Характеристика

Пантелеєвой Катерини Михайлівни – 1956 р. н, українка ,
багатодітної матери , освіта середнє - спеціальна, члена
Білгород – Дністровської громади, голови регіональної
громадської Асоціації дітей - інвалідів «Пролісок»
Пантелеєва Катерина Михайлівна. - Мати – героїня шістьох детей . Має дві середні спеціальні
освіти, підприємець, інвалід - ІІІ групи, член президії Одеської обласної організації інвалідів(ОООІ
ВОІ СОІУ), член Громадської ради м.Білгород-Дністровський .
-

2006 р- Член міського комітету з доступності,

- 2010-2012; 2013 заступник голові громадської ради при Білгород-Дністровському міському
виконавчому комітету ,2015р-голова експертної комісії
Член Ради обласної Асоціації «Допомога на все життя».
Введена в склад комісії по прийняттю та вводу в експлуатацію об’єктів
недержавної власності в м. Білгород-Дністровському.(2008 рік)
Пантелеева Катерина Михайлівна - є засновником Б-Дністровських організацій :
- 1995рік Асоціація багатодітних матерів «Сім Я»;
- 2000 рік Регіональної Громадської асоціації дітей - інвалідів «Пролісок»; де створено агітаційний інтеграційний театр «Підсніжники»(2006 р.),
2012 рік.творчи міні майстерні .
2012-2015 рік діє благодійна Акція «Допоможі собі сам», в якої задіяна група членів АДИ . Завдяки
чому мають додаткову допомогу для лікування дітей та підтримання своїх сімей.
П' ятнадцять років досконало очолює АДІ «Пролісок», піднімає проблеми людей з обмеженими
можливостями та захищає їх права та інтереси. Завдяки її, організація продовжує здобувати
авторитет та повагу зі сторони громади. Члени АДІ постійні учасники міських ,обласних та
всеукраїнських заходів, де здобувають призові місця .постійна взаімодія з органами влади через
спільні заходи.
Мобільність Катерини Михайлівни дозволила АДІ бути членами обласних та всеукраїнських
організацій. Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з
інтелектуальною недостатністю»,де неодноразово приймала участь у міжнародних та

всеукраїнських заходах присвячених удосконаленню законодавчих норм в галузі соціального
захисту громадян України ,яки мають статус і н в а л і д і в.
2006 р.-Нагороджена Почесною грамотою Міністерства праці та соціальної політики.
Двічі «Жінка року»:
- 2000 рік номінація «Материнство»;
- 2007 рік номінація «Громадська-політична діяльність».
- 2009рік-грамота Б-Дністровського відділу культури.
- 2011 р.- Жінка двадцятиріччя Одеської області.
2012 р- Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеню,
2012 р- Нагороджена грамотою Департаменту соціального захисту населення Одеської
облдержадміністрації, управлінням соцзахисту населення м.Б-Дністровський.
2011-2012р - Нагороджена грамотою Всеукраїнської організації інвалідів Союз інвалідів України
(ВОІ СОІУ).
2012 р.- здобутки занесені в книгу «Зоряний олімп жінок Одещини».
2012 рік – Почесна грамота Департаменту соціального захисту населення Одеської області.
2012 рік – Почесна грамота Білгород - Дністровського управління праці та соціального захисту .
2011-2014рр.- Грамота міського голови.
Завдяки роботі в Коаліції має досвід роботі з розробки та внесення змін в законодавчі та
нормативні акти .Під час роботи в ГР безпосередньо відпрацьовувала для обговорення міські
Програми: «Поддержки малообеспеченных слоев населения города» на 2015-2017
годы; «Занятости населения на 2013-2017г.; «Рівність” на 2013-2015 г.;«Підтримки ветеранів війни,
праці, військової служби та ветеранських організацій міста” на 2013-2015 года.
Шість років поспіль АДІ «Пролісок» учасник всеукраїнських заходів присвячених Міжнародному
Дню захисту інвалідів ,звідки привозять дипломи та нагороди.
2004-2014 рр. учасники міжнародних заходів , присвячених Дню психічного здоров ’я.
В Всеукраїнському конкурсі «Я маю мрію» 5 роки поспіль члени АДИ займають призові міста.
АДІ учасник :
-

-

VІ та VII Міжнародного інтеграційного театрального фестивалю “Сонячна хвиля”,
Всеукраїнського шахового турніру в місці Київ (є друге місто серед жінок), Всеукраїнської
виставки з нагоди міжнародного дня інвалідів.
2006 р. Конкурс «Подолання» (м. Одеса)
2008р- Міського та обласного фестивалю «Молодь обирає здоров’я»
2010р.-Лауреат І відкритого фестивалю дитячого театрального мистецтва «Яскрава країна»
в Одесі -2010»;
2010р- театральні зустрічі «Червоноград скликає друзів».
2012р. Міжнародного фестивалю «Сонце в долонях».
2011-2012р.- Обласний фестиваль творчості,
2011-2012р.- Одеська обласна спартакіада з рекраціоних видів спорту.

