ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
ПРО РОБОТУ КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРУ УТОГ
ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 РОКУ
Всеукраїнські та загальноміські заходи
27.10 Всеукраїнський молодіжний фестиваль «DEAF-таланти»
16-28.10 Всеукраїнський тренувальний збір з шахів
Організатор – Укрцентр «Інваспорт»
10-11.10 Всеукраїнський творчий захід для осіб з інвалідністю «На крилах надії»
Організатор – ГО «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю
України»
02.11 Загальноміський захід до Дня працівника соціальної сфери України
Організатор – Департамент соціальної політики Київської міської
державної адміністрації
05-18.11 Всеукраїнський тренувальний збір з шахів
Організатор – Укрцентр «Інваспорт»
30.11 До Міжнародного дня людей з інвалідністю «Життя без меж» - культурномистецька акція
Організатор – Київський міський Центр соціальної, професійної та
трудової реабілітації інвалідів
26.12 Ювілейний вечір Інституту спеціальної педагогіки і психології ім.Миколи
Ярмаченка Національної Академії педагогічних наук України
Заходи, що організовані спільно з Київською організацією УТОГ
■Ділові зустрічі голови Київської організації УТОГ Левицького М.М. з
нечуючими (щомісяця);
■Індивідуальні консультації нечуючих спеціалістами Київської організації УТОГ
(щомісяця);
25.09-04.10 «Відгомін тиші» - виставка творчих робіт членів Київської спілки
нечуючих художників «Натхнення» (Велика Лаврська дзвіниця)
24.10 Загальні збори нечуючих членів УТОГ Дніпровського району м.Києва
09.11 Загальні збори нечуючих членів УТОГ Подільського району м.Києва
21.11 Загальні збори нечуючих членів УТОГ Шевченківського району м.Києва
07.11 Зустріч з нечуючими студентами, перекладачами жестової мови,
кураторами груп навчальних закладів м.Києва
21.12 «Новорічні посиденьки» - вечірка для ветеранів УТОГ, спільно з Київською
Радою ветеранів УТОГ
22.12 «Новорічний чародій-вечір для нечуючих киян», спільно з Київською
молодіжною організацією нечуючих
28.09 До Міжнародного дня глухих. Великий інформаційний простір в КЦ УТОГ;
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Реабілітація засобами індивідуальних консультацій
Щосереди
Щосереди

Вивчаємо українську мову (уроки)
Навчання технологіям мобільного зв’язку та інтернету для членів
УТОГ
Інформаційно-роз’яснювальні заходи

03.10 «Сучасні новини з сайтів Інтернету» - огляд
05.10 «Події. Факти. Коментарі» - інформаційний калейдоскоп
12.10 До Дня українського козацтва «Рідна земле моя, ти козацькою славою
щедра!» - народознавча година
12.10 «Краса осіннього саду» - бесіда
17.10 «Щастя родинного життя» - бесіда
17.10 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О.
19.10 «Як підвищити імунітет» - корисні поради
19.10 «Сучасні новини з сайтів Інтернету» - огляд
24.10 До Дня Організації Об’єднаних Націй «Історія створення ООН як
універсальної міжнародної організації» - лекція
24.10 «Як виростити лимон з кісточки в домашніх умовах» - поради садівникам
26.10 «По сторінках газети «Наше життя» - огляд
31.10 «Панорама подій» - інформаційний вісник
31.10 «Фітотерапія і наше здоров’я» - корисні поради
02.11 «Духовна скарбниця поколінь» - бесіда
02.11 До Дня працівника соціальної сфери України «Соціальна робота в
Українському товаристві глухих» - інформаційна година, екскурсія в Музей
історії УТОГ
07.11 Зустріч з ієреєм Свято-Миколаївського храму на Татарці Української
Православної Церкви Київського Патріархату Василем Буркою
09.11 До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного
мистецтва «Культура – це простір в якому проходить людське життя» - бесіда
09.11 До Дня української писемності та мови «З рідним словом міцніє держава» година спілкування
14.11 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера
16.11 «Столичні новини» - огляд подій
16.11 «Сучасні новини з сайтів Інтернету» - огляд
23.11 До Дня пам’яті жертв голодоморів «Ми в цій землі житами проросли, щоб
голоду не знали люди вічно» - година пам’яті
23.11 «По сторінках газети «Наше життя» - огляд
23.11 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О.
