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Передмова 

На даний момент в нашому суспільстві 

спостерігається апатія молоді, її незацікавленість 

в участі у суспільному житті. Також відчувається 

брак інформації про існування і діяльність місцевих 

недержавних організацій (НДО) - та інформація, яка 

є, найчастіше за все не доходить до більшої частини 

молоді і, здебільшого, вже застаріла та 

неактуальна. Спостерігається пасивність та апатія 

значної частини студентства, втрачається 

ініціатива, можливість власної самореалізації. 

Внаслідок цього зростає тенденція до вживання 

молоддю алкоголю, наркотиків та паління. Лідерські, 

підприємницькі, управлінські та інші здібності 

студентської молоді залишаються, як правило, 

нерозвинутими та нерозкритими. 

Всім відома істина, що саме поза навчальна 

діяльність та здобутки відіграють важливу роль у 

становленні та розвитку особистості і допомагають 

у кар'єрі і подальшому житті кожної молодої людини. 

ЦПТІ видав цей довідник на допомогу тій 

молоді, яка хоче змінити на краще не тільки власне 

життя, а й внести реальні позитивні зміни в життя 

міста, реалізуючи свій потенціал в громадських 

організаціях. 
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І  Розділ 

Третій  сектор та його  можливості для 

молоді 

1.1. Що таке громадський або "третій  сектор"? 

1.2. Роль третього сектору Б соціалізації 

молоді 

Що таке громадський або "третій сектор" 

Уявіть собі коло - наше суспільство і поділіть 

його на три частини. Ці частини кола мають назву 

сектори. 

I сектор - Держава. Вона керує нашим життям, 

відповідає за економіку, захист кордонів, 

порядок в країні, пенсії та соціальні виплати. 

Вона піклується про всіх в цілому, не звертаючи 

уваги на окремого громадянина. 

II сектор - Бізнес Він пропонує нам товари та 

послуги, але вимагає за це гроші і піклується 

про нас за наші ж гроші. 

III сектор - це некомерційні організації. Це 

добровільне об'єднання людей, що покликані 

захищати та лобіювати інтереси окремої групи 

людей. 

В демократичному світі партії, громадські 

організації, благодійні фонди та інші утворення, що 

не є державними і не займаються діяльністю, 

спрямованою на одержання прибутку, відносять до 

так званого "третього сектору". В Україні цей 

сектор називається громадськими (некомерційними, 

недержавними, неприбутковими, неурядовими) 

організаціями. 

Що таке ГО - громадська організація? 

ГО - це об'єднання громадян для задоволення та 
захисту своїх законних соціальних, економічних, 
творчих, вікових, національно-культурних, 

споживчих та інших спільних інтересів. 
На відміну від держави, організації 

третього сектору не об'єднані в одне ціле, не 
мають жорсткої ієрархії, не існують тільки на 
бюджетні кошти. 

На відміну від бізнесу, засновники 
організації не розподіляють прибуток поміж 
собою,  навіть,  якщо  прибуток  в  них  є,  а 
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витрачають його на вирішення тих проблем, якими вони 

займаються. 

Діапазон організацій третього сектору дуже 

широкий і в різних країнах він включає різні типи 

організацій. Але кожна організація керується своєю 

місією і спрямована на сприяння участі громадськості 

в демократичному процесі та розвитку громадської 

ініціативи. Як стверджують працівники Центру 

гуманістичних технологій "АХАЛАР": "Організації 

третього сектору відіграють важливу роль саме як 

представники інтересів громадян і як поставники 

інформації, тим самим доводячи до відома державного 

керівництва і впливаючи на розробку суспільної 

політики. 

Тому важко ігнорувати те, наскільки важливим 

є вплив третього сектору на суспільне життя. Люди, 

що складають третій сектор, послуги, які він надає, 

становлять важливу політичну, економічну та 

соціальну силу. Шляхом заохочення громадської 

ініціативи та створення союзу з діловими колами та 

органами державного управління, третій сектор 

збагачує середовище, в якому закріплюється та 

розквітає демократія" {"Путеводитель по 

общественным организациям Черниговщины", Чернігів, 

2001р.,ЦГТ "АХАЛАР"). 

Роль третього сектору в соціалізації 

молоді 

(тези виступу віце-президента ЦПТІ Абрамова Л.К. на 

науково-практичній конференції "Молодь у правовому полі: час 

нових підходів" Кіровоград 2000 р.) 

Проблема соціалізації молоді є актуальною для 

кожного суспільства. Особливого значення вона 

набуває в період його трансформації, ускладненої 

соціально-економічною кризою. Порушення процесу 

соціалізації має наслідком зростання девіантної 

поведінки молоді. Саме зараз така ситуація склалася 

на Україні, особливо в депресивних регіонах до 

яких, безумовно, належить Кіровоградська область. 

Безумовно, зазначеній проблемі суспільство 

повинне приділяти підвищену увагу, оскільки без 

перебільшення, від цього залежить його майбутнє. 

Варіантів вирішення цієї проблеми є декілька. Одним 

з них є активне залучення молоді до діяльності в 

громадських організаціях. Перевагами наступного 

шляху соціалізації є такі фактори: 

• засвоєння молоддю суспільно-корисних 

соціальних ролей,- 

• можливість самореалізації та не девіантних 

проявів активності молоді; 

• гнучкість та менша формалізованість громадських 

організацій, порівняно з громадськими 

інституціями, що в більшій мірі відповідає 

потребам молоді; 

• усвідомлення молоддю на особистому досвіді 

діяльності реальних потреб суспільства. 

Але на шляху реалізації зазначеного варіанту 

соціалізації існують наступні перешкоди, які не 

дозволяють в повній мірі його реалізувати: 

• нерівномірний розвиток НДО в Україні; 

• невелика кількість НДО, які реально готові та 

вміють працювати з молоддю; 
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• низький рівень усвідомлення лідерами НДО 

потенційних можливостей волонтерства, тобто 

саме цій формі взаємодії, яка в змозі 

залучити  в  третій  сектор  велику  кількість 

молоді. 

Добре усвідомлюючи зазначений стан речей, 

Центр підтримки творчих ініціатив в рамках 

розробленої, ним Програми Розвитку третього 

сектору Кіровоградського регіону, здійснює 

послідовні заходи, спрямовані на подолання цих 

перешкод. їх можна поділити умовно на прямі та 

опосередковані. До першої, групи належать: 

• пропагування ідей волонтаріату,- 

• допомога в створенні та діяльності молодіжних 

НДО. 

