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зАявА
/UIя участi у ltонкурсi з визначешня програпr (проек,гiв, заходiв),

розроблених громадськими об'сднаrrнями BeTepaIliBo

для викопання (реалiзацii) яких на/Iасться фiнансова пiдr,римка

Найменування громадського об'еднання ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
(укрАiнсъкА АсоцIАцlя
НЕЙРОРЕАБIЛIТАЦIТ (НОЛУС )

Fjазва програми (проеlсту, заходу) Повернення в ЖИТТЯ

l1рiоритетне завдання, на розв'язання якого
спрямовано програму (проект, захiд)
(зазначити словами тiльки одне спрямування)

Соцiальна та психологiчна адаптацiя
BeTepaHiB. Заходи, спрямованi на
психологiчну та медичну реабiлi,гаuiю з

метою соцiа;rьноi адаптацii учасниttiв
АТО/ООС, в тому числi irrформацiйuо*
просвiтницьtсi.

Забезпечення загаJIьнодержавного рiвня
виконання (реалiзацii) програми (проекту,
заходу)

Забезпечення участi у захоiltlх
впровадження проектноТ лiялыlостi осiб, якi
надiленi пов}{оваженнями представJIrI,ги

регiони з бiльш як половини облас,гей
Украiни, в тому числi м, Кисва

Загальна сума кошторису витрат
з урахуванням спiвфiнансування
(загальна сума програми (проекту, заходу)

разом з адмiнiстративними витратами)

974 100 грн

Загальна сума витрат на реалiзацiю
(виконання) програми (проекту, заходу) з

урахуванням спiвфiнансування (без

адмiнiстративних витрат)

939 900 грн

Очiкуване фiнансування з державного
бюджету на реа_lliзацiю (виконання) програми
(проекту, заходу)

805 000 грн

Очiкуване фiнансування з державного
бюдхtету на адмiнiстративнi витрати (не
бiльш як 20 вiдсоткiв обсягу бюдхtетних
коштiв фiнансовоТ пiдтримки)

7200 грн

Участь громадського об'еднання у
спiвфiнансуваннi програми (проекту, заходу)
(в розмiрi не менш

142 100 грн



як 15 вiдсоткiв rIеобхiдt,lого обсягу

фiнансуваrlrrя)

Стротt реаrriзачii програми (шроекту, заходу) 12 мiсяцiв
Сiчеrrь-грудеrrь 2021

ГIрiзвиlце,Lа iм'я керiвника грома/Iського

об'еднання, мiсtlезнаходжеI{ня об'сдЕання,

т,е;rефов, факс, e-mail

Ку:rиrс ().пексанлр,

020б8, м. КиТв, вул. Ревуrtьi(ого l 1 А, кв.З l

+.]8-044-579-90-25

gо @ nodus. uа

(заповнюс уIIасник KorrKypcy)

Ifiсю заявою пiдтверджуrо факту порушення громадсьlсим об'сдtланням
(вiдсутнiсть/наявнiсть)

вимог бюдrкетного законодавства протягом двох попереднiх бюдrкетних перiодiв,

(у разi наявностi факту порушення вимог бюджетного законолавства учасник конкурсу зазначас, ,lke caille

об'сднання

порушення вчинено)

фактом порушення вимог бюджетного законодавства до громадського
застосовано захiд впливу.

(було / не було)

За вищезазначеним

Майданник Олена, застуlIник
+38-050-35 6-50-22
go@nodus,ua

Прiзвище, iм'я та посада керlвника програми
(проеttту, заходу), телефон, факс, e-rrrail

(у разi застосування заходiв впливу за фактом пору

конкурсу зазначае, ким та який

Голова правлiння

(пооала керiвника громадського
об'сднання або уповновахсеноТ особи)

го законодавства y,IaclI1,IK

застосовано)

лександр Кулиrс

(iм'я, прiзвишде)
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опис
програми (гr;rоект,уо захо7ду)

I1рограма (проект, захiд) Цqд9рд9цд,д_вlки.ТТЯ
(назва)

Найменуванпя громадського об'едrrання цо\дАдIqькд
оргАнIзАцIя (УKPAiHCЬKA АсоцIАцIя нЕЙрорЕлБIлI],АI]II

кНоДУС>

1. Актуальнiсть програми (проекту, заходу). Соцiальна та психологiчна

адаптацiя BeTepaHiB. Заходи, спрямованi на психологiчну та медичrIу

реабiлiтацiю з метою'"ОоцiальноТ адаптацiТ учасникiв АТО/ООС, в тому числi

iнф ормацiйно-просвiтницькi.