-

-

2012 р. - Обласний фестиваль виставка «Допомогая іншим – допомогаешь собі». Перше
місце.
2012р.- міський новорічний ярмарок - виставлені вироби членів АДІ «Пролісок».
2012 рік учасники Обласного Конкурсу «Джерело надії» - 2 місце.
2014р -учасники міжнародної виставки «Стільная Кукла» и екологичного фестивалю
сімейного типу "Зелений острів"в м.Одеса., Свято квітів у м.Ілічівськ.
2011-2015 рік - надана гуманітарна допомога нужденним мешканцям БілгородДністровського району через райдержадміністрацію та безпосередньо с.Салгани, с.
Петрівка.
2011р.-поздоровлення до Дня захисту дітей: районний притулок, дитячий будинок , 100
памперсів для малюків (дом ребенка).
2012 рік - проект Інклюзівна освіта (Біла Церква ГО «Аюрведа»), Інвестиції в міський
бюджет- Передача опиту роботи представнику Б-Дністровської освіти директору СШ
№11.Участь за рахунок організатора
2012-2013 М.Київ Всеукраїнська Конференція «Гарантії виконання статей 12 та 19 Конвенції
ООН про права інвалідів в Україні: стан та перспективи», з метою підвищення досвіду
була надана безкоштовна поїздка членам Б-Дністровської райдержадміністрації -2 особи,
міської ради -3 особи. Витрати з участі в заходах за рахунок НДО.
2013- Всеукраїнський фестиваль «Сяйво дитинства»(м.Хмельницький), «Цара Бесарабська»
- смт.Сергіївка.
2013 -міжнародна конференція з проблем бліссімволіки(м.Київ),
2014р проведено тренінги та семінарі для людей з інтелектуальной недостатністю та
батьків опікунів інвалідів.
2014 р передано в травмотологичне відділення 2 інвалідні коляски.
За свій особистий рахунок зроблено капітальний ремонт зупинки автобуса «Поліклініка» в
мікрорайоні Сонячний .
На вул..Радянський ,2проведено озеленення вуличної території.

Шорічно членам АДІ «Пролісок» надаються продуктові набори до ДНЯ Інвалідів, Дня
захисту дітей, Новорічні та Різдвяні свята, Пасхальні, Дні народження та адресна допомога
край нужденним членам АДІ.
2014 рік- До дня знань надана допомога десятьом дітям –інвалідам шкільного віку
подарували учнівськи подарунки на суму 700 грн кожному. Загальна сумма 7000грн.
2014 р. Міжнародній День захисту дітей . Міське свято- дітям - інвалідам
м. Б-Дністровський подаровано художні книжки на суму 3000грн.
2015рік – Різдвяні свята дев'ять гостро нужденних членів АДІ получили продуктових
наборів на суму 3875грн, 21 людина на суму 1785грн..Пасхальні свята 30 людей на 2400 грн
продуктові набори.
Всього за 2012-2015 рр члени АДИ «Пролісок» мали допомоги в середньому 212грн на
кожного за 1 місяц.

