-28-08-3022&catid=107%3Amain&lang=ru
http://podrobnosti.ua/podrobnosti/2014/02/13/958772.html
http://www.ex.ua/76170852
http://www.ex.ua/edit_storage/232727735846
http://childspalms.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1302%3Aqukreksim-the-best-bank-and-bestfriend-to-children-with-special-needsq&catid=107%3Amain&lang=ru
3) інформацію про громадські, благодійні і інші заходи, які планується провести за участі організації за напрямками її
статутної діяльності протягом наступних 12 місяців після дати звернення.
Відсутня по датам прописана програма, але є стратегічний план НА 2014-2018 роки

Ціль 1: Зниження рівня розповсюдження ВІЛ-інфекції, ІПСШ та інших соціально-небезпечних хвороб.
Забезпечити участь у реалізації заходів Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки (Закон
України №1708-VII від 20.10. 2014р.
Задачі

Заходи

Показники

Засоби перевірки

Профілактична робота у
середовищі
споживачів
ін'єкційних
наркотиків
(СІН), у тому числі за
стратегією
"зменшення
шкоди"

Підтримувати роботу не менше 10
консультаційних пунктів;
проведення експресс-тестування на ВІЛ,
сифіліс, гепатити В,С;
проведення
тренінгових
занять
з
профілактики ВІЛ/ІПСШ для СІН;
проведення груп самодопомоги для СІН,
ЛЖВ.
Організувати
роботу
нового
стаціонарного ПОШ на базі Київського
протитуберкульозного диспансеру №1.
Виявлення вагітних серед споживачів
наркотиків на аутрич маршрутах та
надання їм послуг з соціального
супроводу до постановки на облік в ЖК,

Кількість СІН охоплених послугами

Угода з КМПД №1
Кількість СІН охоплених послугами;

Звіти соціальних працівників,
відомості.
Журнал обліку проведених
експрес тестувань.
Програма та звіт тренінгових
занять
Журнал обліку проведених
груп самодопомоги
Звіти соціальних працівників,
відомості).

Кількість виявлених вагітних.
Кількість вагітних направлених до центру
інтегрованих послуг
Кількість вагітних, яких направлено до

Журнал
ЖСІН.
Журнал
послуг.

Кількість проведених експрес тестувань:
Кількість проведених тренінгових занять
Кількість проведених груп самодопомоги

обліку

вагітних

обліку

наданих

до лікування наркоманії (програми ЗПТ, реабілітаційних центрів
центри реабілітації, тощо), надання Кількість вагітних яких влаштовано на
продуктових
наборів,
гуманітарної програми ЗПТ.
допомоги.
Організація
надання Впровадити кейс-менеджмент (ведення
послуг для ЛЖВ.
випадку для осіб, які виявлені, як
позитивні в ГО «Крок за кроком» під час
експрес
тестування
на
ВІЛ)
з
послідуючим взяттям на облік у Центрі
СНІДу.
Створити карту закладів м. Києва де
можуть отримати послуги ЛЖВ.

Кількість ВІЛ+ клієнтів виявлених під час
експрес тестування.
Кількість клієнтів, які взяті на облік у
Центрі СНІДу.
Кількість карток ведення випадку.
Кількість закладів та послуг

Журнал проведення експрес
тестування на ВІЛ.
Довідки Центру СНІДу про
взяття на облік.
Особиста картка ведення
випадку.
Карта послуг для ЛЖВ

Ціль №2. Запровадження заходів спрямованих на адаптацію та рессоціалізацію в суспільстві осіб, яких торкнулися
проблеми наркоманії/ВІЛ/СНІДу та членів їх родин.
Задачі
Організація
роботи
громадського центру для
жінок
споживачів
наркотиків.

Заходи
Інформаційні послуги;
юридичні послуги;
послуги з ресоціалізації: опанування
нових
професій;
допомога
в
працевлаштуванні;
побутові послуги – прання;
проведення дозвілля:
організація
святкування днів народження, 8-го
березня, Нового ріку, тощо;
організація дозвілля дітей під час
отримання послуг матерями;
створення школи «Щира господарка».
Організація
роботи Інформаційні послуги;
громадського центру для Юридичні послуги;
споживачів наркотиків.
Послуги з ресоціалізації: опанування
нових
професій;
допомога
в
працевлаштуванні.

Показники
Кількість осіб охоплених послугами.
Кількість наданих послуг.
Кількість осіб, які пройшли навчання.
Кількість осіб, які працевлаштовані.

Засоби перевірки
Журнал обліку звернень
клієнтів.
Журнали наданих послуг.
Журнал обліку проведених
заходів.
Програма дозвілля, кількість проведених Журнал відгуків клієнтів.
заходів, кількість осіб, які прийняли участь. Особисті історії жінок
Звіти про впровадження
заходів Програми дозвілля.
Програма школи «Щира господарка», Звіти про впровадження
кількість проведених занять, кількість осіб, заходів Програми школи
які пройшли навчання.
«Щира господарка».
Кількість осіб охоплених послугами.
Журнал обліку звернень
Кількість наданих послуг.
клієнтів.
Кількість осіб, які пройшли навчання.
Журнали наданих послуг.
Кількість осіб, які працевлаштовані.

