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Число, місяць і рік 
народження

18.04.1974

Місце народження с.Нововознесенка, Дніпропетровської області
Освіта Професійно-технічна

Науковий ступінь, 
вчене звання

Немає

Володіння мовами Українська, російська
Нагороди, почесні 
звання

Немає

Досвід роботи у 
виборних органах

Немає

Трудова діяльність 1991-1992 я/сад «Вишенка»
1992-2002 -  шахта 1/3 «Новогродівська» 
2009-2010 ООО «Объединение «ВЕК»

Додаткова інформація Досягнення: створення ГО «Здійсненна мрія», 
підписання меморандуму про співпрацю Women's 
League of Donechchyna Mariupol, волонтер у 
проекті зі згуртування від МОМ, на базі міської 
бібліотеки для дорослих вела курси з комп’ютерної 
грамотності, досвід з дітьми з інвалідністю та ООП. 
Напрямок: питання охорони здоров’я, праці, 
соціального захисту населення, у справах 
пенсіонерів, ветеранів та осіб з інвалідністю, 
питання сім’ї, материнства та дитинства, 
молодіжної політики, освіти і науки та розвитку 
волонтерського руху.
Контакти: +380502057460



МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
щодо участі у громадської ради при виконкомі Новогродівській міській раді

Я, Передерієва Юлія Павлівна, висловлюю свою готовність до активної 
участі у роботі Громадської ради при виконкомі Новогродівській міській 
раді.

Для мене участь у Громадської раді при виконкомі Новогродівській міській 
раді -  це можливість долучитись до роботи органу, який створений для 
реалізації конституційного права громадян на участь в управлінні 
державними справами, налагоджувати ефектну взаємодію органів влади з 
громадкістю, можливість впливати на прийняття рішень, враховуючі 
громадську думку під час формування та реалізацію плану розвитку 
Новогродівської громади.

Моя мета -  стати частиною активної,сильної команди ,спроможної 
розробляти реальні плани робити; з відповідальністю ставитися до виконання 
запланованого в напрямках роботи ради; враховуючі потреби та прагнення 
мешканців громади отримати позитивні результати своєї роботи.

Мої знання, навички , цінності в гуманітарному напрямку, стануть 
корисними для роботи в Громадській раді.

Готова до продуктивної, активної участі у разі обрання ,у тому числі щодо 
реалізації молодіжної політики у Новогродівській громаді; реалізація 
програми в громаді з інклю зії; захищати права людей з інвалідністю 
,особлйво привернути увагу на права дітей з інвалідністю , родин в СЖО ; 
навчатись та отримувати нові знання і навички для життєспроможності та 
ефективності громадської рад и .



Інформація про результати діяльності 
ГО « Здійсненна Мрія» 

протягом 2019 року та 2020 року

1. Назва організації Громадська організація « Здійсненна Мрія»

2. Скорочена назва організації ГО « Здійсненна Мрія»

3. Дані про легалізацію організації
Реєстрація громадської організації 18,04,2019 року ; 
ідентифікаційний код- 42960189

4. Адреса, контакти.
85483, Донецька обл, м. Новогродівка ,вул. Тургєнєва 29-16

5. Мета та напрями діяльності.
Головною метою Організації є: здійснення діяльності, спрямованої на 

задоволення, захист та реалізацію соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національно культурних, спортивних та інших спільних прав та 
інтересів членів організації, а також членів суспільства, підвищення рівня 
культурного життя, підвищення рівня освітньої культури населення, 
покращення соціальної інфраструктури, розвиток активності та ініціативи 
громадян, сприяння дотриманню людських прав, досягненню тендерної 
рівноваги, покращення статусу людини в суспільстві.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:
3.2.1. Інформативно-консультативна діяльність
3.2.2. Проектна діяльність
3.2.3. Фандрейзінгова діяльність
3.2.4. Тренінгова діяльність
3.2.5. Волонтерська діяльність
3.2.6. Культурно-дозвільна діяльність
3.2.7. Проекти з екологічним, спортивним та соціальним напрямком
3.2.8. Інформаційні та адвокаційні (адвокасі) кампанії
3.2.9. Проведення волонтерських масових заходів різного рівня
3.2.10. Проведення заходів, пов’язаних з моніторингом діяльності 
державних органів
3.2.11. Поширення інформації про свою діяльність, пропаганда своєї мети, 
залучення громадян;
3.2.12. Журналістська діяльність, медіа



6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органів при органі виконавчої 
влади- відсутній.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва 
проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота.

7.1 Соціальний , художній проект до Дня міста « 3 любов'ю до рідного 
міста».

Мета - збереження і популяризація нематеріальної спадщини України -  
петриківського розпису, сприяння розвитку творчості та активності молоді, 
дітей ,осіб з інвалідністю, згуртування громади, до спорту -  через 
мистецтво.
Учасники -  мешканці міста, проект волонтерський ,в результаті плідної 
творчої роботи з’явився об’єкт стріт-арт на стадіоні « Шахтар».
7.2 Проведена робота по збору експонатів та оформлення музейної кімнати 
у ЗЗСОІ-ІІ ступенів №8 м. Новогродівка.
7.3 Проект « Дивосвіт малювання» 2019-2020 рік спільно з 
Новогродівською міською бібліотекою для дорослих. "ДивоСвіт малювання 
" це соціальний навчально- розважальний проект для всіх мешканців міста. З 
метою популяризації петриківського розпису утворення простору для 
якісного та змістовного відпочинку, популяризації бібліотеки -як  бібліотеки 
нового зразка. В рамках проекту відбулася поїздка до с. Петриківка 
,батьківщину петриківського розпису, різноманітні майстер- класи ( розпис 
пряників, нестандартні техніки малювання тощо), відвідали з майстер- 
класами Теріторіальний центр соціального обслуговування та Центр 
зайнятості міста. Інформування та мотивація до якісного дозвілля , 
згуртування мешканців громади, можливість розкрити здібності та їх 
розвиток.
7.4 « Тиха вечірка» всеукраїнська акція спільно з Новогродівською міською 
бібліотекою для дорослих . З метою популяризації українського контенту 
спільно з радіо «Сковорода». Це молодіжна «тусовка» з квестом та грою на 
гітарі ,слухання української музики ,чай та солодкі смаколики. Учасники 
молодь віком з 14 до 30 років.
7.4 Інклюзивний розважально- пізнавальний проект « Місто 
Друзів»(діючий) Учасники діти з інвалідністю ,діти з особливими освітніми 
проблемами ,діти в складних життєвих обставинах. Мета -  створити 
можливість для розкриття та розвитку здібностей ; родинний творчий 
відпочинок, знайомство учасників з музикою, малюванням, мистецтвом; 
соціалізація учасників ; консультації з фахівцями - інформування та 
мотивація дітей та батьків до активної участі у ж итті.
Зустрічі з вихованцями Новожеланівської школи-інтернат № 39 в рамках 
даного проекту проходять щотижня. Через гру до нових знань та навичок.

Керівник Передерієва Ю.П.


