
Представника Благодійної організації «Рада організації багатодітних сімей, дітей-сиріт, 
дітей-інвалідів» делеговано для участі в Установчих зборах для формування нового складу 
Громадської ради при Печорській районній в м. Києві адміністрації та обрання до її складу

Місце 
для 

(}ютокартки

(за бажанням)

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Карась Олена Валеріївна

(вказати прізвище, ім'я, по батькові члена ІГС - кандидата до складу Громадської ради)

Місце народження
м, Київ

Число, місяць і рік народження
07 лютого 1963 р.

Громадянство
Україна

Освіта, 
науковий ступінь, вчене звання

Вища, Державна академія прикладного та декоративного 
мистецтва, м. Львів.

Відомості про 
членство в інститутах 
громадянського суспільства

Член Національної спілки художників України (НСХУ);
Голова Ради Благодійної організації «Рада організації 
багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів»;
Член Ради Громадської організації «Духовна сила»;
Член Всеукраїнської організації «Конгрес ділових жінок 
України»; Член Ради Громадської організації «Київський 
дитячий фонд», Член «Громадської ради при Печорській 
районній в м.Києві державній адміністрації»;

Відомості щодо мотивації 
та напрямки діяльності 
делегата
у складі Громадської ради, 
у разі обрання

Захист малозабеспечених мешканців Печерська, Багатодітних 
сімей, дітей сиріт, дітей інвалідів, воїнів АТО, незахищених 
осіб поважного віку. Соціальні відносини

1. Вболіваю за процес реформ в Україні, підвищення 
життєвих стандартів мешканців Печерського району, міста, 
країни до рівня розвинутих країн ЕС;
2. Вболіваю за долю дітей, за долю сучасної молоді, за 
можливості її самореалізації в межах Печерського району, на 
користь України;
3. Вболіваю за якість повсякденного життя малозабеспечених 
печерян - жителів центрального району Києва;
4. Повернення краси колись самого «зеленого міста-парку» 
Сиева, особливо центральної його частини — зовнішній 
вигляд будинків, стан прибудинкових територій, 
розташування зовнішньої реклами, МАФів, торгівельних 
точок, благоустрій.
5. Вболіваю за соціалізацію учасників АТО, що стали 
інвалідами, батьків, що мають маленьких дітей у питанні 
створення для них безперешкодного середовища (приклад 
ЄС);
6. Створення цивілізованих умов печерян для 
обслуговування потреб маленьких (грудних) дітей у закладах



громадського призначення (приклад ЄС).

Досвід роботи 
у складі громадських рад 
при органах державного 
управління

Член громадської ради при Печорській районній в м.Києві 
державній адміністрації (чотири скликання), член 
Опікунської ради КИП ДКЛ №7
Діяльність - участь у засіданнях ради та їх підготовка, 
моніторинг проблем району та пропозицій для їх вирішення.

Державні нагороди, 
почесні відзнаки та нагороди 
громадських організацій

2006 р. - відзначена Вшануванням у Програмі «Родини, які 
відроджують українські традиції»; Нагороджена:
2006 р. -Подяка Міського центру роботи з жінками.
2007 р. — Подяка Київського міського голови за вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста 
Києва, багаторічну сумлінну' працю, високий професіоналізм;
2009 - 2011 рр. -Почесна грамота Управління освіти 
Печорської районної в місті Києві державної адміністрації;
2007 р. - Почесна грамота Печорської районної у місті Києві 
державної адміністрації за особистий внесок у соціально - 
економічний та культурний розвиток району.
2010 р. - Почесна грамота Київського міського голови за 
сумлінну працю, високий професіоналізм та активну 
громадську діяльність.
2017р. - Медаль №7147 «За гідність і патріотизм» 
Числені подяки та грамоти від ОСН «Видубиш», ОСН 
«Злагода», Ради організації ветеранів Печорського району та 
його осередків, Ради багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей- 
інвалідів, Київського дитячого фонду, Української спілки 
в’язнів-жертв нацизму, Ради Громадської організації 
«Печерське районне відділення київського міського 
відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів», 
колективів ЗОШ № 133, 117, 77, 5, 94, 88 і т.д.

Посада та місце 
основної роботи

Приватний підприємець

Контактна інформація:
Ел.адреса: vkraino ai.ua 
Моб. тел.
Адреса: м. Київ, 01014, 
Печорський район

Згоду на збір, обробку та оприлюднення особистих персональних даних надано Благодійною 
організацією «Рада багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів» 20. 05. 2021р.

«20» травня 2021 р. Карась О.В.

