Звіт за 2020 рік депутатки Вінницької обласної Ради
Станіславенко Людмили Анатоліївни про свою діяльність як
політичної та громадської діячки
РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ
Незважаючи на пандемію та карантин, впродовж 2020 року брала активну
участь у суспільно-політичному житті Вінниччини та плідно комунікувала з
виборцями. Оскільки через карантинні обмеження тимчасово не мала
можливості приймати людей у своїй громадській приймальні, приймала
звернення громадян у дистанційному форматі. За звітний період отримала
понад 500 звернень та дуже багато листів із проханням допомогти. Також
провела на Вінниччині більше 550 формальних та неформальних зустрічей.
Більш ніж 100 мешканців міста та області отримали матеріальну допомогу з
депутатського фонду.
Крім того, впродовж 2020 року було здійснено ряд наступних заходів:
•
Залучила більше 3 мільйонів гривень для надання благодійної
допомоги мешканцям міста та області.
•
На постійній основі передаю посильну матеріальну допомогу на
потреби військовослужбовцям, які несуть службу у зоні ООС та проходять
реабілітацію на Вінниччині.
•
Організувала благодійні заходи, під час яких було зібрано понад три
мільйони гривень для придбання необхідних речей для військовослужбовців
в зоні АТО.
•
Із початку пандемії надавала посильну допомогу медичним закладам
Вінниччини та лікарям. Загалом було передано більше ста комплектів
високоякісних захисних (багаторазових) костюмів разом із бaхілaми, тисячі
мaсок, респірaтори, щитки тa інші зaсоби особистого зaхисту.
•
Передавала
продуктові
набори
малозабезпеченим
жителям
Вінниччини та особам пільгових категорій, які найбільше постраждали в
період карантинних обмежень.
•
Відвідала десятки сіл у Жмеринському, Шаргородському та Барському
районах. Допомагала мешканцям громад продуктовими наборами, брала
участь у зібраннях та вивчала місцеві проблеми. Провела десятки зустрічей
із місцевою владою, представниками освіти, медицини, культури та інших
сфер, мешканцями та активістами, аби разом обговорити нагальні проблеми,
шляхи їх вирішення і подальшу стратегію розвитку їх ОТГ.

•
Взяла участь в організації та відзначенні лауреатів і учасників
Мистецького пленеру «Кращий художник/The best artist»; Всеукраїнської
літературної премії ім. М. Коцюбинського.

РОБОТА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ
• Впродовж 2020 року пройшло 5 засідань постійної комісії з питань
освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та
історичної спадщини, на яких розглянуто понад 45 питань з розвитку
освітньої, культурної галузі області, сфери спорту і туризму.
• Розробила надзвичайно важливий проєкт рішення обласної Ради «Про
Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки».
• З членами комісії внесли доповнення в програму щодо створення на
Вінниччині так званих «кущів» між ОТГ, які дозволять громадам
об'єднати зусилля задля розвитку зеленого туризму.
• Погодили клопотання перед Верховною Радою України про
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України: Сергія
Павлова - проректора з наукової роботи, доктора технічних наук,
професора, Олексія Азарова - завідувача кафедри обчислювальної
техніки, доктора технічних наук, професора, та Лілії Тичко заступниці
начальника
управління
юридичного
забезпеченні
виконавчого апарату обласної Ради.
• Обговорили з колегами проект Обласної цільової соціальної програми
національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки.
• Підтримала Обласну цільову соціальну програму оздоровлення та
відпочинку дітей на 2020-2024 роки. Адже в області мешкає 170 тисяч
515 дітей шкільного віку, які потребують особливої соціальної уваги й
підтримки від держави та заслуговують на якісні послуги з
оздоровлення і відпочинку.
• Як голова постійної комісії посприяла поїздці на змагання у м. Херсон
команди вінницьких спортсменів з вейкбордингу.
• За моєї підтримки у Вінниці розпочав свою роботу дитячий
професійний театр «The театр».
• Підтримала символічну акцію — спецпогашення пам’яткої марки,
присвяченої завершенню Першого зимового походу, що розпочався 6
грудня 1919 року, а завершився 100 років тому — 6 травня 1920 року.
• Як голова постійної комісії ініціювала, підтримувала та брала участь у
всіх акціях і проектах Вінницького обласного художнього музею,
Вінницького
обласного
краєзнавчого
музею,
Музею
М.М.Коцюбинського та обласної універсальної бібліотеки ім.

