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Звіт про статутну діяльність ГО «Об’єднання користувачів 
комп’ютерних технологій для інвалідів «Вікно в світ» за 2017-2018 
роки та плани на 2019 рік. 

 

Керівні органи ГО «Вікно в світ». 

Згідно Уставу, керівним органом ГО 

«Вікно в світ» являється Президія, 

яка складається з президента та двох 

віце-президентів. 
Бруль Костянтин Едуардович, 1963 р.н., президент ГО «Вікно в світ» з липня 2015 

року, інвалід 2-ї групи по зору. Член ГО «Вікно в світ» з 2002 року. До інших 

благодійних, громадських та релігійних організацій не належить.  

Освіта вища, Київський політехнічний інститут , інженер-математик, магістр 

проектного менеджмента (КНУБА).  

З 2003 року викладає комп’ютерну грамотність для незрячих при ГО «Вікно в світ». З 

липня 2009 року і дотепер є фахівцем відділу спецтехнологій у Київському міському 

центрі соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів.  

Майданик Олена Олексіївна 1964 р.н., віце-президент ГО «Вікно в світ» з липня 2015 
року, член ГО «Вікно в світ» з 1997 року, до інших благодійних, громадських або 
релігійних організацій не належить. Інвалід 1-ї групи по зору.  

Освіта вища юридична (КДУ), доктор юридичних наук.  

2008 – 2012 рр. – професор кафедри конституційного права та правознавства юридичного факультета 
Національного універсітета біоресурсів та природокористування   України. 

З 2012 року і дотепер– професор кафедри конституційного, адміністративного та  господарчого права 
юридичного факультета Академії праці,  соціальних відносин та туризма. 

Коваль Олена Яківна 1966 р.н., віце-президент ГО «Вікно в світ» з липня 2015 року, член ГО «Вікно в 
світ» з 2000 року, до інших благодійних, громадських та релігійних організацій не належить. Інвалід 1-
ї групи по зору. 

Освіта вища, універсітет «Україна», магістр реабілітації, магістр психології, фахівець із 
соціальної роботи,  спеціалізація - клінічна психологія. 



Стаж роботи з інвалідами складає 16 років в Науково-практичному медико-
реабілітаційному центрі університета «Україна», реабілітологом 15 років, 
соціальним працівником - 1 рік, практичним психологом - 1 рік. 

 

Звіт за 2017 рік. 

У 2017 році в комп’ютерному класі ГО «Вікно в світ» за адресою м. Київ, проспект 

Ю. Гагаріна 18 проведено наступні заходи: 

 Навчання для двох груп людей з інвалідністю по зору з курсу «Соціальна 

комп’ютерна грамотність для осіб з вадами зору». Тривалість курсу – 5 місяців. 

Об’єм занять – 360 годин., Кількість учнів у групі – 8. 

 Навчання для двох груп людей з інвалідністю по зору з курсу «Сенсорні 

смартфони для незрячих». Тривалість курсу – 5 місяців. Об’єм занять – 360 

годин., Кількість учнів у групі – 8. 

 Низку психологічних тренінгів та консультацій для людей з інвалідністю по 

зору. 

 

Звіт за 2018 рік. 

У 2018 році в комп’ютерному класі ГО «Вікно в світ» за адресою м. Київ, проспект 

Ю. Гагаріна 18 проведено наступні заходи: 

 Навчання для двох груп людей з інвалідністю по зору з курсу «Соціальна 

комп’ютерна грамотність для осіб з вадами зору». Тривалість курсу – 5 місяців. 

Об’єм занять – 360 годин., Кількість учнів у групі – 8. 

 Навчання для однієї групи людей з інвалідністю по зору з курсу «Сенсорні 

смартфони для незрячих». Тривалість курсу – 5 місяців. Об’єм занять – 360 

годин., Кількість учнів у групі – 8. 

 Навчання для групи людей з інвалідністю по зору з курсу «Поглиблене 

володіння комп'ютером та мережою Інтернет для людей з інвалідністю по 

зору». Тривалість курсу – 5 місяців. Об’єм занять – 240 годин., Кількість учнів 

у групі – 8. 