(вiдповiдно до прiоритетних завдань, на розв'язання яких подаIоться конtсурспi

пропозицii)

2. Описо який мiстить:

Проект передбачас проходження спецiалiзованоi реабiлiтацiТ 16-ма

УчаснИками (ветерани АТО/ООС) . регiонiв бiльш як половини областей

Украiни, в тому числi м. Киева, згiдно вiдiбраним заяtsкам, протягом 2021

року на базi Науково-практичного центру нейрореабiлiтацii' <Нодус>.

Кожного року в YKpaiHi все бiльшоi актуальностi набувас допомога

Ветеранам в рамках додаткових державних програм, пiдтримки громадськими

органiзацiями та волонтерами. HIndHP (НОДУС) з серпня 2014 року i

Донинi реалiзуе свiЙ власниЙ Благодiйний проект для поранених учасникiв

АТО/ООС з порушеннями периферiйноi, центральноi нервовоТ системи 1,а

опорно-рухового апарату в результатi вогнепальних та мiнно-вибухових

поранень. fiоrrомога FIадаетъся як вiЙськовослужбовцям, так i добровольцям, i

станом на сьогоднi iх чисельнiсть складае 285 бiйцiв. Саме тому ми планусмо

долучити до нашого проекту ве:rикий досвiд вiдновлення та позитивнi

реЗУЛьтати реабiлiтацii наЙrяжчих випадкiв, адже ветерани матимуть



можливiсть отримати комплексну медиLI}{у та психолоr,iчну реабiлiтаr{iю з

метою Тх соцiальноi адаптацiТ завдяки використаIIFIIо високотехllоltогi,-tFlого

обладнання та високоспецiалiзоваI{их сучасних психоFIеврологiчних методик.

Серед cTaHiB /Iля llсихоневрологiчного вi;lлtовлення в реалiях сучасrtос,гi

великою шроблемою постають посттравматичний стресовий розлад (II'ГСР),

пограничtli стаriи, депресивнi розrrали тощо у BeTepatriB.

В днi rtестабiлъноi полtiтичноТ, економiчноi ситуаrдiТ та невизначеttоТ

динамiки ринку зайнятостi для BeTepaHiB пiд час пандемiТ COVID-19 вкрай

актуальним стае належний piBeHb соцiальноi адаптацiТ та iнформацiйно-

просвiтницьких заходiв для безпосередньоТ допомоги i запобiгання

подальшого загострення ситуацii в державi, Тому наш проект спрямований

не лишIе на вiдновлення учасникiв програми реабiлiтацii в межах медичного

центру, але й залучення членiв ix родин, дiтей, близького оточенЕIя, що мае

на MeTi створення прикладу повернення в життя украТнця, героя, як потужну

ва}кливу складову суспiльства. Для реалiзацii цього завдання бу:tе

Застосовано iнформацiЙнi технологiТ, що дасть молtливiсть поширити

максимально результати та матиме просвiтницьку користь.

Зважаючи на турбулентний темп життя iз руйнiвним впливом наслiдкiв

гiбридноТ вiйни, наш проект спрямовано на змiцнення нацiонального духу

BeTepaHiB та iх можливостi вирiшувати проблеми соцiального спектру, MaTpI

поЗитивниЙ вплив на побратимiв, конструктивно долати cTpecoBi ситуацii,

виробити когнiтивно-поведiнковиЙ патерн в швидкоплинних умовах,

комунiкувати та долучатися фiзично до активного здорового способу }киття.

Завданням проекту е повернення в повноцiнне rкиття BeTepaHiB пiд час

ПроХодження iндивiдуальноi програми фiзичноi7медичноТ, психологiчноТ

реабiлiтацii, подолання проявiв ПТСР та iнших психопатологiчних наслiдкiв,

просвiтницький аспект з метою iнформування ваяilивостi зазначених заходiв

i позитивноi ролi учасникiв АТО/ООС загальнонацiонального iс,гори.tltого

значення.