К.А.Тімірязєва, спрямованих на популяризацію та збереження
історичної спадщини, культурних надбань міста й області, та постійно
висвітлюю всю проведену роботу.

НОРМАТИВНО ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Досить активною впродовж 2020 року була нормотворча діяльність.
• Відвідала 7 із 8 сесійних засіданнях обласної Ради та брала участь у
виїзних засіданнях, робочих групах, засіданнях постійних комісій
Вінницької обласної Ради і колегій.
• У 2020 році представляла обласну Раду на парламентських слуханнях
та науково-практичних конференціях.
• Під час чергової сесії обласної Ради підтримала затвердження
кандидатури Наталії Синтемон на посаду директора Вінницького
обласного центру культури «Щедрик».
• На засіданні колегії Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА
підтримала ідею створення безпечного освітнього середовища.
• Працювала над питаннями щодо підтримки людей з інвалідністю,
учасників ООС, які повернулися зі Сходу, та їх родин.
• Розпочала роботу над створенням в ОТГ консультаційних кабінетів, які
надаватимуть необхідну інформацію чи допомогу людям з інвалідністю
та батькам, які виховують діток із інвалідністю.
• Подала пропозицію щодо запровадження спеціальної державної
програми, спрямованої на психологічну підтримку учасників АТО та їх
родин. В цьому напрямку ми вже напрацювали пропозиції з
профільним департаментом.
• Долучилася до реалізації проєкту «Агенти громадянських змін».
Метою проєкту є активізація участі членів 27-ми ОТГ Вінницької
області через розробку та впровадження спеціальної навчальної
програми з підготовки громадських радників з інклюзії із числа людей
з інвалідністю, їх найближчого оточення, особливим чином жінок, а
також працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної
правової допомоги та бюро правової допомоги даних ОТГ впродовж
12-ти місяців.
• Взяла участь у засіданні експертної ради по присудженню грантів
обласної ради та обласної державної адміністрації. З колегами
розглянули проєкти, розроблені представниками дошкільних,
позашкільних, сільських закладів загальної середньої освіти.
• Ініціювала проєкт рішення обласної Ради «Про затвердження Порядку
використання коштів обласного бюджету для призначення та виплати
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щомісячних іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради
членам Президії Студентської ради Вінниччини».
Під час засідання конкурсної комісії з визначення проєктів,
розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації
яких надаватиметься фінансова підтримка, підтримала два проєкти
представників громадських організацій - «Вінницька обласна
організація інвалідів А-ВЕСТА» та «Вінницьке обласне товариство
психологів та психотерапевтів».
Взяла участь в онлайн-конференції «Стратегічна сесія 2030: областьВінниця-громади» та долучилася до формування стратегії «Вінниця
3.0».
В ході засідання президії Вінницької обласної Ради підтримала
пропозицію внести до порядку денного такі пункти:
- продовження терміну дії ще на один рік Регіональної комплексної
Програми інвестування житлового будівництва
у Вінницькій
області «Власний дім» (щоб програма не призупинилася, а
продовжила працювати).
- про створення відокремленого підрозділу Вінницького обласного
краєзнавчого музею - Вороновицький музей історії авіації та
космонавтики України.
- про прийняття у спільну територіальну власність громади
Тиврівського ліцею-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки.
Працювала над програмами, націленими на протидію домашньому
насиллю і дотримання питань гендерної рівності.
Постійною комісією розглянуто та підтримано низку звернень до
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України щодо вирішення проблемних питань соціального забезпечення
малозахищених верств населення.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВІДЗНАКИ
У 2020 році плідною та успішною була суспільно-політична діяльність.
За звітний період ініціювала та організувала на Вінниччині сотні соціальноблагодійних проєктів та акцій, брала участь у різноманітних суспільно
важливих заходах, допомагала та продовжую допомагати вразливим,
малозахищеним верствам населення, серед яких: люди похилого віку, люди з
інвалідністю, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, дітки із
складними захворюваннями, люди, які опинилися у скрутних життєвих
обставинах та багатьом іншим. Об’єднала небайдужих людей заради
благодійних місій, підтримувала обдарованих дітей та молодь, різносторонні