До другої групи можна віднести: 

• підвищення професіоналізму персоналу 

громадських організацій регіону (в рамках 

дворічної "Школи лідерів НДО"), що сприяє 

залученню молоді до діяльності НДО немолодіжного 

спрямування; 

• широке коло заході в спрямованих на створення 

сприятливих умов для існування третього сектору 

області. 

Соціалізація молоді в рамках діяльності 

третього сектору є, безумовно, актуальною 

проблемою. Але для її вирішення потрібна 

наполеглива праця та професіоналізм дій як 

персоналу 0, так і широкого кола громадськості. 

II   Розділ 

Інформація  про  громадські 

організації  М.Кіровограда,   що 

співпрацюють   з  молоддю 

ІІ.1. Алфавітний покажчик  громадських 
організацій м.   Кіровограда, 
що  співпрацюють  з молоддю 

ІІ.2. Алфавітний  покажчик контактних осіб 

ІІ.3. Алфавітний покажчик  громадських 
організацій  за  напрямками  діяльності 

ІІ.4. Інформація   про  громадські   організації,   що 
співпрацюють  з молоддю 
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1. Повна   назва: АСОЦІація спортивного танцю 

Кіровоградської,  області 
Дитячо-юнацький 

зальний клуб  "Олімп" 

Адреса: 25000,   м.   Кіровоград, 

вул.   Орджонікідзе,   
7, 4-й поверх 

Телефон/факс: (0522)   27-03-28 

Контактна   Особа: Машин   Ігор Анатолійович 

Місія,   завдання  організації:   
сприяння розвитку  спортивного танцю в області  

як нового олімпійського виду спорту 

Напрямки діяльності організації: 

• діти 

• молодь 

• культура,   мистецтво Чисельність   

організації:   200 осіб Основні  

досягнення: 
 

• участь в конкурсах зі спортивного танцю по всім 

віковим категоріям 

• переможці та призери багатьох змагань 

• участь учнів підготовчого відділення в обласних 

змаганнях, які проводяться 4-5 разів на рік 

• робота "Комплексу дошкільної підготовки та 

естетичного розвитку дітей 4-6 років" 

• проведення літніх танцювальних зборів, осінніх 

"Кавунників", весняних військово-спортивних ігор 
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Благодійний фонд  "Щас дитинство" 

25030,   м.   Кіровоград,   зул-Волкова,   

4,   к.1,   кв.16 (0522)    56-57-95 

luba@vntn.osvita.kr.ua Краснова Любов 

Степанівна 

Місія,   завдання організації:   
створення школи нових технологій навчання;   заохочення учнів  та 

вчителів,   які   займаються науковою діяльністю Напрямки 
діяльності   організації: 
• наука 

• благодійна допомога 

• освіта 

Чисельність організації: 17 осіб 

Основні досягнення: 

• участь у проекті спілки письменників США: "Україна - 
погляд у XXI сторіччя" 

• участь у конкурсі Британської Ради по підтримці 

недержавних організацій 

З.Повна  назва: 
Дитяча  екологічна громадська 

організація "Флора" 

м.   Кіровоград, вул.   

Пугачова,   2 (0522)24-05-97 

Покотиленко  Ірина 

4. Повна назва:      Єврейський молодіжний центр 

"Нецер" 

Адреса: м. Кіровоград, 

пр. Перемоги, 12, к.1, 

кв.   56 

Телефон/факс: (0522)   27-94-53 

Контактна   особа: Магіденко  Ольга 

Місія,   завдання  організації:   об'єднання 
єврейської молоді  відповідно до  їх  інтересів Напрямки 
діяльності  організації: 
• культура, мистецтво 

• соціальний захист 

• молодь 

Чисельність організації: 156 осіб 

Основні досягнення: 

• проведення зимового молодіжного табору з метою 

підвищення знань єврейської культури та релігії 1999 

р.) 

• проведення 4-х семінарів по темі "Історія 

прогресивного іудаїзму" (2000 р.) 

• проведення концерту єврейського ансамблю "Яхад" 

(2000 р.) 

• проведення табору для відпочинку молоді (2000 р.) 

В даний час проводиться проект "Історія нашого 

народу". Мета проекту: підвищення історичних, 

культурних та релігійних здобутків єврейського 

народу. 

Місія,   завдання  

організації: Напрямки  діяльності   

організації: 
екологія,   охорона  довкілля 

освіта 

оздоровлення населення 

Чисельність   організації:    150 осіб 
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2.Повна  назва: 

Адреса: 

Телефон/факс: 
Е-mail: Контактна  
особа: 

Адреса: 

Телефон/факс: 

Контактна   особа: 



5.Повна  назва: Кіровоградська Асоціація 

, Християнської молоді   та 

 сім'ї      їМСА 

Адреса: 25031,   м.   Кіровоград, 

 вул.   Жадова,   23,   к.З, 

 кв.   4 8 

Телефон/факс: (0522)55-98-71 

Контактна  особа: Шульга Наталія Вікторівна 

Місія,   завдання  

о; 

організації є   відродження 

національних традицій,   ремесел,   розвиток 

індивідуальності   характеру молодої людини, 

оздоровлення та  інше Напрямки  
діяльності   організації: 
• культура, мистецтво 

• робота з добровольцями 

»     спорт,   фізична культура,   туризм 

Чисельність  організації:    136 -176 
осіб (чисельність   змінюється) Основні  
досягнення: 

• участь у виставках народного та аматорського 

творчого потенціалу (міста Донецьк, 

Дніпропетровськ, Київ, Львів і ін.) 

• оздоровлення дітей в наметових таборах 

• розвиток дружніх стосунків між дітьми за кордоном 

• поїздки в Данію, Норвегію, Польщу, Росію 

6 . Повна   назва: Кіровоградська обласна 

громадська молодіжна 
організація  "Молоді 
демократи" 

Адреса: м.   Кіровоград, 

вул.   Луначарського,   4 0 

Телефон/факс: (0522)  24-24-36 

Контактна  особа: москаленко Юрій 

Місія,   завдання  організації:   соціальний 
та правовий  захист  інтересів молоді  і організація 

культурного дозвілля,   залучення та самореалізація 

цих людей  у формуванні молодіжної політики  в 

області  та  в Україні,   залучення молоді   до 

державотворчих процесів.  Напрямки  
діяльності   організації: 

• молодь 

• сприяння професійній  та творчій діяльності 

• Правозахист, права людини 

Чисельність організації: 655 осіб 

Основні досягнення: Організація була створена 14 
квітня 2000 року. За цей 

короткий проміжок часу наша організація провела 

такі    заходи: 

• благодійна акція - допомога школі-інтернату в с. 

Пантаївка (2000 р.) 