план виконаIIня:

Етапи реалiзацii
Опис захолiв

дltя здiйснення етапу

Строк

реалiзацiТ

етапу

Вiдповiдальний

виконаIзець

(прiзвиrце, iм'я,га

посада)

t 2 a
J 4

Пiдготовчий етап Опрацювання черги з

запитiв на

проходження

реабiлiтацii, що

надiйшли до НПI]НР

<Нодус>

1 тия<день

Сiчень 2020

Майланник

Олена, заступЕIик

Етап реалiзацii

проекту

Залучення до проекту

16 учасникiв

(BeTepaHiB АТО/ООС)

з регiонiв бiльш як

половини областей

УкраТни, в тому числi

м. Киева, згiдно

вiдiбраним заявкам.

12 мiсяцiв

Сiчень -
грудень 2020

Майданrrик

Олена, заступник

Звiтнiй Пiдготовка та

розповсюдження

вiдеозвiту iз

пiдсумками проекту,

висвiтлення в ЗМI,

науково-практичних

заходах

( кон ф еренцii7асам б ле'i l
конгреси) з

2 тижнi

Грудень 2020

Майданник

Олена, зас,гуtIЕIик



подальшою передаLIею

звiту та

напрацьованого

методичного

матерiалу.

Проектом передбачено участь 16-ти BeTepaHiB iз залучен}Iям родиFI i

оточення, та охоплення великоi аудиторiТ (декiлька тисяч) FIa територii Bcix

регiонiв Украiни, учасникiв АТО/ООС, що можуть долучатися до он-лайн

транслювання, перегляду мотивуючих роликiв, отримати мотивуtо.ti

розробленi рекомендацiТ, тому Тх кiлькiсть сягатиме декiлька тисяLI. IIри
.;

умовах завершення нацiонального карантину спричиненого COVID- l9,

заплановано проведення додаткових заходiв для привернення бiльшоТ

аудиторiI до заявленого актуального прiоритетного нагIрямку.

Захiд спрямовано на BeTepaHiB, безпосереднiх учасникiв бойових дiй,

волонтерiв, капеланiв, представникiв медичноТ та науковоi спiлtьноти,

громадськi об'еднання, представникiв дер}кавних та вiдомчих установ тоII{о,

та мае довгостроковi наслiдки на MeTi не тiльки в безпосереднiй соцiальнiй

адаптацiТ учасникiв, але й у виглядi можливостi застосування методичних

рекомендацiй, розроблених нами, в под€uIьшому.

Буд. зроблено 16 публiкацiй з висвiтленням результатiв гtрохо/Jження

реабiлiтацiйного маршруту кожним учасником в соцмережах, публiкацiТ в

ЗМI, поширення методичного MaTepiarry просвiтницько-iнформативFIого

характеру - 250 буклетiв.

OcHoBHi результати проекту також буле представлено на науковоо*

практичних заходах (публiкацii статей, виступи [Ia

конференцiях/асамблеях/конгресах), до яких долучаеться щоразу 2000-5000

учасникiв.

Щжерелами фiнансування громадського об'сднання для реалiзацiТ проекту

с спонсорська i благодiйна допомога.



3. ОбГрун,гуваlIня кiлькостi послуг i ToBapiB (у тому чис.гli й т,их, rr1o

залучатимуться з iHrrrиx д}керел або за рахунок власпого BIrecKy

громадського об'сднання) з урахуванням дiючих цiн i тарифiв lra товари
,га послуги, особливостей програми (проекту, заходу) .l,u принциIIу

eкoнoмHoгo витрачання бюджетних коштiв i максимальtlоi ефекти вllос,гi

ix використаtIня.

Щля реалiзацii проекту в ходi психологiчноi та медичноТ реабiлiтацii, для

досягнення вiдповiдного рiвня соцiальноТ адаптацii буле викорисf a}Io

медичне обладнання, а саме:

Безiнерцiйна бiгова дорiжка EN-Miil, що дае мо}кливiсть мiнiмiзувати

навантаження на суглоби та в найкоротшi строки досягl,и видимого

результату. (Enfran-Nonius, Нiдерланди).