культурні, мистецькі, спортивні заходи та соціально-благодійні ініціативи
громадян.
• Заснувала свято Всесвітнього Дня Української Хустки та вдруге
запустила в соціальних мережах флешмоб «Зроби фото з хусткою»,
який установив новий Національний рекорд України «Міжнародний
флешмоб впродовж доби. Найбільша кількість жінок в українських
хустках». За підрахунками експертів, лише впродовж 24 годин до
флешмобу долучилися більше трьох тисяч жінок з 13-ти країн світу.
Загалом у флешмобі взяли участь більше мільйона жінок як з усієї
України, так і з різних куточків світу.
• Ініціювала проведення благодійного проєкту «Жінка Вінниччини».
П ’ятою героїнею проєкту стала 15-річна вінничанка Вікторія
Давискиба, у якої з народження було діагностовано серйозне
захворювання - ДЦП спастична диплегія ніг. Завдяки проєкту «Жінка
Вінниччини» на лікування дівчинки зібрали більше 250 тисяч гривень.
Вікторію було успішно прооперовано, а наразі вона проходить
реабілітацію.
• За моєї підтримки в обласному дитячому центрі психічного здоров’я
при КНП «ВОКПЛ ім. акад. О. І. Ющенка ВОР» було відкрито
оновлене сучасне відділення для психологічної підтримки діток з
певними особливостями розвитку, які потребують особливих умов та
допомоги в самообслуговуванні.
• Постійно
допомагаю
вихованцям
Прибузької,
Стрижавської,
Жмеринської спеціальних шкіл інтернатів та організовую благодійні
поїздки до дітей. Зокрема з командою влаштували свято до Дня
Миколая для вихованців Прибузького інтернату, на організацію якого
було зібрано 10 000 грн.
• Відвідала з робочими візитами та з благодійною допомогою десятки сіл
у Жмеринському, Шаргородському, Барському районах. Зокрема:
- Впродовж пандемії передавала місцевим лікарям, ФАПам
Жмеринщини засоби особистого захисту: маски, костюми, бахіли,
дезінфікуючі засоби та інші необхідні речі. Засоби захисту
отримали: Жмеринський районний медичний центр та амбулаторії
сімейної медицини первинної медико-санітарної допомоги в с.
Станіславчик, у с.Чернятин, в с. Северинівка.
- Під час карантинних обмежень передавала продуктові набори
найбільш вразливим мешканцям сіл Жмеринського району: людям
похилого віку, людям з інвалідністю, багатодітним та
малозабезпеченим родинам.