• проведення концертів, присвячених Дню молоді, 9 

травня. Дню Незалежності України 

• участь в консолідації молодіжного руху в області 
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Кіровоградська  обласна молодіжна  

асоціація розвитку спорту і туризму м.   

Кіровоград, вул.   Радянська,   14,   

кім.10 (0522) 56-35-03 

xelar16@yahoo.com  

Тимофієв  Євгеній 

Місія,   завдання  організації:   
залучення 

і  до туризму та спорту,   здорового проведення часу 
Напрямки  діяльності   організації: 
•     молодь 

• зацікавлення,   хобі 

• спорт,   фізична культура,   туризм 

Чисельність  організації:   50 осіб 

8 . Повна назва:      кіровоградська обласна 

молодіжна громадська 

організація "Молода 

просвіта" 

Адреса: м. Кіровоград, 

вул. Попова,20, к.4, кв.42 

Телефон/факс: (0522)55-12-57 

Контактна  особа: Воронюк Леся 

Місія,   завдання  організації:   розвиток національної   
культури,   розвиток духовності  в усіх сферах  суспільного 
життя,   сприяння реалізації наукового,   творчого, політичного  
потенціалу молоді . 

Напрямки діяльності   організації: 
• молодь 

• громадянське  суспільство 

• культура,   мистецтво Чисельність   
організації:   зо осіб Основні   досягнення: 
 

• вечір до дня народження українського письменника 

Ю.Липи (жовтень, 2000р.) 

• спів організація у зустрічі з представниками 

Кобзарського цеху (м. Кіровоград, листопад, 

2000р.) 

• участь у зустрічі та проведенні Вертепу зі Львова 
(січень, 2001р.) 

• організація та проведення вечора пам'яті героїв 

Круг (січень, 2001р.) 

• участь у Всеукраїнській конференції "Роль 

студентства як авангардної групи у розбудові 

української держави" (м. Донецьк, лютий, 2001р.) 
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7.Повна назва: 
Адреса: 

Телефон/факс: 

Е-mail: 

 Контактна  особа: 

mailto:xelar16@yahoo.com


 

9 . Повна   назва: кіровоградська обласна 

молодіжна організація 

"Патріот України" 

Адреса: м.  Кіровоград, 

вул.   Карла Маркса,84 

Телефон/факс: (0522)    55-07-97 

Контактна   особа: Лебідь  Валерій 

Місія,   завдання  організації:   сприяння активізації 

молоді  до процесів,   які  відбуваються в суспільстві;   

виховання національно-патріотичної, творчої,   фізично 

підготовленої  молоді Напрямки  діяльності   
організації: 
• молодь 

• культура, мистецтво 

• спорт, фізична культура, туризм 

Чисельність організації: 48 осіб 

Основні досягнення: 
 

• на базі технічного університету (КДТУ) був 

проведений семінар з бойового гопака 

• участь у теле- та радіопередачах 

• участь у проведенні творчих вечорів, присвячених 

молодим митцям (поетам, художникам, музикантам) 

• спів організація у проведенні "Української 

гуморини" на базі КДТУ 

• участь в освітніх семінарах, науково-практичних 

конференціях 

• організація спортивно-вишкільних таборів 

• спів організація прийому групи студентів з м. Львова 

з ОУМ "Спадщина" з Різдвяним Вертепом 

• участь у "Вечорі пам'яті героїв Крут" 

Кіровоградська  обласна 

молодіжна  організація 

"Спадщина" м.   Кіровоград, 

вул.   Карла Маркса,84 (0522)    

23-34-39 Вутко Тамара 

Місія,   завдання  
організації:   виховання 

національно свідомої молоді через  культуру, 

мистецтво,   спорт Напрямки діяльності   
організації: 
• молодь 

• спорт, фізична культура, туризм 

• екологія,   охорона довкілля  

Чисельність  організації:   зо осіб Основні  
досягнення: 

 

• участь у творчому вечорі, присвяченому 100-річчю з 
дня народження Ю.Липи 

• організація прийому львівських студентів з ОУМ 

"Спадщина" з Різдвяним Вертепом 

• спів організація "Вечора пам'яті героїв Крут" 

• участь у науково-практичній конференції в рамах 

проекту "У нас єдина Україна" (м. Донецьк) 

• творчий вечір для молоді за участю молодих поетів м. 

Кіровограда 

• спортивно - ви шкільний табір (спільно Кіровоград - 

Львів) 

• 11 місце на Всеукраїнському молодіжному музичному 

фестивалі "Перлини сезону 2000" (м. Київ) 
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10.Повна назва: 

Адреса: 

Телефон/факс: 

Контактна особа: 



 

11. Повна   назва: Кіровоградська  обласна 

молодіжна організація 

"Студентське братство" 

Адреса: м.   Кіровоград, 

вул.   Г.Сталінграда,25, кв.   26 

Телефон/факс: (0522)   55-07-97 

Контактна  особа: Лебідь 

Місія,   завдання  організації:   розбудова 
громадянського суспільства в області через  залучення студіюючої молоді 

до процесів становлення правової держави,   захист  та лобіювання 

студентських  інтересів Напрямки  діяльності  
організації: 

• молодь 

• культура, мистецтво 

• освіта 

Чисельність організації: 21 особа 

Основні досягнення: 
З часу становлення організації у 1999 р. "Студентське 

братство" об'єднало в собі студентів провідних державних 

вузів Кіровоградщини. Поставивши за мету розвитку 

новітньої концепції ідентифікації студентства як 

авангардної групи, "Братство" включилось у регіональні 

та всеукраїнські процеси розбудови громадянського 

суспільства. Так протягом 2000 року "Братство" 

організувало в технічному університеті ряд студентських 

наукових конференцій, провело круглий стіл з проблем 

становлення третього сектору в регіоні та Україні в 

цілому. Члени організації брали участь у всеукраїнських 

науково-практичних конференціях, зустрічах з 

представниками державної влади всеукраїнського рівня. 

Протягом 2000 року "Студентське братство" організувало та 

провело 4 творчих вечори, основною метою яких було 

відродження українського духу молоді Кіровоградщини. На 

це була покликана і Українська Гуморина - 2000. В даний 

час "Братство" в рамках проекту "В нас єдина Україна" 

прагне до проведення літніх всеукраїнських 

історико-культурних таборів на території Кіровоградської 

області. 