ТренажеР для функцiональноТ терапiТ BepxHix та нижнiх кiнцiвок дJrя

пацiентiв з порушенням функцiй опорно-рухового апарату MOTOmed

VIVА2 (Medizintechnik, Нiмеччина). ЗастосовуIоть для хворих з

м'язевою контрактурою, паралiчем, для людей, якi перенесли iнсульr,, з

ТРаВМаМИ хребта. Апарат дозволяе покращити кровопостачання, зняти

м'язевi спазми та запобiгти атрофiТ м'язiв.

ТРанскранiальна магнiтна стимуляцiя (ТМС) - неiнвазивна безболiсrrа

методика ) яка на сьогоднiшнiй день широко використовусться для

стимуляцii центральноi HepBoBoi системи. Стимуляцiя спрямо]]аFIа I{a

змiну функцiонального стану структур, н& якi нацiлений впJIиI].

Проводиться як з дiагностичноIо, так i з терапевтичною MeToIo. TN4C

ЗасТосовуеться для складноi апаратноТ реабiлiтацii хворих рiзrrого BiKy з

Важкими захворюваннями i розладами нервовоТ системи, особливо, якi

проявляються поеднаними психiчними та руховими порушенFIями, в

тому числi ПТСР, депресивних розладiв.



- Пристрiй для активно-пасивноТ реабiлiтаrдii rrижнiх ,га Bepxllix KirrlliBoK

'ГI{ЕRА-Vitаl (Medica medizintechnik Gmbh, I{iмеччина).

З метою проведення психоневрологiчноi реабiлiтацiТ учасникам, в

залежностi вiд рiвня клiнiчних проявiв та результатiв нейропсихологiчtiого

тестування, нейрофiзiологiчноi дiагностики, буле застосовано компJIексtjа

програма, що включае в себе психотерапевтичнi заходи (коггliтивгlсl-

поведiнкова терагtiя, арт-терапiя, музикотерапiя та iншi види

психотерапевтичного втручання) i психофармакокорекцiю згiдно протоколам

ведення таких пацiентiв.

У разi виникнення в ходi реабiлiтацiТ _ необхiдностi змiн в

iндивiдуальнiй програмi вiдповiдно до стану ,rur,i""ru (учасниrса), буле

виконано взаемозамiщення процедур згiдно кошторису, або додано за

рахунок фiнансування спонсорами, благодiйноi програми тощо.

Стаття витрат Розрахунок витрат

Сума
коштiв

державно
го

бlодrкету,
грн

вл:rсlllrлi
вIIесок

оргаlliза

цii,
грн

Зага;rьIlа
сума

кошr-iв,
I,pII

805 000 142 100 947 l00

Видатки на оплату
послуг заJIучених
спецiалiстiв

кiлькiсть
осiб

кiлькiсть
годин

BapTicTb
за

годину,
грн

х х х

лiкар-психiатр 1 457 бз,80 29 200 28 200

лiкар-нейрохiрург 1 4з| 7z,з0 з1 100 32 l00

фiзичний терапевт J зз7 бO,б5 бl 200 бl 200

медична сестра 1 18б 55,40 10 з00 10 300

молодша медична
сестра

1 229 45,01 0 10 300 l0 з00



оплата
траIIспортних
послуг

кiлькiсть
одиниць

кiльrсiсть
годин (км)

BapTicTb
за

годину
(км),
гр}I

х х х

Авто
спецiалiзований
медичний
транспорт: карета
швидкоi меличноТ
допомоги

1 250 272 б8 000 б8 000

Оренда
обладнання,
оргтехнiки (чи
плата за
користування
ними) (перелiк та
технiчнi
характеристики)

кiлькiсть
одиниць

(шт.)

кiлькiсть
днiв

(годин)
оренди

BapTicTb
оренди
за день

(годину)

)

грFI

х х х

Безiнершiйна бiгова
дорirкка EN-Mill

1 365 233,7 85 296 0 85 29б

оплата
полiграфiчних
послуг (перелiк та
технiчнi
характеристики)

кiлькiсть
одиниць

(шт.)