- Зустрілася із представниками ГО «Алея друзів» та обговорила з
ними ідею щодо створення у майбутньому потужного інклюзивного
центру для дітей та осіб з інвалідністю з усієї Станіславчицької
ОТГ.
- Відвідала заклади культури, бібліотеки у селах Кам'яногірка,
Станіславчик, у Жмеринці, Шаргороді, де поспілкувалася із
місцевими працівниками і працівницями культури, вивчила місцеві
проблеми та, врахувавши озвучені пропозиції, вже почала
працювати над їх вирішенням.
- Під час поїздок піднімала питання щодо доступності та
безперешкодного доступу у заклади культури та бібліотеки:
встановлення пандусів, перил, облаштування туалетних кімнат для
людей з інвалідністю і т.д.
- Зустрілася у с. Станіславчик із місцевими депутатами та активними
місцевими жителями сіл: Станіславчик, Тарасівка, ЛукаМовчанська, Кам'яногірка, Носківці, Вознівці, Мовчани і Будьки,
аби разом обговорити майбутню Стратегію розвитку 2030.
- Провела таку ж зустріч у Северинівській ОТГ, де разом із
активістами сіл: Сербинівці, Олександрівка, Кудіївці, Токарівка та
Слободо-Межирівська, теж розробляли Стратегію розвитку 2030.
- Зустрічалася із місцевими мешканцями таких сіл: Кам'яногірка,
Тарасівка, Слобода Чернятинська, Станіславчик, Чернятин,
Северинівка та багато інших. На жаль, вкотре пересвідчилася, що
проблем у селах вистачає. Найбільше турбують місцеве населення:
освіта, збереження і сучасне оснащення шкіл та дитячих садочків,
доступ до інклюзії, стан доріг, проблеми алко- та наркозалежності,
домашнє насильство, ціни на молоко, низькі доходи людей та
безробіття в селах.
- Провела зустріч у Жмеринському районному будинку культури з
громадськими діячами/чками, активістами і активістками, головами
ОТГ Жмеринського, Шаргородського, Тиврівського, Барського
районів і Браїлова, аби напрацювати план дій щодо розвитку їх ОТГ.
- Взяла участь в унікальному фестивалі - Свято Вареників, який
проходив у селі Стодульці Жмеринського району.
- Відзначила на Жмеринщині Подяками від Української стратегії
місцевих активістів Станіславчицької, Северинівської ОТГ, які
долучалися під час карантину до ініціативи Спецфонду Стопвірус та
допомагали у боротьбі з епідемією Covid-19.
- Організувала для мешканців Жмеринщини виїзні прийоми
вузькопрофільних лікарів та безкоштовні обстеження.