Катерина Михайлівна з членами організації є учасник проекту Європейського Союзу «Розбудова
громадянського суспільства» . Відроблено Проект , «Освіта і Я», «Вивчай свої права, і навколо тебе
об’єднаються сотні людей» з підтримки Східно- Європейського демократичного центру в рамках
конкурсу малих грантів наданих Одеською ВГО «Комітет виборців України».
2008-2014 рр.- працює група денного догляду людей з интелектуальной недостатністю, під
патронатом ВГО «Коаліція» за фінансової підтримки КМУ, інвестиції в міський бюджету вігляді
соціальніх послуг інвалідам з інтелектуальною недостатністю.Члени організації –батьки та молодь пройшли тренінги з фандрайзингу.
Тренінг –Громадський моніторинг у сфері протидії корупції в рамках проекту «Гідна
Україна.».Один з таких тренінгів був проведене на базі АДІ «Пролісок». Спілкування членів
організації з іноземними партнерами також є одним з видів уставної діяльності АДІ.
Самовіддана волонтерська праця Матері, фахівця своєї справи допомогла багатьом інвалідам
«знайти себе», дати змогу само реалізуватися та бути корисним суспільству. Один з яких був
членом обласного комітету доступності. Восьмеро молодих інвалідів здобули професійну
підготовку в національному центрі реабілітації в Лютіжі, Євпаторії.
Четверо - здобули вищу освіту.
Сім членів АДІ стипендіати міського голови.
Катерина Михайлівна вимоглива до себе . До роботі відноситься дуже відповідально, має повагу
серед мешканців м.Б-Дністровський та району. .Відноситься з повагою та з розумінням до кожної
людини, завжди прийде на допомогу . Вона постійно підвищує свою освіту в за допомогою
самонавчання,курсів, модулів семінарів та тренінгів:
- «Соціальні послуги розумово відсталим людям на рівні громади» (НУ»Києво-Могилянська
Академія» школа соціальної роботи ім.. В.І Полтавця).
«Правова підтримка підприємницької діяльності в Україні».
«Організація зайнятості для розумово відсталих осіб (проект IBPP-Tacis Європейської
Комісії).
«Корекційно – педагогічні послуги для осіб з розумовою відсталістю»- застосування сучасних
корекційних методик (НПУ ім.Драгоманова ).
- «Громадський моніторинг»
- Організація та правове забезпечення діяльності ОСББ»
- «Ефективні антикорупційні інструменти – громадський моніторинг та компанії адвокаті»,та
інщі
- Багато часу видає на самоосвіту, що сприяє її бути досвітчаною в різноманітних галузях
громадського суспільства.
- Має сім років практики соціального працівника в ВГО «Коаліція». Працює та очолює групу
денного догляду в АДІ «Пролісок».
- Висвітлює в ЗМІ діяльність своєї організації та проблеми суспільства .
Стаж громадської роботи 24 років, в 1995 році почала піднімати громадський рух соціально не
захищених верст населення - створила і успішно очолювала на протязі 5-ти років Асоціацію
багатодітних матерів «Сім Я».
-

2018-2019рр – Модулі Місцева Школа Самоврядування-2018(«Громада в системі публічної
влади»), Місцева Антикорупційна школа-2019, Інститут політичної освти семінар «Посилення

місцевої демократії», Палеативна правова допомога, Школа волонтерів (ГО «Поруч)», Тренінг
«Адміністративні послуги для законних представників осіб з інтелектуальною недостатністю»
Трудовий стаж по трудової книжці 24 роки, стаж підприємця 22 років, загальний - 44 років.

Короткий опис діяльності:
надання гуманітарної допомоги родинам ,де мешкає інвалід з дитинства;
- надання ,консультацій батькам та молоді,
- участь в міських, обласних та всеукраїнських заходах;
- адвокатування прав окремих інвалідів та їх родин;
- лобіювання інтересів на всіх рівнях ;
- вплив на громадську думку(співпраця зі СМІ).
- надання соціальних послуг
На протязі дев’ятнадцятирічної діяльності організації було проведено чи мало яких
заходів це:
Участь в Всеукраїнському Ходотони и проведення міського;
Участь в проектах Всеукраїнської Коаліції захисту прав інвалідів та розумово
відсталих осіб, серед яких:
- «Об’єднання зусиль регіональних НДО»;
- Розробка стандартів соціальних послуг
- «Мережа громадської дії в Україні»
- «Денний догляд дітей з особливими потребами» за фінансової підтримки КМУ.
Самостійно зібрано банк даних стосовно кожної сім’ї організації, юридичні матеріали
що до захисту даної категорії населення.
Проводяться індивідуальні психологічні та юридичні консультації інвалідів та членів
їх сімей .
Відпрацювали міні проект «Освіта і Я» ,який проводився в рамках проекту «Сприяння
активної участі громадян у протидії в Україні «Гідна Україна»,
проект «Вивчай свої права – і навколо тебе обізнаються сотні людей»
Створено інтеграційний агітаційний театр, який розкриває проблеми неповносправних
людей.
Активна участь в Всеукраїнської програмі «Безбар’єрний доступ до архітектурної
інфраструктури»
Партнерські відносини з ГО різних направленьз міста, району та з інших куточків
України
АДІ «Пролісок» учасник Всеукраїнських заходів присвячених Міжнародному Дню
захисту інвалідів, звідки привозять дипломи та нагороди.
Створено сторінку у фейсбуці https://www.facebook.com/proliscokdity/.
Члени АДІ за бажанням періодично беруть участь у тренінгах , семінарах та модулях.
За останній рік брали участь та отримали сертифікати:
2018-2019рр – Модулі Місцева Школа Самоврядування-2018(«Громада в системі
публічної влади»), Місцева Антикорупційна школа-2019, Інститут політичної освіти
семінар «Посилення місцевої демократії», Паліативна правова допомога, Школа
волонтерів (ГО «Поруч)», Тренінг «Адміністративні послуги для законних
представників осіб з інтелектуальною недостатністю»
Кожен рік від імені АДІ «Пролісок» направляються, запити , заяви та клопотання ,щодо
захисту прав сімей , які виховують людей з інвалідністю з дитинства.
Також проводимо консультаційні зустрічі з членами АДІ з різних питаннь .
Участь в благодійних акціях по сбору матеріальної допомоги тяжко хворим дітям