BapTicTb
за

одиниц
ю,
грн

х х х

!рук методичного
матерiалу
Буклет 100х210мм,
2 згиги

250 1 130 1 130 1 l30

Оплата харчування
BeTepaHiB

кiлькiсть
осiб

кiлькiсть
днiв

BapTicTb
за день
(раз),

грн

х х х

3-х разове
харLIування

lб 365 47з,42 172 800 0 l72 800

Оплата BapTocTi
проживання
BeTepaHiB

кiлькiсть
осiб

кiлькiсть
днiв

BapTicTb
за день
(раз),

грн

х х х

Перебування в
стацiонарi

1б 8100 129 б00 0 129 б00

[ншi витрати, що
эбумовленi
эпецифiкою

кiлькiсть
одиниць

BapTicTb
за

одиницю

х х х



t}Lтконання

[реалiзачiТ)
програми (проеtст,у,

lаходу)

грLl

Iндивiдуальна
програма

реабiлiтачii

lб 21 310 з40 914 0 з40 974

Оплата послуг
зв'язку та
эбслуговування
эргтехнiки

Itiлькiсть
одиниць
(хв, шт.)

BapTicTb
за

]диницю
грн

х х

мобiльний
телефон та
послуги irrTepHeTy

1 з65 б00 7200 0 7200

4, Перелiк та характеристика наявIlого матерiально-технi.lrIого та

каДрового (штатнi працiвцики, волонтери тощо) забезпечеIIня

ГРОМаДСЬкого об'еднання, що буле використано для реалiзацiТ програми

(проекту, заходу) (окремо зазначити, якi заходи злiйснlоватимуться

громадським об' €днанням)

Що кадрового забезпечення для реалiзацii проекту будуть залучеtli

гIрацiвники НII]НР <Нодус>: 1 лiкар-психiатр, 1 лiкар-нейрохiрург, 3 фiзичrri

терапевти, 1 медичнi сестри, 1 молодшi медичнi сестри.

(iнформачiя зазначаоться у кiлькiсних показниках)

5. Щодатковi матерiалио якi засвiдчують спроможнiсть громадськоI,о

об' сднання реалiзувати програму (проекто захiд) (за наявностi)

В штатi ГО 4 особи, серед забезпеч 1 aBTiBKa, 1 ноутбук, 1 МФУ,
офiснi меблi.

Голова правлiння Олександр Кулик

(посала керiвника громадського
об'еднання або уповноваlкеноТ особи)

1б листопада2020 р.

(iм'я, прiзвиrrlе)



Itошторис витl,Ат

ГР_аЦаДДеhКА_ ОРГАIlIЗАLЦ]d --_кУКРДШ_еЬКА*_АС_О_ЩtЦЯ
нвtZрозвд5IдtцtцIi <нодYс>>

(найменування громадського об'еднання)

Поверrдlцня в ЖИТТЯ
(назва програми (проекту, заходу))

ЛЪ з/п Стаття витрат Розрахунок витрат

Сума
коштiв

дер}кавно
го

Qюджету,
грн

Власний
внесок

органiза
цii;
грн

загальнtl
сума

lсоштiв,
грн

1
.'

J 4 5 6 7 8

УСЬОГО витрат за кошторисом 805 000 142 100 947 100

1 Витрати на реалiзацilо програми (проекту, заходу) 797 800 l42 100 939 900

1 Видатки на оплату послуг
залучених спецiа-гliстiв
(плата за договором про
надання послуг), що
передбачаються тiльки
для оплати послуг
спецiалiстiв, якi
залучаються до
пiдготовки, виконання
(реалiзацii) програми
(проекту, заходу) на
пiдставi цивiльно-
правових логоворiв (не
бiльше 20 Yо загального
обсягу бюд>ttетних коштiв
фiнансовоi пiдтримки, якi
призначаються
для виконання (реалiзацiТ)
програми (проекту,
заходу))

кiлькiсть
осiб

кiлькiсть
годин

BapTicTb
за

годину,
грн

х х х

лiкар-психiатр 1 457 б3,80 29 200 28 200

1 4з| 72,з0 31 100 з2 100

фiзичний терапевт J ээ / бO,б5 б1 200 б1 200

медична сестра 1 186 55,40 10 300 l0 з00



I\доJIодша медL{чна сестра 1 229 45,01 0 10 300 l0 300

Усього за с,гаl,теIо 0 142100 1421 00

2 Оплаrа траIlспор,гI{их
lIослуг (у,гому числi
оренда транспортних
засобiв) (iз зазrтаченням
виду транспортного
засобу)