• Разом із КУЖ Вінниця втілили більше 60 соціально-благодійних
проєктів на загальну суму більше п’яти мільйонів гривень. Серед
наймасштабніших:
- Збір коштів на лікування Сергія Шимка - 30 000 євро. Хлопчика
було відправлено у кращу клініку.
- Збір коштів на оплату курсу хіміотерапії для Ганни НеважкоКацевал - 30 000грн.
- Придбали курс реабілітації для Богдани Г асевич (ДЦП) - 40 000грн.
- Організували благодійний збір коштів на лікування маленького
вінничанина Станіславчика Солодкого, який з народження має
складні вроджені патології. Завдяки зібраним грошам хлопчика було
відправлено у клініку в Іспанії та проведено 3 операції.
- Влаштували концерт з переглядом фільму та подарунками для
людей похилого віку (50 чоловік).
- Провели акцію «Народжений у Вишиванці» у Вінниці, Калинівці,
Козятині - 10 000грн.
- Реалізували масштабний проект до Дня захисту дітей (організація
походу дітей у Макданальдс, проведення медичного огляду,
влаштування свята у Вінницькій реберні з подарунками).
- Ініціювали проєкт до Дня Перемоги, 9 травня, в рамках якого було
знято зворушливе відео про ветеранів.
- Надали допомогу для відновлення інсультного відділення у лікарні
ім. Ющенко після пожежі.
- Ініціювала реалізацію проєкту «Медичні династії» та відзначення 25
сімей лікарів.
- Долучилися до проведення у Вінниці Всеукраїнського турніру з
тенісу «Smash Open».
- Передавали допомоги лікарням Вінниччини та медикам під час
пандемії - було закуплено більше тисячі масок, понад сотню
багаторазових захисних костюмів, бахіли та засоби дезінфекції.
- Підтримали проєкт «Територія жіночого здоров’я».
- Організували майстер-класів для дітей АТОвців «Добре серце».
- Підтримали проєкт «Свій до свого, по своє», мета якого підтримати
місцевий бізнес в умовах карантину.
- Долучилася до акції «Ангели пам’яті» до дня Небесної Сотні.
- Провели акцію до Всесвітнього дня аутизму та організація майстеркласу.
- Організували благодійну акцію «Ялинка мрій», в рамках якої у
Вінницькій реберні для дітей було влаштовано свято з подарунками
до Дня Миколая.
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Спільно з БО «Сонячна країна» здійснили благодійну поїздку до
Жмеринського центру соціально-психологічної реабілітації та
привітали діток з Днем Святого Миколая і новорічно-різдвяними
святами.
Організувала збір благодійної допомоги та новорічних подарунків для
діток із дитячих будинків в зоні АТО. Було відправлено понад 200 кг
допомоги.
Підтримала відкриття Школи по підготовці громадських радників з
інклюзії, організованої ГО «Паросток».
Підтримала створення на Вінниччині, в рамках проєкту «Жити на
рівних», «дорожньої карти» з профорієнтації для дітей і молоді, які
мають синдром Дауна та РАС.
Активно
співпрацюю
з
Вінницькою
філією
Міжнародної
Антинаркотичної Асоціації. Зокрема, впродовж 2020 року:
- провели у Вінниці, Жмеринці антинаркотичні акції, в рамках яких
замальовували написи з рекламою продажу наркотиків у місті;
- відкрили перший в області консультаційний кабінет для родин алкота наркозалежних.
- відкрили центру реінтеграції та адаптації Вінницької філії
Міжнародної Антинаркотичної Асоціації в Якушинцях;
- провели турнір з CrossFit серед ребіалітантів Вінницького
представництва Міжнародної Антинаркотичної Асоціації;
- проводили активну просвітницьку роботу та долучали членів МАА
до благодійної та волонтерської діяльності.
Підтримала заходи, які спрямовані на допомогу безпритульним людям,
та створення в області притулку для безхатченків.
Ініціювала проведення акції «Безпечний двір, безпечна країна», яка
покликана навчити дітей дотримуватись правил дорожнього руху та
правильно поводитися у небезпечних чи екстремальних ситуаціях на
вулиці.
Взяла участь у дитячому забігу AIR FITNESS 365.
Долучилась до проведення благодійних заходів громадських
організацій: «Гармонія», «Діа-діти», «Вінниця Даун Синдром»,
«Паросток», «Клуб Успішних Жінок», БО БФ «Центр «Розвиток»,
«Український Волонтерський Рух» та брала участь у благодійних
акціях небайдужих містян.
Долучилася до проєкту «Ми - Вінничани», який покликаний зібрати та
об’єднати активних вінничан (незалежно від їх професій, захоплень,
статті, політичних поглядів і т.д.) для надання преференцій у
формуванні позитивного образу нашого міста.
Взяла участь у бізнес форумі VinLadyFest.

• Взяла участь у ролі спікерки в масштабному саміті KYIV GLOBAL
SUMMIT 2020, який об’єднав кращих жінок країни заради миру,
процвітання та успіху.
• Наприкінці 2020 року мене було обрано Головою Вищої Ради
Міжнародного Клубу Успішних Жінок.
• За плідну роботу та високі досягнення у громадській діяльності було
нагороджено престижною відзнакою у номінації Міжнародна Премія в
галузі «Благодійність».
• Неодноразово отримувала грамоти та подяки від Вінницької обласної
Ради, Вінницької обласної державної адміністрації та представників
громадських організацій.
• Відзначено престижною нагородою за високі досягнення у політичній
діяльності - «Women - Political Leaders 2020/ Жінки - політичні лідерки
2020».
• Лауреатка Міжрегіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля».
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НОРМАТИВНО ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
• Взяла участь