О.В.Карась‘1721644
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Голова правління Благодійної о 
«Рада організації багатодітних djw 
дітей-сиріт, дітей-інвалідів»

БаГатодітних

vkraino_ai.ua


ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН
СОЦІАЛЬНА

НЕПРИБУТКОВА
НЕ ПОЛІТИЧНА

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

УКРАЇНА КИЇВ
РАДА
БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ
ДІТЕЙ СИРІТ
ДГГЕЙ- ІНВАЛІДІВ

Україна, м. Київ - 01103, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, телефони: +38044 286 7114, +380504438395

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності

Благодійної організації

Рада організації багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів 

протягом 2019 — 2021 років

1. Благодійна організація «Рада багатодітних сімей, дітей сиріт, дітей-інвалідів^

2. Зареєстрована Печорським районним управлінням юстиції у м. Києві 07 травня 2001 року;

3. м. Київ, вул. М Бойчука. 6». Печорський район

4. Мета діяльності: здійснення благодійної діяльності, спрямованої на підтримку й соціальний 

захист багатодітних сімей, дітей-сиріт, напівсиріт та дітей інвалідів та надання цим категоріям 

населення безоплатної допомоги та посильної підтримки в Печорському районі.

5. Задоволення і захист законних прав та інтересів своїх членів. Сприяння в отриманні ефективної і 

прозорої інформації через удосконалення інформаційних потоків, що надходять до громадян від 

органів державної влади та Місцевого самоврядування, сприяння в організації зворотного 

зв’язку.

6. Членами Благодійної організації «Рада багатодітних сімей, дітей-сиріт, дітей-інвалідів»; за два 

роки роботи в Печорському районі було зроблено наступне:

були підготовлені та проведені святкові дійства з врученням подарунків - дітям і продуктових 

наборів - дорослим, приурочені до державних, релігійних свят для вразливих та 

малозабезпечених верств населення;

організовано гуртки з англійської та французької мови, народних ремесел таких, як - 

писанкарства, лозоплетіння, ляльки-мотанки, петриківського розпису, тощо.

- налагоджено роботу з дружніми організаціями, з якими проводяться спільні проекти, фестивалі, 

гурткову роботу, тощо;

посильна допомога воїнам ООС та іх сім’ям,

посильна допомога втратившим роботу малозабеспеченим мешканцям Печерську під час

карантинних обмежень

надаються юридичні консультації та проводяться практичні юридичні дії, за допомогою юристів 

«Ради організації багатодітнюи^мещдітей-сиріт, дітей-інвалідів».

Голова правління
’АДА

Карась Олена Валеріївна

Ч -
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УКРАЇНА КИЇВ
РАДА
БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ
ДІТЕЙ СИРІТ
ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН
СОЦІАЛЬНА НЕПРИБУТКОВА

НЕ ПОЛІТИЧНА
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

Україна, м. Київ - 01103, Печерський район, вул. Михайла Бойчука, буд. 6, телефони: +38044 286 7114, +380504438395

Ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
інститутів громадянського суспільства з формування 

нового складу Громадської ради при Печорській 
районній в місті Києві державній адміністрації)

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Благодійної організації «Рада багатодітних сімей, дітей сиріт, дітей-інвалідів» 

на участь в установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при Печерській 
районній в місті Києві державній адміністрації

Мотивацію участі у роботі Громадської ради вбачаємо у наступних напрямках діяльності:
1. Захист малозабеспечених мешканців Печорська, Багатодітних сімей, дітей сиріт, дітей 

інвалідів, воїнів ООС, незахищених осіб поважного віку. Соціальні відносини
2. Сприяння процесам реформ в Україні, підвищення життєвих стандартів мешканців 

Печерського району, міста, країни до рівня розвинутих країн ЕС;
3. Вболівання за долю дітей, за долю сучасної молоді взагалі, за можливості її 

самореалізації в межах Печорська на користь України,
4. Вболівання за якість повсякденного життя малозабеспечених печерян - жителів 

центрального району Києва;
5. Вболівання за повернення краси колись самого «зеленого міста-парку» Києва, особливо 

центральної його частини - зовнішній вигляд будинків, стан прибуцинкових територій, 
розташування зовнішньої реклами, МАФів, торгівельних точок, благоустрій.

6. Вболівання за соціалізацію учасників ООС, переселенців, що стали інвалідами, чи 
потрапили в скрутне становище, батьків, що мають маленьких дітей у питанні створення 
для них задовільного середовища (приклад ЄС) в межах Печерського району;

7. Сприяння у створенні цивілізованих умов для обслуговування потреб маленьких 
(грудних) дітей-печерян у закладах громадського призначення (приклад ЄС).

Голова правління
БО «Ради багатодітних сіме 

дітей-сиріт, дітей-інвалідів»
М.П.
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сИ-ІИЬАЛіДіЕ
О.В. Карась