кiльtсiсть
ол!lниtlL

Ki"llbKicTb
годиrr (rtM)

Ваiэ,гiс,гь

за
годину

(rcM),

грн

х х х

Авто спецiалiзований
медичний транспорт:
карета швидкоi медичлtоi
допомоги

1 250 272 б8 000 б8 000

Усього за cTaTTeIo 68 000 б8 000

3 Оренда обладнання,
орггехнittи (чи плата за
користування ними)
(перелilt та технiчнi
характеристики)

кiлькiсть
одиниць

(шт.)

кiлькiсть
днiв

(годиrr)
оренди

BapTicTb
оренди
за день

(годину)

грн

х х х

Безiнерчiйна бiгова
дорiх<ка EN-Mill

1 з65 23з,7 85 296 0 85 296

усього за статтею 85 296 0 85 296

4 Опла,га полiграфiчних
послуг (перелiк та
технiчнi хараIсеристики)

кiлькiсть
одиниць

(шт.)

BapTicTb
за

одиниц
IO,

грн

х х х

Щрук методичного
матерiалу
Буклет 100х210мм,
2 зrиrи

250 1 1з0 1 1з0 1 l30

Усього за статтеIо 1130 1 130

5 Оплата харчування
BeTepaHiB вiйни та осiб, на
яких поширюсться
дiя Законiв УкраiЪи
<Про статус BeTepaHiB
вiйни, гарантii ix
соцiального захисту)>,
<Про lкертви нацистських
переслiдувань>, <<Про

реабiлiтацiю >ltертв

репресiй комунiстичного
тоталiтарного режиму
1917-1991 poKiB> та <Про
правовий статус та

кiлькiсть
осiб

кiлькiсть
днiв

BapTicTb
за день
(раз),

грн

х х х



вшанування пам'ят1
борчiв за незzuIежнiсть
Украiни у ХХ столiттi>>,

та штатIlих працiвникiв
громадського об' сднантtя
BeTepaHiB (якi залу.rенi до
виконаIIня IIрограми
(прсlекту, заходу))

3-х разове харчування 1б 365 47з,42 l72 800 0 172 800

Усього за cTaTTeIo 172 800 0 172 800

6 Оплата BapTocTi
проживання BeTepaHiB
вiйни та осiб, на яких
поширIосться дiя Законiв
Украiни кПро статус
BeTepaHiB вiйни, гарантiI
iх соцiального захисту)), ,

<Про жертви нацистських
переслiдувань>, кПро
реабiлiтацiю хtертв

репресiй комунiстичного
тоталiтарного режиму
l917-i991 poKiB> та кПро
правовий статус та
вшанування пам'ятi
борчiв за незалежнiсть
Украiни у ХХ столiттi>>,

та штатних працiвникiв
громадського об' еднання
BeTepaHiB (якi залученi до
виконання програми
(проекту, заходу))

кiлькiсть
осiб

Itiлькiсть
днiв

BapTicTb
за день
(раз),

грн

х х х

Перебування в стацiонарi 1б 8100 129 б00 0 l29 б00

Усього за cTaTTeIo 129 600 0 129 б00

7 tншl витрати, що
эбумовленi специфiкою
]иконання (реалiзацiТ)
lрограми (проекту, заходу)

.перелiк ви,грат)

кiлькiсть
одиниць

BapTicTb
за

)диницю
грн

х х х

Iндивiдуа-llьна програма
реабiлiтацii

1б 21 310 з40 914 0 340 914

усього за статтею 340 974 0 340 9,14

7 Адмiнiстративнi витрати на органiзацiйне
та матерiально-технiчне забезпечення громадського
об'сднання
для виконання (реалiзацir) програм (проектiв, заходiв)

7200 0 7200



1 Эплата послуг зв'язку та
эбслуговування оргтехllitси

кiлькiсть
одиI{иць
(хв, шт.)