у 7 сесійних засіданнях Вінницької обласної Ради та

долучилася до виїзних засідань, робочих груп, засідань постійних
комісій обласної ради та колегій.
• Представляла обласну Раду на парламентських слуханнях та науковопрактичних конференціях.
• Виступила з ініціативою запровадження спеціальної державної
програми, спрямованої на психологічну підтримку учасників АТО та
їхніх родин на Вінниччині.
• Підтримала ідею створення безпечного освітнього середовища.
• Працювала над питаннями щодо підтримки людей з інвалідністю,
учасників ООС, які повернулися зі Сходу, та їх родин.
• Ініціювала та долучилась до реалізації проектів, націлених на
створення інклюзивного середовища в місті й області.
• Розпочала роботу над створенням в ОТГ консультаційних кабінетів,
які надаватимуть необхідну інформацію чи допомогу людям з
інвалідністю та батькам, які виховують діток із інвалідністю.
• Працювала над реалізацією програм, які націлені на протидію
домашньому насиллю і дотримання питань тендерної рівності.

РОБОТА З ВИБОРЦЯМИ
Враховуючи карантинні обмеження, прийом громадян проходив з дотриманням протиепідеміологічних заходів.
Загалом, впродовж року, було проведено більш ніж 50 прийомів громадян, в тому числі в режимі он-лайн.

За звітний період отримала понад 500
звернень та листів із проханням
допомогти надати роз’яснення щодо
змін у законодавстві.

Провела на Вінниччині більше
550 формальних та
неформальних зустрічей.

Більш ніж 100 мешканців міста та
області отримали матеріальну
допомогу з депутатського фонду.

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Залучила більше трьох мільйонів гривень для надання благодійної допомоги мешканцям
міста та області.
Надавала матеріальні допомоги на потреби військовослужбовців, які несуть службу у
зоні ООС та проходять реабілітацію па Вінниччині.
Організувала благодійні заходи, під час яких було зібрано більше трьох мільйонів
гривень. Кошти були передані на лікування важкохворих містян, придбання необхідних
речей для військовослужбовців в зоні ООС.
Передавала медичним закладам Вінниччини та лікарям більше ста комплектів
високоякісних захисних (багаторазових) костюмів разом із бахілами, тисячі масок,
респіратори, щитки та інші засоби індивідуального захисту.
Передала більше 4 тисяч продуктових наборів малозабезпеченим жителям Вінниччини
та особам пільгових категорій, які найбільше постраждали в період карантинних
обмежень.
Ініціювала та долучилась до реалізації проектів, націлених на створення інклюзивного
середовища в місті й області.
Організувала благодійні акції, націлені на підтримку вихованців

Прибузького та

Стрижавського інтернатів, Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату,
Вінницького та Жмеринського центрів соціально-психологічної реабілітації, дитячого
онкогематологічного відділення обласної лікарні та інших спеціальних інтернатів.

РОБОТА ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ
• У 2020 році пройшло 5 засідань постійної комісії, під час яких було розглянуто
понад 45 питань щодо розвитку освітньої та культурної галузі, а також спорту та
туризму.
• Взяла участь у розробці проекту рішення обласної Ради «Про Програму
розвитку туризму у Вінницькій області на 2021-2027 роки».
• Внесла зміни та доповнення до програм, націлених на розвиток зеленого
туризму, оздоровлення та відпочинок дітей.
• Виступила з ініціативою проведення незалежного аудиту усіх комплексних
програм задля внесення необхідних змін та доповнень у програми, аби вони
були дієвими й відповідали вимогам сьогодення.
• За моєї підтримки у Вінниці розпочав свою роботу дитячий професійний театр
«The театр».
• Провела робочі зустрічі з культпрацівниками та громадами Шаргородського та
Жмеринського районів розвиток сфери культури.