12 . Повна   назва: Кіровоградська  обласна 

організація   "Жіноче 

товариство  ім.   Олени 

Теліги" 

Адреса: м.   Кіровоград, 

вул.   Карусельна,4 7,кв.   1 

Телефон/факс: (0522)   22-28-67 

Е-mail: irinakundi@narod.ru  

Контактна  особа: Кунді Ірина Юріївна 

Місія,   завдання  організації:   розширення 
україномовного  культурного простору,   соціалізація та інтеграція 

жінок області   в  культурне,   соціально-правове середовище 

Напрямки діяльності  організації: 
• жінки 

• сприяння професійній та творчій діяльності 

• діти 

Чисельність організації: 41 особа 

Основні досягнення: 

• всеукраїнський конкурс "Щоб далі йти дорогою 

одною" (3 місце) 

• дитяча "Оселя 2000" відпочинок 3 0 дітей в літньому 

таборі, (м. Феодосія) 

• літня школа стажування (м. Мюнхен, Німеччина) 

• організували різдвяну поїздку 40 дітей в м. Луцьк та 

м. Володимир-Волинський 

• серія радіопередач на обласному радіо (9 передач по 

20 хв.) 

• організували прийом групи студентів львівського 

державного університету з Мандрівним Вертепом 

• співорганізатори проекту "У нас єдина Україна" 
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Валерій 



 

Кіровоградська  обласна освітньо-наукова 

асоціація 25028,   м.   Кіровоград, вул.   

Волкова,   28,   к.1, кв.143 

(0522) 55-85-79 

xelar16@yahoo.com Васоцький 

Олександр 

Місія,   завдання організації:   
залучення молоді   до туризму та спорту,   здорового проведення 

Напрямки діяльності організації: 

• молодь 

• наука 

• освіта 

Чисельність організації: 55 осіб 

 

Кіровоградська Округа Пласту - 

національна скаутська  

організація України 

25001,м.   Кіровоград, вул.   

Куроп'ятникова,   2 5, кв. 4 3 

(0522)    22-99-06 

zlatopil@mail.ru Стрітьєвич 

Тетяна Миколаївна 

Місія,   завдання організації:   
сприяти всебічному патріотичному 

вихованню та  самовихованню дітей та молоді:   виховувати молодь   

як свідомих, відповідальних і  повновартісних громадян,   провідних 

лідерів суспільства Напрямки діяльності  організації: 
• молодь 

• діти 

Чисельність організації: 140 осіб 

Основні досягнення: 

• лютий 2000 р. Проведення навчального 

семінару-тренінгу "Виховання лідера за 

скаутською методикою" (м. Полтава) 

• квітень 2000 р. Організація і проведення навчального 

семінару-тренінгу "Система виховання в Пласті" 

• травень 2000 р. Проведення триденного табору 

• червень 2000 р. Проведення навчально-виховного 

мандрівного вело табору "Цеста вдячності" (вік 12-18 

років) 

• липень 2000 р. Мистецький табір (для дітей віком 6-12 

років) (м. Світловодськ) 

• серпень 2000 р. Участь членів організації у 

Міжнародних та Всеукраїнських таборах 

 

28 
29 

13.Повна  назва: 

Адреса: 

Телефон/факс: 

Е-mail: Контактна 

особа: 

14.Повна назва: 

Адреса: 

Телефон/факс: 

Е-mail: 

Контактна особа: 



15 . Повна  назва: кіровоградське обласне 
відділення громадської 
організації   "Добрик крокує 
планетою" 

Адреса: м.   Кіровоград, 

вул.   Вашкірська,   4 

Телефон/факс: (0522)    22-15-33 

Контактна   особа: Чайковська Людмила 
Пантелеівна 

Місія,   завдання  організації:   підтримка 
талановитих  дітей/   а також допомога  малозабезпеченим 

сім'ям Напрямки  діяльності   організації: 

• молодь 

• літи 

Чисельність організації: 1500 осіб 

Основні досягнення: 

• конкурс "Зірочки Кіровоградщини" 

• акція "Допоможемо нашим дітям" 

• конкурс талановитих художників "Я малюю свою мрію 

16. Повна   назва: Кіровоградсько обласне 

об'єднання студіюючої 
молоді   "Зарево" 

Адреса: м.   Кіровоград, 

вул.   М.Конєва,5,кв.   102 

Тел/факс: (0522)   55-60-82 

Контактна   особа: Жабко Тетяна 

Місія,   завдання  організації:   
патріотичне виховання молоді,   залучення молодих 
людей в державотворчий процес  та  становлення 
громадського суспільства України 

Напрямки діяльності  організації: 
• молодь 

• патріотичне виховання 

• громадянське суспільство Чисельність   

організації:   48 осіб Основні   

досягнення: 
 

• 1999 р.   -  акція   "У нас  єдина Україна" для 
центральної  та  західної   України 

• 1999,2000 р.   -  вишкільно - оздоровчі молодіжні 
табори 

• 1998 р.   - участь   в спільному проекті   "Школа 
Молодого Лідера" 

• проведення різноманітних семінарів,   круглих столів,   
дискусійних  клубів 
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17 .Повна   назва: Кіровоградський молодіжний 

клуб  "Імідж" 

Адреса : 25006,  м.   Кіровоград, 

вул.   Калініна,   

36 

Телефон/факс: (0522)   22-35-71 

Контактна   особа : Долгополова  Наталі я 

інтинізна 

Місія,   завдання  організації:  підготовка 
організаторів молодіжного дозвілля,   лідерів дитячого, 

молодіжного  середовища,   молодіжних  фахівців 

засобів масової   інформації,   створення середовища для 

спілкування  в неформальних обставинах Напрямки  
діяльності  організації: 

• освіта 

• зацікавлення,   хобі. 

Чисельність організації: 137 осіб 

Основні досягнення: 

• дворазова участь У фестивалі по лінії АКМДУМ 

(м. Ковров, Росія) 

• участь у фестивалі КВК (м. Санкт-Петербург) 

• участь у Всеукраїнському фестивалі "Ліхтарики 

миру" (м. Дніпропетровськ) 

• участь у фестивалі КІДів (м. Чернігів) 

• участь у Всеукраїнському фестивалі юних пожежників 

• участь у Міжнародній зустрічі "Діти Європи на 

порозі ХХТ ст." (м. Москва) 

• участь у Всеукраїнському фестивалі сатир. 

гумору "Вишневі усмішки" 

18. Повна   назва: Кіровоградський обласний 

дитячий екологічний центр 
"Ексампей"  при 
Кіровоградському колегіумі 

Адреса: 25006,   м.   Кіровоград, 

вул.   Володарського,25, 

ОДЄЦ  "Ексампей" 

Телефон/факс: (0522)  22-57-08; 

24-98-25   (ф.) 