28.11 До Міжнародного дня людей з інвалідністю «Соціальний захист людей з
інвалідністю в Україні» - інформаційна година
05.12 «Ефективна профілактика простудних захворювань» - бесіда
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07.12 До Дня захисту прав людини «Права людини – гарантія розвитку
суспільства» - інформаційна година
07.12 «Духовна школа православ’я» Зустріч з ієреєм Свято-Миколаївського храму
на Татарці Української Православної Церкви Київського Патріархату Василем
Буркою
12.12 «Раціональне харчування – запорука здоров’я людей похилого віку» корисні поради
12.12 Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера
21.12 «Калейдоскоп новорічних новин» - огляд подій»
26.12 «Новорічні інтернет-новини» - огляд
26.12 Безкоштовні юридичні консультації нечуючих проводить адвокат, член
Національної асоціації адвокатів України Коротенко Є.О.
28.12 «Політичні підсумки 2018 року» - огляд
Тематичні заходи
02.11 До Дня працівника соціальної сфери України «Соціальна робота в
Українському товаристві глухих» - тематична експозиція в Музеї історії УТОГ
27.11-07.12 До Міжнародного дня людей з інвалідністю «Сильні духом» тематична експозиція у Музеї історії УТОГ
21.12 «Українське товариство глухих. Рік 2018» - тематична експозиція у Музеї
історії УТОГ
Заходи до державних та народних свят
25.10 До Дня визволення України від фашистських загарбників «У війні палала
рідна Україна» - історична година
21.11 До Дня Гідності і Свободи «Майдан. Україна: шлях до свободи» патріотична година
19.12 «Із неба в український край іде зимовий Миколай» - народознавча година
Заходи для дітей та молоді
05.10 До Дня працівників освіти «Учитель для людства – як сонце для всесвіту» бесіда
16.10 та 24.10 «Студ-інформ» - інклюзивні зустрічі зі студентами Київського
коледжу легкої промисловості. Проведення анкетування.
Заходи з організації дозвілля членів УТОГ
03.10 До Дня ветерана в Україні та Міжнародного дня людей похилого віку
«Душею і серцем завжди молоді» - година доброго спілкування
09.10 До Дня художника Зібрання клубу любителів образотворчого мистецтва
«Натхнення»
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10.11 Екскурсія для нечуючих до Софійського Собору
26.12 «Передноворічні турботи українців» - корисні поради
28.12 «Як відзначають Новий рік в інших країнах» - година цікавої інформації
28.12 «Новорічний турнір» - святкова вечірка у Клубі любителів шахів
Щоденно Перегляд телепередач з перекладом на жестову мову.
Концерти колективів художньої самодіяльності
19.12 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на заході до Дня
Святого Миколая
21.12 Виступ учасників художньої самодіяльності КЦ УТОГ на «Новорічних
посиденьках» для ветеранів УТОГ
16.12 Концертна програма народного самодіяльного ансамблю танцю «Блакитна
стрічка». Підтвердження колективом звання «народний»
16.12 «Дорога Памела» - прем’єра вистави народного самодіяльного театру КЦ
УТОГ. Підтвердження колективом звання «народний».