Організація
діяльності Розробка програми навчання та графіків Кількість осіб, які пройшли навчання.
соціального підприємства діяльності соціального підприємства
Кількість осіб, які працевлаштовані.
Отримання в оренду від
ГУ комунальної власності
м. Києва приміщення для
комьюниті центру для
жінок СН.
Організація
надання
гуманітарної
допомоги
родинам яких торкнулася
проблема наркоманії та
ВІЛ/СНІДу

Внесення змін до Положення про
надання приміщень в оренду в м. Києві з
застосуванням пільгової орендної плати –
1 грн.
Укладання Договору на оренду.
Забезпечення продуктами харчування,
одягом, взуттям, засобами особистої
гігієни та миючими засобами, іграшками
для дітей,

Журнал обліку осіб, які
проходять навчання.
Табель виходу на роботу.
Кількість
листів,
звернень,
робочих Зміни до Положення про
зустрічей.
оренду
приміщень
комунальної власності м.
Києва
Договір про оренду.
Кількість осіб охоплених послугами.
Журнал обліку звернень
Кількість наданих послуг.
клієнтів.
Журнали наданих послуг.
Журнал відгуків клієнтів.

Ціль 3: Проведення адвокаційних заходів спрямованих на покращення якості життя кризових цільових груп.
Задачі
Заходи
Отримання
державного Налагодження плідної взаємодії з
соц. замовлення
департаментом соціальної політики у
підготовці Положення про надання
соціального
замовлення
у
сфері
профілактики ВІЛ/СНІДу. Своєчасне
подання звітів та замовлення на соціальні
послуги для кризових груп.
Пошук шляхів ефективної Провести круглий стіл із залученням
співпраці з ГУ МВС громадських
організацій,
які
України в м. Києві, з НУО впроваджують програми «зменшення
в
реалізації
програм шкоди» та представниками ГУ МВС
«зменшення шкоди»
України в м. Києві.
Організація
Виготовлення
та
розміщення
систематичного
інформаційних стендів у кожному
інформування
районному відділенні ГУ МВС України
співробітників ГУ МВС м. Києва.
України м. Києва з питань Систематично проводити інформаційні
профілактики
заняття з питань запобігання зараження

Показники
Кількість проведених заходів спільно з
Департаментом соц. політики.
Кількість направлених документів до
Департаменту соц. політики.

Протоколи та резолюції.

Засоби перевірки
Затверджене Положення про
надання
соціального
замовлення.
Підготовка та направлення до
Департаменту соц. політики
звітів та замовлення на
соціальні послуги.
Угода про співпрацю.

Програма інформаційних занять;
Кількість учасників занять;
Кількість занять;

Звіти
консультантів
соціальних працівників
Журнал реєстрації занять

та

ВІЛ/СНІД/ІПСШ

на ВІЛ/СНІД з особовим складом
підрозділів ППС ГУ МВС України в м.
Києві.

Ціль 4 Розвиток організаційної спроможності ГО ЦПР «Крок за кроком».
Задачі
Створення
фандрайзингу

Заходи
відділу Підбір та навчання персоналу
Створення робочих місць
Розробка плану фандрайзінгу

Створення
опікунської
ради з 5-7 осіб
Створення волонтерского
руху
та
формування
кадрового ресурсу.
Поліпшення умов праці в
ГО «Крок за кроком»
Приватизація
офісного
приміщення
загальною
площею 151.3 кв.м

Показники

Кількість осіб залучених до роботи у відділі
фандрайзінгу.
План
роботи
відділу
фандрайзінгу.
Кількість залучених ресурсів.
Оголошення конкурсу
Список осіб які входять до опікунської
Визначення переможців
ради.
Складання плану роботи опік. ради
План роботи опікунської ради.
Налагодити співробітництво з ВУЗами Кількість залучених студентів на практику.
для залучення студентів на проходження Кількість
залучених
студентів
до
практики та волонтерської діяльності.
волонтерства.
Здійснити
технічне
переобладнання Кількість придбаного обладнання, техніки
оргтехніки.
та меблів в офісі ГО «Крок за кроком».
Придбати м’який куточок, плазмовий
телевізор, DVD плейер .
Отримання дозволу на приватизацію.
Дозвіл на приватизацію.
Пошук інвесторів, або спонсорів – Кількість
інвесторів,
спонсорівблагодійників для сплати коштів за благодійників.
приватизацію приміщення.
Сума коштів отриманих від інвесторів.

Засоби перевірки
Звіти працівників.
Журнал
обліку
ресурсів
залучених до ГО «Крок за
кроком» .
Перелік обов’язків членів
опікунської ради.
Звіти про роботу опік. ради.
Звіти
студентів
про
проходження практики.
Звіти волонтерів.
Наявність
обладнання,
техніки та меблів в офісі ГО
«Крок за кроком».
Рішення
Київради
про
приватизацію приміщення..