Е-mail: marina@schl.frk.kirovograd.ua 

Контактна   особа: Бабанська Ніна  ігоревна 

Місія,    завдання   організації :   активізація 
надання екологічної  освіти підростаючому поколінню, 
залучення учнів  та  студентів міста до творчої роботи 
по збереженню українського біощита  та довкілля, 
розвиток інтелектуального потенціалу через пошук 
науковий  і  наукові  роботи,   профорієнтація,   
насичення дозвілля. 

Напрямки діяльності  організації: 
• наука 

• екологія, охорона довкілля 

• сприяння професійній та творчій діяльності 

Чисельність організації: 1452 особи 

Основні досягнення: 
Організація виникла 1.09.99. Висаджено 600 дерев, 1200 

кущів (День Землі, 1999р.). Працюємо в міжнародній 

програмі "Глоуб" (США). Закладено і вивчено 22 шкільні 

екологічні стежини, написано 28 наукових робіт, 

започатковано 12 екологічних гуртів в школах міста, взято 

під екологічну освіту Дитячий дім. Проведена Міжнародна 

екологічна конференція (16-17 листопада 2000р.), 

оголосили обласний конкурс "Жити в злагоді з довкіллям" 

на здобуття премії та медалі 

І.Т.Бабанського. Працював в червні 2000р. і буде 

працювати в червні 2001р. Міжнародний екологічний 

табір на 500 осіб, з яких 200 - сироти та 

малозабезпечені діти. Створений екологічний театр 

(англійською, польською та українською мовами). Створені 

колекції: мінераліз, молюсків (постійно діюча 

виставка). 
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19. Повна   назва: Кіровоградський обласний 
центр волонтерської 
допомоги   "Апьтр;. 

Адреса: м.  Кіровоград, 

вул.   Петра Лахмана,   ЗО 

Телефон/факс: (0522)   56-17-81 

E-mail: irinakundi@mail.ru 

Контактна   особа: Хмара Олексій 

Місія,   Завдання  організації:   надання 
безкоштовних соціальних послуг населенню 
Кіровоградщини,   самореалізація  та  гуманізація молоді 
через  її  залучення до побудови  громадянського 
суспільства 

Напрямки  діяльності  організації: 

• соціальний захист 

• робота з добровольцями 

• благодійна  допомога Чисельність  

організації:   26 осіб Основні  

досягнення: 
Починаючи я 1999 р. Центр постійно співпрацює з молодими 

інвалідами м. Кіровограда, надаючи весь спектр 

соціальних послу і'. Так, було проведено кілька творчих 

заходів - вечорів музики та поезії разом із іншими ГО 

міста. Протягом 2000 року Центр постійно проводить 

вуличні акції, що відбувались під час відзначення свят: 

вуличні вернісажі, поширення друкованої продукції, 

організовував та приймав участь у круглих столах, 

науково-практичних конференціях. "Альтруїст" приймав 

участь у проведенні всеукраїнських таборів та 

зборів-походів молоді. Центр влаштовував дослідницькі 

та культурологічні експедиції у західні регіони 

України. Центр став ініціатором створення студентських 

соціальних служб при технічному університеті та 

Кіровоградському інституті комерції. Члени Центру 

пройшли підготовку по всеукраїнських семінарах, а також 

у організаційній Школі Волонтерів. 

20. Повна   Назва: Молодіжна  громадська 

організація Молодіжний союз 
"Артеміда" 

Адреса: м.   Кіровоград, 

вул.   Луначарського,   4 0 

Телефон/факс: (0522) 24-24-36 

Контактна   Особа : Бердніков Олег 

Місія,   завдання  організації:   соціальний 
та 
правовий захист інтересів молоді; організація 

культурного дозвілля, розвиток культурного та 

інтелектуального рівня, виховання політичної і 

суспільної активності молоді; сприяння розвитку 

молодіжного підприємництва Напрямки 
діяльності організації: 
• Правозахист, права людини 

• соціальний захист 

• молодь 

Чисельність організації :  зоо осіб 

Основні досягнення: 

Молодіжний союз "Артеміда" був заснований у 1998 р. з 

метою підтримки творчої молоді та підтримки 

молодіжних ініціатив і розвитку молодіжного 

підприємства. 

Проведені акції: 

• міський конкурс "Міс Кіровоград -99" 

• студентський конкурс "Джентельмен - 99" 

• інтелектуальне шоу "Інтелект 5X5" (1999 р.) 

• культурно-розважальні програми, присвяченні 

святкуванню Хеллоуіна, Нового Року, Різдва 

Христового, Дня святого Валентина, 8 Березня, Дня 

молоді  (1999-2001 рр.) 
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21. Повна назва: 

Адреса: 

Телефон/факс: 

Контактна особа 

Місія, завдання організації: 

молоді 

Напрямки діяльності організації: 

• сприяння професійній та творчій діяльності 

• соціальний захист 

• молодь 

Чисельність   організації :     130 осіб 

Молодіжний спортивно-оздоровчий клуб 
Кіровоградської  організації "Жіноча 
Громада" м.   Кіровоград, вул.   Жадова,   

20,к.1, кв.   198 

(0522)   54-18-76 Царенко Артур 

Валерійович 

Місія,   завдання  організації:   виховання та 
оздоровлення підростаючого покоління,   винахід талановитої 

молоді Напрямки діяльності   організації: 
• молодь 

• спорт,   фізична культура,   туризм 

• оздоровлення населення Чисельність   
організації:   80 осіб Основні досягнення: 

 

• 1998 р. - створений клуб при організації "Жіноча 

Громада", який на протязі 2-х років досяг успіхів у 

спорті 

• 1999 р. - II місце у чемпіонаті України, фіналіст 

кубку України, II місце у відкритій першості Росії 

серед дівчат 1985-87 р.н., є кандидати до 

національної, збірної 

• група здоров'я з 20 осіб 

• проводимо лекції, бесіди, вечори відпочинку, 

проводимо навчання після травм, наркотичної 

залежності 

• працюємо з дітьми, які хворі на сколіоз 
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22.Повна  назва: Молодіжна організація 

"Слов'яне" м.   Кіровоград, 

вул.   Преображенська,   4, 

кв.    З 6 

 

(0522)   24-59-29 

 

 Пташкін Олег Павлович 

Адреса: 

Телефон/факс: 

Контактна особа: 



 

Об'єднання молодих виборців 

Кіровоградщини "Молодь - за чесні  

вибори" 

25028,м.   Кіровоград, вул.   

Волкова,   28,   к.1, кв.   143 

(0522) 56-85-78 

xelar16@yahoo.com 

Взсецький  Володимир 

Місія,   завдання   організації:   
притягнення молоді до виборчого процесу,   зацікавлення 

чесними методами виборів Напрямки діяльності   
організації: 
• молодь 

• місцеве самоврядування 

• Правозахист,   права людини 

Чисельність   організації:  40 осіб 

2 4. Повна   назва: Обласний Парламент дітей 

Адреса: м.   Кіровоград, 

вул.   Калініна,   36,   к.   

