Інформація про благодійну організацію
Благодійна організація
«Іпотерапевтичний центр
«Спіріт»
Інформація про суми
благодійних внесків та інших
внесків залучених
організацією за останній
звітній рік з метою
фінансування її статутної
діяльності
Інформація про майнову базу
організації

Біографічна довідка щодо
членів керівних органів
станом на 01.01.2019р.:
ПІБ
Дата народження
Освіта
Місце роботи

Заснована 14.02.2011 року
Благодійні внески залучені організацією за
останній звітній рік (2018) - 173 240 грн
(сто сімдесят три тисячі двісті сорок
гривень)

Організація для цілей своєї діяльності
орендує лише приміщення комунальної
власності( Два приміщення), згідно
Договору Оренди
Перше приміщення – частина стайні, в якій
утримуються коні залучені в іпотерапії
(ставка 1 %)
Друге приміщення – для розміщення
благодійної організації (ставка відповідно
для благодійних організацій, 4 %)
1. Керівник – Голова правління - Бураго
Ганна Сергіївна,
Дата народження - 17.06.1973р;
Освіта – вища, магістр міжнародного
права , перекладач іспанської мови;
магістр медичної психології;
Гештальттерапевт, іпотерапевт
Місце роботи – БО «ІЦ «Спіріт» з 2010
року по цей час.
2. Барбелюк Андрій Олександрович,
Дата народження – 03.04.1982р.
Освіта – вища, юрист, адвокат
Місто роботи - Адвокатське об’єднання
«Тібурон» з 2009 року по цей час;
3. Чудна Рада Валентинівна,
Дата народження – 26.04.1966р;
Освіта – вища, кандидат медичних наук
Місто работи – Національна медична
академія післядипломної освіти ім. П.Л.
Шупика, кафедра медичної реабілітації,
фізіотерапії і спортивної медицини з
2001 р. по цей час

Інформація про благодійну організацію
Інформація про членство в
інших громадських,
благодійних, релігійних
організаціях

Інформація про благодійні
заходи за участі організації:
1

Проект «Життя понад усе»
реабілітація, оздоровлення
дітей з онкологією.
Початок Проекту 2012р. Прт акад. Глушково, 10
(Київський іподром),
Проект є постійнодіючим

2

Всеукраїнський конкурс
дитячого малюнку «Щасливі
діти українські на коні»

3

Проект «Мій яскравий світ».
Для дітей з раннім дитячим
аутизмом та затримкою
психічного розвитку.

1. Бураго Ганна Сергіївна Президент
правління в ГС «Асоціація
Іпотерапевтів України»,
2. Барбелюк Андрій Олександрович –
член ГО «Агромегаполіс»;
3. Чудна Рада Валентинівна не є членом
інших громадських, благодійних,
релігійних організацій.
Опис заходу
Дата і місце проведення:
Початок Проекту 2012 р.
Проект є постійно діючим
Партнери проекту:
1. НМАПО ім. П.Л. Шупика кафедра
медичної реабілітації, фізіотерапії і
курортології;
2. Національний Університет імені Тараса
Шевченко, кафедра медичної психології та
психодіагностики;
3. Благодійний Фонд допомоги
Онкохворим дітям «Краб»
4. Благодійний Фонд «Твій ангел».
Оздоровлення, психологічна допомога
засобами іпотерапії (за допомогою коней)
для дітей з онкологією після основного
лікування
Липень 2013 р. - березень 2014 р.
Партнери проекту:
1. Асоціація іпотерапевтів України.
2.Музей Друкарства і книги України;
3.Національна академія мистецтва і
архітектури.
Проект мав ціллю розвиток гуманізму і
співчуття у дітей. Діти з художніх шкіл
всієї України малювали іпотерапію.
Виставка найкращих робіт відбулася в
музеї Друкарства і книги України на
території Києво-Печерської Лаври
протягом 3 місяців. Переможці конкуру
отримали спонсорські винагороди
Початок проекту - квітень 2010 року.
Проект є постійно діючим.
Оздоровлення дітей за допомогою
іпотерапії, застосування спеціально
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5

Проект «Рух без обмежень».
Для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату
(ДЦП, реабілітація після
інсульту, неврологічні стани)
Проект «Каністерапія» для
всіх категорій дітей
Проекти які заплановані
Спеціальна олімпіада для
дітей та осіб з розумовою
відсталістю
Паралімпійська виїздка для
осіб з порушення опорнорухового апарату
Міжнародний художній
конкурс дитячого малюнку
«вільні духом на коні!»

розроблених методик спрямованих на
налагодження зв’язку дітей з зовнішнім
середовищем через заняття з іпотерапії за
спеціальними методиками
Початок Проекту в 2010 року. Проект є
постійно діючим.
Проект спрямований на оздоровлення
опорно-рухового апарату методом
іпотерапію.
Партнер проекту МБФ «Лікар.інфонд».
Початок Проекту в 2017році, проект є
постійно діючим
Проведення індивідуальних та групових
занять з навченими собаками.
Проекти розпочаті:
Розвиток на Україні кінного спорту для
осіб з розумовою відсталістю. Проведення
змагання.
Розвиток на Україні кінного спорту для
осіб з порушенням опорно-рухового
апарату. Проведення змагань.
Партнер проекту ВФКСУ (Всеукраїнська
федерація кінного спорту України)
Виставка робіт запланована на лютий 2020
рок у Музеї книги та друкарства України
Партнер проекту
Музей книги і друкарства України, Integrity
vision, Асоціація іпотерапевтів України