Участь спеціалістів КЦ УТОГ у роботі атестаційних комісій народних
самодіяльних колективів УТОГ
26.10 Народний самодіяльний колектив клоунади «Полтавські галушки»
Полтавського будинку культури УТОГ
01.12 Народний самодіяльний театр Чернівецького будинку культури УТОГ
05.12 Народний самодіяльний театр Житомирського будинку культури УТОГ
16.12 Народний самодіяльний ансамбль танцю Культурного центру УТОГ
16.12 Народний самодіяльний театр Культурного центру УТОГ
Виступи театру міміки та жесту «Райдуга»
01.10 Прем’єра кліпу «Відчуй» (реж.А.Пивоваров) у якому знімались актори
театру «Райдуга» КЦ УТОГ
10.10 Участь акторів театру «Райдуга» у концертній програмі соціальномистецької акції «Приречені на щастя» (Національний центр ділового та
культурного співробітництва «Український дім»)
12.10 Участь акторів театру «Райдуга» у програмі ювілейного заходу з нагоди 60річчя Київського коледжу легкої промисловості
14.10 Концертна програма акторів театру «Райдуга» до Свята Покрови Пресвятої
Богородиці у Свято-Миколаївському храмі на Татарці
24.10 Прем’єра короткометражного фільму «Я так бачу» (реж.І.Забудський) у
якому знімались актори театру «Райдуга» КЦ УТОГ
30.10 Концертні виступи акторів театру «Райдуга» на ХХ ювілейній науковопрактичній конференції «Педагогічні читання-2018» (Національний педагогічний
університет ім.Драгоманова)
15.11 Вистава «Лісова феєрія» (КЦ УТОГ)
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23.11 «Театр «Райдуга» - дітям!» Вистава «Рейс 13-13» (Печерський міжнародний
ліцей)
30.11Участь акторів театру «Райдуга» у програмі культурно-мистецької акції
«Життя без меж» до Міжнародного дня людей з інвалідністю (КЦ УТОГ)
16.12 До Дня Святого Миколая Вистава «Рейс 13-13» (Недільна школа
Михайлівського Золотоверхого Собору)
20.12 Новорічна концертна програма акторів театру «Райдуга» для трудового
колективу КДВП «Контакт»
26.12 Концертні виступи акторів театру «Райдуга» у програмі ювілейного вечора
Інституту спеціальної педагогіки і психології (КЦ УТОГ)
27.12 «Добрий принц Ріке» - новорічна вистава для дітей з інвалідністю різних
нозологій міста Києва спільно з Департаментом соціальної політики Київської
міської державної адміністрації
Робота Центру української жестової мови
■Організація роботи у групах по вивченню української жестової мови – 6 груп
(Культурний центр УТОГ, Київські школи-інтернати № 9 та № 18) (жовтеньгрудень);
■ Відкриті уроки у групах по вивченню української жестової мови (22.12 –
Київська школа-інтернат № 18; 26.12 – КЦ УТОГ; 28.12 – Київська школаінтернат № 9);
■ Участь у семінарі перекладачів жестової мови «Аспекти діяльності перекладача
жестової мови на сучасному етапі» (01-02.10, НВЦ УТОГ);
■ Організаційна робота по забезпеченню проведення фестивалю «Золоті руки»
(01.10, НВЦ УТОГ);
■ участь у роботі атестаційної комісії перекладачів жестової мови УТОГ (09.10;
01,02,06,11,13,16.11, ЦП УТОГ);
■ Участь у ювілейних урочистостях з нагоди 60-річчя Київського коледжу легкої
промисловості (12.10);
■ Організаційні зустрічі з питань вивчення жестової мови з керівництвом
Київських шкіл-інтернатів № 9 та № 18 (04.10, 18.10, 23.10);
■навчання групи студентів Гуманітарного університету HUMAK (Фінляндія)
українській жестовій мові та забезпечення програми їх перебування в УТОГ (1719.10);
■Участь у засіданні ОНП (23.11, Київський коледж легкої промисловості);
■Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Жестова мова у сфері
захисту соціальних, культурних, освітніх потреб осіб з порушенням слуху»
Презентація Центру української жестової мови (05.12, м.Мінськ, Білорусь);
■Участь у засіданні Регіонального секретаріату країн Східної Європи та
Середньої Азії ВФГ (06.12, м.Мінськ, Білорусь);
■Адміністрування роботи сторінки ЦУЖМ у Фейсбуці (щотижня);
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Робота відеоредакції
■Відео і фото зйомка, монтаж та випуск відеофільмів:
- Ювілейний захід з нагоди 60-річчя Київського коледжу легкої промисловості;
- Свято Покрови Пресвятої Богородиці у Свято-Миколаївському храмі на Татарці;
- Всеукраїнський молодіжний фестиваль «DEAF-таланти»;
- Огляд новин від Володимира Неткача – нечуючого інтернет-блогера;
- Творчий звіт народного самодіяльного ансамблю танцю «Блакитна стрічка» КЦ
УТОГ;
- Вистава «Дорога Памела» народного самодіяльного театру КЦ УТОГ;
- Вистава театру «Райдуга» «Добрий принц Ріке» (2 камери);
- Відеоанонси заходів КЦ УТОГ (жовтень, листопад, грудень)
■Мультимедійний супровід масових заходів
■Дизайн-розробка афіш, дипломів, сертифікатів, банерів КЦ УТОГ
■Технологічна підтримка роботи, модерація сайтів КЦ УТОГ (i-deaf.com.ua;
VideoDeaf.com.ua)
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