309 

Телефон/факс: (0522)   24-42-54, 

22-35-71, 

22-56-01(ф) 

Контактна   особа : Доценко Тетяна Миколаївна 

Місія,   завдання  організації:   підняття громадської  

активності підлітків,   учнівської  молоді, координація 
роботи органів дитячого самоврядування, дитячо-юнацьких 
організацій,   захист прав дітей, встановлення 
партнерських стосунків між організаціями,   що входять  
до складу ОДЦ 

Напрямки діяльності   організації: 
• діти 

• місцеве самоврядування 

• соціальний захист 

Чисельність організації: 75 осіб 

Основні досягнення: 

• створення ініціативної групи по організації 

діяльності ОПД на базі Школи Лідерів та секції 

журналістики (обласний дитячо-юнацький центр) 

• вивчення стану дитячого, молодіжного 

самоврядування, діяльності дитячих та молодіжних 

організацій, аналіз проблем 

• вивчення громадської думки, проведення 

соціологічних досліджень 

• проведення двох установчих сесій Обласного 

Парламенту дітей 

• проведення навчання лідерів районних, міських 

органів дитячо-юнацького самоврядування 

• проведення семінарів, консультпунктів для 

кураторів дитячих об'єднань та організацій 
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2 3.Повна  назва: 

Адреса: 

Телефон/факс: 

Е-mail: Контактна 

особа: 



 

25.Повна  назва: 

Адреса: 

Телефон/факс: 

Е-mail: Контактна 

особа: 

Місія,   завдання  організації:   соціальне 
партнерство місцевого самоврядування та   технологія виживання  

населення міст   і  селищ України 

Напрямки  діяльності   організації: 

• місцеве самоврядування 

• освіта 

• соціальний захист 

Чисельність організації: 16 осіб 

Основні досягнення: 

• юридичні послуги 

• соціальна робота 

• консалтингове обслуговування 

• навчання соціальних фахівців 
 

• допомога органам влади у формуванні муніципальної та 

державної політики з урахуванням соціальних 

наслідків реформування АПК 

• соціальна допомога в організації малого бізнесу, з 

тому числі агробізнесу 

26.Повна  назва: творче об'єднання майстрів 
декоративно-прикладного мистецтва   
(ТОМ) 

Адреса: 25006,м.   Кіровоград, 

а/с  4/30 

Телефон/факс: (0522)   24-61-76 

Контактна   особа : Дефорж Наталя Володимирівна 

Місія,   завдання  організації:   збереження, 
розвиток та  підтримка  творчого потенціалу майстрів 
декоративно-прикладного мистецтва,   народних умільців 
Кіровоградщини,   пропаганда   їх творчості 

Напрямки  діяльності   організації: 
• молодь, патріотичне виховання 

• громадянське суспільство Чисельність 

організації: 4 8 осіб Основні 

досягнення: 
ТОМ створено в 1997 році як об'єднання майстрів з 

різнопрофільними напрямками декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва. 

• виставка до 2000-річчя Різдва Христового 

• організація "Єлісаветградського узвозу" 

• виставки до річниць заснування м. Кіровограда 

• персональні виставки художників та майстрів 

• участь у "Слов'янському базарі" (Білорусь) 

• участь у всеукраїнських та обласних виставках 
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Соціальна служба ТОМ 

Інтернешнл 

25000,м.   Кіровоград, 

вул.   Тімірязєва,   84, 

кімн.   110 

(0522)   2-1-77-17 

root@aksyk.kirovograd.ua  

Третяков Олег 



27.Повна  назва: 

Адреса: Контактна  

особа: 

Центр досліджень   суспільних 

відносин 

м.   Кіровоград, 

вул.   Металургів,   32,   кв.   
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Мірошніченко Андрій 

 

Місія,   завдання  організації:   акумулювання 
інформації про стан  та  діяльність   органів  державного 
управління та НДО Напрямки  діяльності  організації: 
• місцеве самоврядування; 

• молодь; 

• Правозахист,   права людини Чисельність   
організації:   18 осіб 

III   Розділ.   Додатки 

 

28.Повна  назва: 

Адреса: 

Телефон/факс: 

Контактна  особа: 

Школа молодого лідера 

25006,   м.    Кіровоград, 

вул.   Калініна,    3 6 

(0522)   24-42-54,   22-35-71, 

22-56-01(ф) 

Доценко Тетяна Миколаївна 

III. 1. Про Центр підтримки творчих ініціатив 

(ЦПТІ) 

ІІІ.2. Видання ЦПТІ (1999-2001рр.) 

ІІІ.3. Про проект "Молодіжні ініціативи" 

Місія,   завдання організації:      навчання лідерів 
дитячих,   юнацьких об'єднань,   організацій. Соціальний  і 
правовий захист дітей Напрямки   діяльності   організації: 

• діти 

• місцеве самоврядування 

• громадянське  суспільство 

Чисельність   організації: 
Школи 

Основні досягнення: 

зустрічі ЇЇ представниками Всеукраїнського 

Парламенту дітей, Київською Радою старшокласників 

проведення семінарів, ділових ігор, фокус-груп 

участь в організації  " Народного фестивалю 

робота в Центрі дитячої дипломатії, ДЮЦІ. 
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35 осіб - вихованці 



 

Центр підтримки творчих ініціатив. 
Центр підтримки творчих ініціатив (ЦПТІ) - регіональна, 

неприбуткова, неполітична, нерелігійна громадська організація. 

Свою місію ЦПТІ вбачає у сприянні активізації громадян України 

шляхом підтримки розвитку третього сектору. Для досягнення цієї 

мети використовуються механізми між секторного партнерства. 

Центром підтримки творчих ініціатив було розроблено Програму 

«Розвиток між секторної взаємодії громадських організацій та 

державних закладів культури», в рамках якої створено 

інформаційно-методичну мережу (ІММ) для НДО Кіровоградської 

області на базі державних закладів культури і засновано Кабінет 

технологій між секторної взаємодії та Інститут Соціокультурного 

менеджменту. Програма знайшла підтримку з боку регіональних 

закладів культури, Міністерства культури і мистецтв України та 

регіональних НДО. 
Зараз ЦПТІ є методичним центром підтримки розвитку соціальної 

активності громадян шляхом інформаційно-освітньої підтримки НДО 

та створення умов для впровадження ефективних моделей 

соціального партнерства. 
Діяльність ЦПТІ здійснюється за наступними основними 

напрямками: 

• Реалізація освітніх програм, проведення 

тренінгів, семінарів; 

• Консультування; 

• Технічні послуги; 

• Розробка та видання навчально-методичної, 

довідникової літератури: 

• Дослідження місця і ролі громадських 

організацій в суспільстві; 

• Розробка та впровадження моделі між секторної взаємодії НДО 

та державних закладів культури; 

• Активізація взаємодії ЗМІ та НДО за допомогою мережі 
Інтернет. 

