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ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЧАІІІТ «f:miHA ГИ.ЛА»

Ініціативною групою з підготовки установчих зборів представників інститутів 
громадянського суспільства з формування нового складу Громадської ради при виконавчому 
органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) визначено перелік 
документів для участі представників інститутів громадянського суспільства в установчих 
зборах з формування нового складу Громадської ради при Київській міській державній 
адміністрації. На виконання вимог, визначених ініціативною групою, надаємо інформацію 
про результати діяльності Громадської організації «Єдина Сила» протягом року до дня 
подання заяви.

Громадська організація «ЄДИНА СИЛА» здійснює свою діяльність з 2013-го року. За 
останній рік нами здійснена результативна робота з громадськими організаціями, 
організована волонтерська діяльність, реалізовано соціальні проекти, спрямовані на розвиток 
інтелектуального потенціалу та екологічної свідомості молоді тощо.

Серед основних проектів, довершених нами за останній рік роботи, можна наголосити 
на наступних.

На початку 2016-го року Громадською організацією «ЄДИНА СИЛА» було 
організовано Молодіжний конкурс проектів розвитку українського суспільства та держави 
«Україна ~ 2025», що посприяв консолідації думок сучасної молоді щодо розвитку України та 
допоміг зрозуміти, яким молодь бачить своє майбутнє у рідній країні. Переможці конкурсу 
здобули нагороди та призи. Програми та стратегії, отримані в даному проекті, в подальшому 
були подані на розгляд органів влади, громадських об’єднань та інших організацій. Крім 
того, під час нагородження переможців конкурсу, нашою громадською організацією на 
безкоштовній основі організовано тренінги та майстер-класи від одних з найкращих експертів 
у галузі створення власного бізнесу.

В квітні 2016-го року нами на одному з озер м. Києва організована екологічна акція, 
спрямована на очищення території навколо озера, посадку дерев та очищення берегів озера. 
Завдяки даним діям було привернуто увагу місцевої громади, а особливо молоді до проблем 
навколишнього природного середовища.

Ми здійснюємо внесок в популяризацію здорового способу життя, залучення молоді 
до заняття спортом. Про це свідчить той факт, що створений нами Футбольний Клуб «Єдина 
Єила» в минулому році посів друге місце в рамках Чемпіонату Другої ліги Федерації 
Футболу міста Києва та вийшов до Першої ліги. Футбольний клуб «Єдина Сила» має 
численних вболівальників — тим самим привертається увага молоді до спорту.

Протягом останніх років здійснюємо регулярну фінансову та організаційну підтримку 
дитячо-юнацького ФК «Зірка».

В рамках благодійного марафону «KY1V EURO MARATHON», присвяченого 
святкуванню Дня Європи, нами була організована повна волонтерська підтримка заходу, 
задля поширення культури масового спорту, загальноміських спортивних заходів та 
європейських цінностей. Захід став платформою для нових знайомств серед членів 
громадського активу м. Києва, зробив свій внесок у розвиток волонтерського руху м. Києва 
та продемонстрував, що Київ є позитивним європейським містом.

Завдяки нашій ініціативі, до Дня захисту дітей проведено благодійний забіг 
«RunForTheFuture», метою якого було привернути увагу до проблем дітей хворих Синдромом 
Дауна. В рамках заходу зібрано кошти для поліпшення побутових умов дітей з синдромом, 
що проживають в жахливих умовах дитячих будинків. Після забігу нами організовано ряд 
заходів для дітей (футбол, таеквондо, танці, малювання, театральна постановка), спрямованих



на популяризацію здорового способу життя, формування моральних принципів, цінностей, 
самооцінки, гармонійної соціалізації дітей та юнацтва, формування культури здорового 
способу життя.

Завдяки нашій організаційній та волонтерській підтримці, Україні вдалося отримати 
новий рекорд -  «Наймасовішу речівку».

Таким чином, зважаючи на перераховані досягнення та успіхи, бажаємо делегувати 
нашого представника для участі в установчих зборах з формування нового складу 
Громадської ради при Київській міській державній адміністрації та маємо великі сподівання, 
що наша діяльність буде належним чином оцінена шляхом надання згоди на участь нашого 
представника в роботі устадрвнкхзборів.
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