Як голова постійної к о м і с і ї ініціювала, п ідтрим ув ала та брала участь у всіх акціях і проектах,
спрямованих на популяризацію та збереження історичної спадщ ини, к у ль ту р н и х надбань міста й
області.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
• Заснувала свято Всесвітнього Дня Української Хустки і флешмоб «Зроби фото
з хусткою» та організувала відзначення другої річниці.
• Встановила Національний рекорд України «Міжнародний флешмоб впродовж
доби. Найбільша кількість жінок в українських хустках».
• Ініціювала та провела щорічний соціально-благодійний проект «Жінка
Вінниччини 2020». Завдяки проєкту на лікування юної вінничанки було
зібрано більше 250 тисяч гривень.
• За моєї підтримки в обласному дитячому центрі психічного здоров’я при КНП
• «ВОКІ1Л ім. акад. О. І. Ющенка ВОР» було відкрито оновлене сучасне
відділення для психологічної підтримки діток з певними особливостями
розвитку.
• Відвідала з робочими візитами та з благодійною допомогою десятки сіл у
Жмеринському, Шаргородському, Барському районах.
• Організувала для мешканців Ж меринщшш виїзні прийоми вузькопрофільних
фахівців та безкоштовні обстеження.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
• Разом із КУЖ Вінниця втілили більше 60 соціально-благодійних проектів на
загальну суму більше 5 мільйонів гривень.
• Провела щорічну акцію «Народжений у Вишиванці» у Вінниці, Калинівці,
Козятині.
• Реалізувала масштабні проекти до Дня захисту дітей, Дня Перемоги, Дня
пам’яті героїв Небесної сотні, Всесвітнього дня аутизму, Дня Святого Миколая
та проекти для людей поважного віку.
• Передала допомогу для відновлення інсультного відділення у лікарні ім.
Ющенко після пожежі.
• Долучилась до організації та проведення різноманітних майстер-класів та
заходів, націлених на підтримку соціально незахищених верств населення,
членів родин бійців ООС та проекту «Свій до свого, по своє».
• Організувала збір благодійної допомоги та новорічних подарунків для діток із
дитячих будинків в зоні АТО. Було відправлено понад 200 кг допомоги.
• Підтримала відкриття Школи по підготовці громадських радників з інклюзії,
організованої ГО «Паросток».

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
• Підтримала створення па Вінниччині, в рамках проекту «Жити на рівних»,
«дорожньої карти» з профорієнтації для дітей і молоді, які мають синдром
Дауна та РАС.
• Активно співпрацюю з Вінницькою філією Міжнародної Антинаркотичної
Асоціації. Разом з представниками МАА проводили антинаркотичні акції, в
ході

яких

замальовували

написи

з

рекламою

продажу

наркотиків.

Реалізовували проекти, націлені на психологічні підтримку та проводили
просвітницьку роботу у навчальних закладах.
• Взяла участь у дитячому забігу AIR FITNESS 365.Долучилась до проведення
благодійних

заходів

громадських

організацій:

«Гармонія»,

«Діа-діти»,

«Вінниця Даун Синдром», «Паросток», «Клуб Успішних Жінок», БО БФ
«Центр «Розвиток», «Український Волонтерський Рух» та брала участь у
благодійних акціях небайдужих містян.
• Взяла участь в організації та відзначенні лауреатів і учасників Мистецького
пленеру «Кращий художник/The best artist»; Всеукраїнської літературної
премії ім. М. Коцюбинського.

ВІДЗНАКИ
За плідну роботу та високі досягнення у громадській діяльності було
нагороджено престижною відзнакою у номінації Міжнародна Премія в галузі
«Благодійність».
Неодноразово отримувала грамоти та подяки від Вінницької обласної Ради,
Вінницької обласної державної адміністрації та представників громадських
організацій.
Відзначено престижною нагородою за високі досягнення у політичній
діяльності - «W omen - Political Leaders 2020/ Жінки - політичні яідерки
2020».
Лауреатка Міжрегіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля».