ЦПТІ є членом Ліги Ресурсних Центрів України - об'єднання в якому 

згуртувались громадські організації, шо професійно займаються 

розвитком третього сектору України. Діяльність ЦПТІ підтримана 

Фондом Євразія, за рахунок коштів, наданих ОЗАДЗ, та Фондом Ч.С. 

Мотта, Міжнародним Фондом «Відродження», Програмою 

Трансатлантичної Ініціативи ЄС-США, ГО "Європейський діалог" за 

рахунок коштів, наданих Департаментом з Міжнародного Розвитку 

Великобританії. 

Адреса для листування: 25006, Україна, М.Кіровоград, 
а/с  4/30, ЦПТІ  

Адреса офісу: Україна, Кіровоград, вул. Жадова, 28, корп. 5, кв. 

70  

Тел./факс: (0522) 59-83-12 

E-mail: rc@cpti.kr.ua  
Веб-сайт: www.presscat.org.ua  
 

Видання ЦПТІ (1999-2001рр.) 

Менеджмент НДО. 
(Азарова Т.В., Абрамов Л.К. • ЦПТІ, Кіровоград, 1999. - 84 с.) 

Даний навчально-методичний посібник розглядає НДО як об'єкт 

управління. Посібник буде корисним не тільки лідерам громадських 

організацій, а й для управлінців інших сфер діяльності, адже в 

ньому викладено теоретичні аспекти менеджменту, розкрито функції 

управління, наводяться якості, якими повинен володіти сучасний 

менеджер, крім того, розкривається правовий аспект менеджменту 

НДО та фінансовий менеджмент. Посібник багатий на практичні 

завдання. В кінці підручника знаходиться додаток, в якому 

містяться законодавчі акти про діяльність громадських 

організацій, в тому числі про міжнародні зв'язки громадян та 

міжнародні об'єднання громадян. Посібник містить короткий 

глосарій термінів по темі. Видання посібника стало можливим 

завдяки підтримці Фонду Євразія за рахунок коштів, наданих 

Агентством Міжнародного Розвитку США та Фондом Ч.С.Мотта. 

Ресурсний центр для НДО як каталізатор процесу між 

секторного партнерства. 
(Азарова Т.В-, Абрамов Л.К. - ЦПТІ, Кіровоград, 1999. - 52 с.) 
 Видання цієї брошури було викликано потребою  в  розвитку  
партнерських відносин між державою та громадським сектором. 
Зокрема, ЦПТІ має позитивний досвід в налагодженні відносин такого 

роду. Пріоритетом діяльності ЦПТІ обрав галузь культури. Досвід 

розробки та впровадження конкретної моделі партнерства між 

державними закладами культури та НДО буде корисним для багатьох 
НДС в країнах перехідного періоду. 

Видання посібника стало можливим завдяки підтримці Фонду 
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Євразія   за   рахунок   коштів,    наданих   Агентством   Міжнародного 
Розвитку США та Фондом Ч.С.Мотта - 
Суспільно-ділові відносини НДО. (Азарова 
Т.В., Абрамов Л.К. - ЦПТІ, Кіровоград,   1999.   
-  ЗО  с.) 

Цей навчально-методичний посібник 

розкриває основні аспекти суспільно - 

ділових відносин діяльності. НДО. 

Докладно розкриваються такі поняття 

як РК, взаємодія із ЗМІ, зв'язок 
НДО, держави і бізнесу, спілкування, 

форми ділового спілкування, роль 

інформаційній них технологій у 

суспільно-ділових відносинах. Після 

кожного розділу пропонуються 

практичні завдання та вправи, тому 

матеріал засвоюється 
високо ефективно, закладаючи основу 

Видання  посібника  стало  можливим  завдяки 

підтримці  Фонду  Євразія  за  рахунок  коштів,  наданих 

Агентством Міжнародного Розвитку США та Фондом Ч.С.Мотта. 

НДО-Інформ. 
(№ 1,  липень,   1999,   - ЦПТІ, 
Кіровоград,   -  12  с.) 

Перший номер інформаційного бюлетеня 

Центру підтримки творчих ініціатив. в 

ньому містяться наступні розділи: 

звернення президента ЦПТІ; що таке 

третій сектор?; під дахом ЦПТІ; місії 

НДО Кіровоградщини; презентації НДО; 

з життя НДО області; наші 

консультації; факти нашої діяльності; 

закони про третій сектор; НДО та 

податки; бібліотечка для НДО; ресурси 

НДО; «Школа лідерів»; різне. Видання 

бюлетеня Фонду Євразія за рахунок 

коштів, 
наданих Агентством Міжнародного  

Розвитку США  (П5АІ0)  та 
Фондом Ч. С. Мотта. 

  

Довідник   недержавних    організацій 

Кіровоградської  області. (ЦПТІ,   

Кіровоград,   1999,  52 с.) 

Брошура містить перелік громадських організацій 
Кіровоградської області. Окрім алфавітного 
покажчика в ній передбачено ще й розділ, де всі 
НДО згруповані за географічним принципом по 
районах області, окремо - міста Кіровограда і 
Олександрії. Добірка містить також іменний 
покажчик контактних  осіб  НДО. 
Видання довідника здійснено за 

підтримки Фонду Євразія за рахунок 
коштів. наданих Агентством 
міжнародного Розвитку США (USAID) та Фондом 
Ч.С.   Мотта. 

 

НДО-Інформ. 

(№ 2,   жовтень,   1999,   -  ЦПТІ, 
Кіровоград,   -  16 с.) 

Другий номер інформаційного 
бюлетеня Центру підтримки творчих 
ініціатив. В ньому містяться 
наступні розділи: «Школа лідерів 
НДО» діє; хто такі волонтери? 
презентації НДО; районні 
інформаційно-консультативні пункти; 

наші консультації; законодавство України про 
третій сектор; 
бібліотечка для НДО,- центр 
філантропії; донори. Програми. 
Конкурси.     Міжсекторне    партнерство: 

РБК+НДО.   Видання  бюлетеня  здійснено за     підтримки    Фонду    Євразія     
за     рахунок     коштів,     наданих Агентством Міжнародного  Розвитку США   
(USAID)   та Фондом Ч.С.   Мотта. 
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для     навичок. здійснено за підтримки 

  



 

НДО-Інформ. 