 Сумісно з комунальним підприємством «Київський центр незрячих» проведено 

базовий курс навчання з користування сенсорним смартфоном з операційною 

системою Android. Тривалість курсу – 2 місяці. Об’єм занять – 100 годин. 

Кількість учнів у групі – 10. 

 З 1 жовтня по 31 грудня у рамках програми КМДА по закупівлі соціальних 

послуг проведено Проект з надання соціальних послуг під назвою 

«Соціальна адаптація повнолітніх осіб з порушенням зору». Проект 

включає надання послуг з комп’ютерної грамотності, психологічних 

тренінгів та консультацій для групи з 20 осіб з інвалідністю по зору. 

Директор проекта – Коваль Олена Яківна, віце-президент ГО «Вікно в 

світ». 
 Проведено низку психологічних тренінгів , консультацій та зустрічей для людей 

з інвалідністю по зору.  

 Проведено круглий стіл з питань реабілітації та навчання людей з вадами зору , 

в якому приймали участь організації УТОС, представники соціальних, 

реабілітаційних та юридичних установ міста Києва.  

 У 2017-2018 рр. проведено низку консультацій та лекцій для судових установ 

м. Києва з питань доступності незрячих до будівель та сайтів судових установ 

та особливостей роботи з незрячими. 

 



Плани на 2019 рік. 

На 2019 рік намічено проведення таких громадських, благодійних та інших заходів:  

 Надання безкоштовних послуг з комп’ютерної грамотності для осіб з вадами 

зору.  

 Безкоштовне навчання користуванню сенсорними смартфонами для осіб з 

вадами зору. 

 Безкоштовні психологічні консультації та тренінги  для людей з вадами зору.  

 Круглі столи з питань сучасних комп’ютерних технологій, особливостей 

комп’ютерного навчання для осіб з вадами зору тощо. 

 Вечори зустрічей для учасників комп’ютерних курсів та психологічних 

тренінгів різних років та людьми з вадами зору, які ще не проходили 

реабілітаційного навчання у стінах ГО «Вікно в світ», відчувають 

розгубленість у зв’язку з частковою або повною втратою зору. 

 У 2019 році планується розширити діяльність ГО «Вікно в світ». Шляхом 

залучення незрячих юристів планується організувати безкоштовні юридичні 

консультації з важливих актуальних питань для людей з вадами зору. 

 Планується підтримати зусилля незрячих спортсменів-параолімпійців з 

організації клубів бігу, скандинавської ходи, плавання, танців, арт-терапії для 

людей з вадами зору. Для цього будуть залучатися як потрібні фахівці, так і 

велика група зрячих волонтерів. Досвід такої роботи набувався на протязі 

2015-2018 років. 

 

Джерела фінансування ГО «Вікно в світ». 

За період 2017 року зібрано благодійних та членських внесків на суму 4100 

грн. Ці кошти повністю направлено на оплату комунальних послуг (охорона 

приміщення, послуги телефонного зв’язку, постачання електроенергії). 

За період 2018 року зібрано благодійних та членських внесків на суму 3550 

грн. Ці кошти повністю направлено на оплату комунальних послуг (охорона 

приміщення, послуги телефонного зв’язку, постачання електроенергії). 

Основним джерелом фінансування для ГО «Вікно в світ» є фінансування з боку 

Управління у справах жінок, ветеранів та інвалідів при департаменті соціальної 

політики КМДА. Ці кошти використовуються на оплату оренди приміщення, 

комунальних послуг, закупівлю канцтоварів, поточний ремонт комп’ютерної техніки, 

поточний ремонт приміщення, матеріальне заохочення для президента та бухгалтера 

на виконання статутної діяльності.  

 

Люди з інвалідністю по зору отримують усі послуги від ГО «Вікно в світ» 

безкоштовно. 

Інформацію про заходи ГО «Вікно в світ» можна отримати на сайті 

http://oknovmir.kiev.ua/ та на сторінці Facebook 

https://touch.facebook.com/oknovmir.kiev.ua/?__tn__=C-R. 

 

Президент,                                                                           К.Е. Бруль  
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