Кожен рік АДІ «Пролісолк» надає харчові та другі набори допомоги.
2018рік. За допомогою добрих людей
Міжнародний день людей з інвалідністю – також кожен член організаціі получів
харчовий набір та предмет одягу. Що составило коло 500 грн на людину
День захисту дітей –роздані нові м 'ягки іграшки , нові художні книжки по 2 кн.
кожному.
Різдвяні свята - 4720грн; Пасхальні свята-5300грн.
На День Знань кожна дитина шкільного віку отримала новий портфель-рюкзак з повним
набором канцтоварів та учнівських принадів.Кожна подія висвітлюється на сторінках
соціальних мереж.
29.09.2018 участь в Всеукраїнської акції присвяченой 10-и річчю прийнятя
Україною Конвенції про права людей з інвалідністю м. Київ( 10 осіб ).
Остання подія
В 2019.02.13 році створено Білгород -Дністровське регіональне Бюро правозахисту
паліативних
хворих.
16 березня 2019 року в місті Білгород-Дністровському в міському парку Мира
проводилась міська благодійна акція на підтримку дуже хворого маленького хлопчика ,
члена нашої організації Руссу Анатолія.
За допомогою батьків наших членів організації було зібрано 1037 грн, а також передано
памперси.
Разом було зібрано 3737 грн. Сподіваємось , що наша невелика толика трохи допомогає
в одужанні .
Таким чином була проведена адвокаційна компанія, щодо до захисту права на лікування
Анатолія.
Голова РАДІ «Пролісок» К.Пантелеєва

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Мать героиня, инвалид III группы, житель г.Белгород-Днестровского с
1970г.
Родилась в 1956 г. в многодетной семье рабочих . Замужем.
Обучалась в школах № 37г.Сызрани, СШ№ 5,3 г. Белгорода-Днестровского.
-1974 г. с отличием закончила ОПТУ в п.. Суворово Измаильского района по
специальности геодезист - нивелировщик.
в 1989 г. закончила Одесский техникум советской торговли по специальности товаровед продовольственных товаров.

С 1977 по 1996 г. Работала в управлении торговли г. БелгородаДнестровского.
Воспитала 6-х детей, 1975, 1977, 1980, 1985, 1991, 1993 года рождения
среди них ребенок –инвалид1993г.р.
За время обучения детей постоянный член родительских комитетов классов и
общешкольного.
Все дети получили средне -специальное и высшее образование. А также
внешкольное.
Имею 23 года трудового стажа. С 1993 года работала в сфере малого бизнеса.

1995 г.создала и возглавляла городскую Ассоциацию многодетных матерей
«СЕМЬ Я».
2000 году создала региональную общественную Ассоциацию детей-инвалидов
«Пролисок», которая объединяет 50 семей. Данная организация активный
член городской громады. Работает по сегодняшний день. Возглавляю со дня
образования.
24года общего стажа общественной деятельности .
2002 г. Победитель городского конкурса «Женщина года» в номинации «Материнство».
2006 г. Присвоено Почетное звание Украины «Мать-героиня».
2007 г.- победитель областного конкурса «Женщина года» в номинации
«Общественно-политическая деятельность».
Три созыва кандидат в депутаты городского совета.
С 2010г. Член Общественного Совета при Белгород -Днестровском исполкоме
городского совета. 2012г в качестве заместителя председателя ОС.2015год в
качестве председателя комиссии.
На протяжении своей жизни награждена грамотами и благодарностями за
воспитание детей, за общественную работу, представителями учебных
заведений и органов власти всех уровней.
2012 год – кавалер ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Стаж общественной деятельности -24 года

Пантелеева Е.М.