(№3, січень, 1999, - ЦПТІ, 

Кіровоград, - 16 с.) 

Третій номер інформаційного бюлетеня 

Центру підтримки творчих ініціатив. В 

ньому містяться Наступні розділи: у 

новий рік разом; «Школа лідерів НДО» 

діє; наші волонтери; чого ще не 

вистачає третьому сектору? 

інформаційно-методична мережа ЦПТІ; 

наші консультації; НДО області очима 

друкованих ЗМІ; бібліотечка для НДО; 

Донори. Програми. Конкурси.; жіноче 

лідерство. Вісті з 

регіонів;презентації НДО; ресурси 

Інтернет; наші клієнти; новини; довідковий стіл. Видання 

бюлетеня здійснено за підтримки Фонду Євразія за рахунок коштів, 

наданих Агентством Міжнародного Розвитку США (USAID) та Фондом 

Ч.С. Мотта. 

НДО-Інформ. 
(№ 5, липень, 2000, - ЦПТІ, 

Кіровоград, - 16 с.) 

П’ятий номер інформаційного бюлетеня 

Центру підтримки творчих ініціатив. В 

ньому містяться наступні розділи: 

Міжсекторне партнерство. Думка влади; 

Світовий банк та Україна; «Школа 

лідерів НДО»; наші волонтери; 

презентації ї НДО; досвід роботи ІКП; 

бібліотечка для НДО; Події. Факти. 

Новини; ресурси НДО; 

інформаційно-методична мережа ЦПТІ для 

НДО. Видання бюлетеня здійснено за 

підтримки Фонду Євразія за рахунок 
коштів, наданих Агентством Міжнародного Розвитку США (USAID) 
та Фондом Ч.С, Мотта. 

  

НДО-Інформ. 

(№4,   квітень, 2000, - ЦПТІ, 

Кіровоград, - 16 с.) 

Четвертий номер інформаційного 

бюлетеня Центру підтримки творчих 

ініціатив. В ньому містяться 

наступні розділи: національна 

програма; роль НДО в суспільстві; 

як живеш, ІКП? «Школа лідерів»; 

наші волонтери; молодь і. 

суспільство; лідерство НДО; 

презентації НДО; ЦПТІ в об’єктиві 

наші консультації; 
Чернігів. Міжрегіональний обмін досвідом;     Ресурси.  

Донори. Програми; Інформація. Видання 

підтримки Фонду Євразія за рахунок 
коштів, наданих Агентством Міжнародного Розвитку США (USAID) 
та Фондом Ч.С. Мотта. 

 

ЦПТІ   та  його   справи. 
(НДО-Інформ  №6,   Січень,    2001,    

-ЦПТІ,   Кіровоград,   -  48 с.) 

Шостий номер Інформаційного бюлетеня 

Центру підтримки творчих ініціатив. 

Випуск виконаний у формі річного звіту. 

Брошура містить підсумок діяльності 

ЦПТІ за 1999-2000 роки, в ній багато 

документальних даних, які дозволять 

зробити певні висновки читачам. Номер 

містить такі розділи: вступне слово, 

загальна інформація про ЦПТІ, коротка 

історія ЦПТІ, персонал ЦПТІ, 

інформаційно-консультативна мережа 

ЦПТІ для НДО культури Кіровоградської 

області, видання ЦПТІ, проекти ЦПТІ, 

які реалізуються за підтримки 

міжнародних благодійних фондів, 

діяльність ЦПТІ очима друкованих ЗМІ, інформація про партнерів 

по Лізі Ресурсних центрів України. Видання брошури стало 

можливим завдяки підтримці, наданій Фондом Євразія, за рахунок 

коштів Фонду Ч.С. Мотта. 
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в  державних  закладах 

заходи,  проведені ЦПТІ, 



 

"Трансформування   галузі культури  в   

посттоталітарних країнах",    "Сучасний 

менеджмент в  галузі  культури"   -  

матеріали заходів. (ЦПТІ,   Кіровоград,   
2001р.   -   124   С.) 

Видання є підсумком в реалізації проекту 
"Трансформація системи управління в галузі 
культури". В збірку входять тези доповідей 
учасників Міжнародного семінару та 
матеріали тренінгу для апарату Міністерства 
культури і. мистецтв України. Видання буде 
корисним для лідерів та персоналу НДО, 
закладів культури. Видання збірки завдяки      
підтримці       Міжнародного      Фонду 
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Про проект "Молодіжні ініціативи" 

Проект "Молодіжні ініціативи" розробили і 

реалізували волонтери Центру підтримки творчих 

ініціатив Анна Антонова і Жанна Масалімова. Ідея 

цього проекту виникла під час навчання в Українській 

Школі Лідерів, яка проходила в м. Яремча 

Івано-Франківської області влітку 2000 року і була 

організована Асоціацією "Школа лідерів" (Польща) та 

ГО "Європейський діалог" (Україна). 

Метою "Молодіжних ініціатив" є підвищення 

громадської активності та ініціативності молоді - 

студентів Кіровоградських вузів, та залучення їх до 

участі у діяльності громадських організацій міста 

шляхом розповсюдження інформації про місцеві НДО, 

які. співпрацюють з молоддю та надають їй підтримку. 

В рамках проекту передбачено випуск 

інформаційного листка "Молодь та її роль в 

суспільному житті м. Кіровограда", проведення 

відповідного семінару для студентів за участю 

представників НДО та засобів масової інформації 

опитування громадських організацій та студентів 

міста, створення та випуск "Довідника громадських 

організацій М.Кіровограда, що співпрацюють з 

молоддю". Ми вдячні за підтримку даного проекту 

львівській громадській організації "Європейський 

Діалог" та Департаменту з Міжнародного Розвитку 

Великобританії (DFID). 

Сподіваємось, що реалізація "Молодіжних 

ініціатив" допоможе активізувати та залучити молодь 

до участі в громадському житті міста і покращити 

результативність співпраці між НДO та студентством. 
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працівників     державних 
стало      можливим 
"Відродження". 



Видання даного довідника стало 

можливим завдяки підтримці 

львівської громадської організації 
"Європейський Діалог" за рахунок 

коштів наданих Департаментом з 

Міжнародного Розвитку Великобританії 

DFID) . 

Довідник 

громадських організацій 

міста Кіровограда, 

що співпрацюють з молоддю 

Над підготовкою довідника працювали: 

Анна Антонова 

Жанна Масалімова 
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