BapTicTb
за

)динрlцю
грп

х х х

Мобiльний те;rефоIr та
послуги iн,rернету

1 365 б00 "/200 0 12о0

Усього за cTaтTeIo 7200 0 72110

I^олова правлiння

(посада Kepi вника громадського
об' еднання або уповновая<еноI особи)

16 листопада2020 р,

Олексаtтдр Itулиrс

(iь,l'я, пlliзвr.rrrtс)



Iнформацiя про дiяльнiсть громадськоi органiзаrцii (УКРАiНСЬКД АСОЦIАЦIЯ
нЕЙрорЕАБIлIтАIIII (нолус>

ГО кУКРАiНСЪКд АСОLIIАЦIЯ НЕЙрорЕАБIлIтАI]II кнодус) була створена
у 201'1 роцi i мае на своiй MeTi сприяння розвитку наукових i практичних знань та
вирiшення проблем в галузi нейродiагностики, нейрохiрургii та нейрореабiлiтацii;
сприяння зростанню професiоналiзму вiтчизняних спецiа-lriстiв в га_пузi, покращення
надання медичноТ допомоги; сприяння соцiальному захисту, соцiально-труловiй та
медичнiЙ реабiлiтацii хворих та зiшуrенню ix до суспiльно корисноi дiяльностi, занять
фiзичною культурою та спортом; сприяння iнтеграцii зусиль фахiвцiв галузi на
нацiональному та мiх<народному piBHi; сlrрияння захисту законних прав та iHTepeciB членiв
(учасникiв) Органiзацii.

Серед головних напрямкiв дiяльностi ГО е: розробка та внесення на розгляд
компетентним державним, органам та установам конкретнI,ц пропозицiй по вирiшенню
актуальних наукових та практичних проблем в галузi нейродiагностики, нейрохiрургii та
нейрореабiлiтацiТ та надання пропозицiй щодо розроблення галузевих стандартiв;
органiзацiя та проведення профiльних конгресiв, конференцiй, ceMiHapiB, симпозiумiв,
виставок (в тому числi мiх<народних), маЙстер-класiв, виступiв вiтчизняних та iноземних

фахiвцiв тощо; сприяння заJIученню широкого кола громадян до активноi iнформацiйноi,
суспiльноi, HayкoBoi, культурно-просвiтницькоi дiяльностi та проектiв Органiзацii.

Засновником Органiзацii (головою правлiння) виступае засJLуя<егtий лiкzrр УкраТlли,

локтор ме/-IичI{их наук, лirсар-rrейрохiрург вищоI категорiТ, лtiтtар (lутIrсцiоrrа.льrлоТ

дiагrlостики. iнiцiа:гор та засноlзгIик Благодiйного проеItту дJIя тяжкопоранеFlих бiйцiв
Ат,о.

I-0 сприяе фiнансуванню благочинних акцiй, проектiв, програм, що вiдповiдають
статутним MeTi та наrrрямам дiяльностi спiльно з iншими громадськими об'сднаннями,
благодiйними фондами, пiдприемствами i установами, в установленому порядку бере

участь в роботi органiв державноi влади i управлiння, шляхом делегування та
представництва cBoix членiв (учасникiв) у складi громадських рад, що утворюються при
органах державноi влади й управлiння.

Голова правлiння Олександр Кулик

(посада керiвника громадського
об' сднання або уповноваженоi особи

16 листопада2020 р.

ън

f;
(iм'я, прiзвище)



ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦUI
(yKPAiHcbKA АсоцIАцIя нЕЙрорЕАБIлIтАцII (нодус>

020б8, м. КиiЪо вул. Ревучького, б.l1Ао кв.31
€дрпоу 376401б5

ДОВIРЕНIСТЬ

Я, Кулик Олександр Васильович, голова правлiння ГО кУАНР (НОДУС)
уповновах(ую МаЙданник Олену Федорiвну, заступника (паспорт серiя МЕ Jt344860
виданий Щарницьким РУ ГУ МВС Украiни lЗ.12.200З року), на пiдписання, подання та
захист конкурсноi пропоз_ицii до MiHicTepcTBa у справах BeTeBaHiB Украiни протягом 2020-
2021 poKiB,

<<1б>> листопада 2020 року

Голова правлiння
ГО (УАНР(НОДУС)
Кулик О.В


