Ініціативній групі з підготовки установчих
зборів інститутів громадянського
суспільства з формування нового складу
Громадської ради при Святошинській
районній в місті Києві державній
адміністрації
ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Київського обласного
благодійного фонду «ТОЛОКА»
протягом 2016 - 2017 років

1. Повна назва ІГС - Київський обласний благодійний фонд «ТОЛОКА»
2. Скорочена назва ІГС - КОБФ «ТОЛОКА»
3. Дані про легалізацію ІГС - свідоцтво про державну реєстрацію
благодійної організації № 93 від 10 грудня 2002 року.__________________
4. Адреса, контакти -08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський
шлях 9.
Тел. 067-402-79-59 099-226-59-96E-mail: ovkulik481963@gmail.com
Мета організації - гуртування людей, громадян навколо діяльності, яка
спрямована на матеріальну, інформаційну, моральну, і організаційну
підтримку формування громадянського суспільства, розвитку громади.
Спрямування уваги органів місцевого самоврядування та державної
виконавчої вертикалі на дітей, осіб похилого віку, сприяння у поліпшенні
житлових умов, морально-психологічного та матеріального стану,
медичного, побутового і культурного обслуговування, вирішення інших
соціально-побутових проблем.
Завдання організації підняття суспільної свідомості, та активності,
сприяння соціальній адаптації дітей, а особливо дітей-сиріт (отримання
освіти, перекваліфікація), розвитку їх громадської активності і творчої
ініціативи, державній програмі їх соціального захисту, організація та участь
у культурних, фізкультурно-спортивних, наукових та інших заходах, що
мають соціальну спрямованість.
Основні результати діяльності за останній рік:
Надання посильної благодійної допомоги закладам, установам, організаціям
(лікарні, школи, дитячі садочки та колективи, соціальні заклади),

громадянам (малозабезпеченим сім’ям, ветеранам Другої світової війни,
людям з обмеженими можливостями, учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС,
воїнам-інтернаціоналістам та іншим). Зокрема, благодійна допомога у
вигляді продуктів харчування, засобів особистої гігієни, канцелярії
розповсюджується під час щорічної програми з нагоди релігійних та
державних свят на території Святошинського району міста Києва.
Допомога учасникам АТО (продукти харчування, одяг, матеріальна
допомога на лікування воїнів та ремонт техніки, організація оздоровлення
дітей, батьки яких знаходяться в АТО, соціальна адаптація сімей
переселенців із зони АТО, правовий та юридичний супровід та інше).

Надання благодійної допомоги учасникам бойових дій на території АТО та
їх сім’ям.
Надання юридичних консультацій. Організація та участь у громадських
акціях по захисту конституційних прав та свобод громадян України..
Надання безоплатної правової допомоги, насамперед пільговим категоріям
населення. Розповсюдження інформаційних листівок - «Юридичні
консультації». Особисті прийоми громадян щодо питань житловокомунального господарства, надання матеріальної допомоги на лікування,
навчання та інше.
Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах та органах місцевого
самоврядування - члени організації працювали в місцевих органах
самоврядування, брали участь в консультативно-дорадчих органах
виконавчої влади на території м. Києва та Київської області.
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