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ОГАНІЗАЦІЇ МІСТА ХАРЦИЗЬКА

1

Шкільна козацько-парламентська республіка
1. Керівник організації: Єдинак Світлана Іванівна
2. Контактна особа: Єдинак Світлана Іванівна
3. Поштова адреса: Донецька обл., 96700, м. Харцизьк,
м-н Металургів, ЗОШ № 25
4. Телефони (з кодом міста): 06257 4 21 94
5. Дата заснування: 1999 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: підлітки віком від 14 до
17 років
7. Мета та завдання (місія) організації: створення умов для
реалізації та творчого розвитку дітей та підлітків,
розвиток життєвих компетентностей, організація дозвілля
підлітків.
8. Головні напрямки діяльності:


впровадження комплексних програм «Педагогічна
підтримка»,

«Школа

життя»,

робота

клубу

«Лідер»;


проведення заходів, спрямовані на розвиток
навичок самоврядування.

Харцизька міська організація „Редзю”
1. Керівник організації: Успенський Валентин Миколайович
2. Контактна особа: Мішенко Андрій Вячеславович
3. Поштова адреса: Донецька обл., 86783, м. Зугрес,
вул. Карла Маркса, 20\8
4. Телефони (з кодом міста): 8 050 811 64 32
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5. Дата застосування: 1995 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: мешканці міста.
7. Мета та завдання (місія) організації: популяризація та
проведення змагань з редзю.
8. Головні напрямки діяльності:


навчання різноманітних верств населення;



розвиток редзю на Україні.

Міське жіноче народно-демократичне об’єднання „Дія”
1. Керівник організації: Волкова Тетяна Олексіївна
2. Контактна особа: Волкова Тетяна Олексіївна
3. Поштова адреса: Донецька обл., 86700, м. Харцизьк,
вул. Краснознаменська, 171
4. Телефони (з кодом міста): 06257 4 71 99
5. Дата застосування: 2000 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: жінки міста
7. Мета та завдання (місія) організації: об’єднання зусиль
жінок для дотримання і захисту їх законних соціальних,
економічних та політичних інтересів.
8. Головні напрямки діяльності:


надання юридичних консультацій;



проведення

інформаційних

заходів

з

питань

дотримання прав жінок.
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Український Культурологічний Центр м. Харцизька
1. Керівник організації: Пішванова Тамара Герасимівна
2. Контактна особа: Уріна Натал’я Володимирівна
3. Поштова адреса: Донецька обл., 86700, м. Харцизьк,
смт. Гірниче, вул.. Шевченка, 9\3
4. Телефон (з кодом міста): 8 257 4 15 01
5. Електронна пошта: tamgem@rambler.ua
6. Дата заснування: 26 липня 2002 року
7. Ваші клієнти \ цільова аудиторія: молодь міста
8. Мета та завдання (місія) організації: відродження
незалежної, соборної, демократичної Української
держави. Зміцнення та розвиток національно-культурних
та інших зв’язків громадян Харцизька з українцями, що
проживають поза межами України
9. Головні напрямки діяльності:


сприяння

відродженню,

національно-культурної

зміцненню

та

спадщини

розвитку

українського

народу, та залучення до цього процесу молоді міста;


організація

та

проведення

науково-практичних

досліджень та конференцій;


встановлення

та

розвиток

взаємних

зв’язків

з

українськими організаціями в межах України та поза
її межами.
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ОРГАНІЗАЦІЇ МІСТА ГОРЛІВКИ

5

Благодійний Фонд „Милосердя”
1. Керівник організації: Федорова Тетяна
1. Контактна особа: Федорова Тетяна
2. Поштова адреса: Донецька обл., 84617, м. Горлівка,
вул. Комсомольська, 134
3. Телефони (з кодом міста): 06242 5 05 75
4. Телефон-факс (з кодом міста): 06242 4 90 11
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: близькі людей, що
живуть з ВІЛ, пацієнти венерологічних клінік, підлітки,
молодь,

діти

вулиць,

співробітники

правозахисних

органів, ЗМІ, робітники системи освіти, представники
органів влади, НГО.
6. Мета та завдання (місія) організації:


пропагування здорового образу життя;



робота по реабілітації дітей та підлітків групи ризику;



підвищення інформованості дітей та підлітків з питань
профілактики ВІЛ-інфекції.

7. Головні напрямки діяльності:


пропагування здорового способу життя;



організація зустрічей та акцій з дітьми та молоддю в
учбових закладах;



реалізація

програм

реабілітації

дітей

девіантної

поведінки „Рука в руці”;


розвиток волонтерського руху серед підлітків з метою
профілактики ВІЛ.
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Дитяча екологічна асоціація "Зелена Країна"
1. Керівник організації: Агейкіна Римма Вікторівна
2. Контактна особа: Агейкіна Римма Вікторовна
3. Поштова адреса:

Донецька обл., 84607 м. Горлівка,

вул. 60 років СССР, 59
4. Телефони (з кодом міста): 097 962 36 97
5. Електрона пошта: green_land@gorlovka.net
6. Дата заснування: 1997 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти, підлітки, молодь та
педагоги.
8. Мета та завдання (місія) організації: розвиток дитячого
екологічного

руху

в

регіоні;

організація

неформальної

екологічної освіти; об’єднання та залучення підлітків до
природоохоронної діяльності; підтримка розвитку екоосвіти.
8. Головні напрямки діяльності:


об’єднання

дитячих

екологічних

організацій

та

координація їх діяльності;


розповсюдження інформації стосовно екологічної освіти
та виховання дітей;



видавнича діяльність;



екологічні дослідження в рамках Малої Академії Наук;



організація та проведення акцій по охороні природи,
учбових екологічних експедицій, екологічних таборів.

9. Поточні

проекти

(назва

проекту,

донор,

період

реалізації):


"Діти проти куріння". Донор: Корпус миру, 2003 рік;
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"Екологічна біржа". Донор: ІСАР - Київ "Єднання", 2004
рік;



"Діти та екологічне виховання". Донор: Глобал Грін
Грант Фонд, США, 2006 рік.

Регіональний центр екологічної просвіти "ЕкоДонбас"
1. Керівник організації: Агейкіна Римма Вікторівна
2. Контактна особа: Агейкіна Римма Вікторівна
3.

Поштова

адреса:

Донецька

обл.,

84607,

Горлівка,

вул. 60 років СССР, 59
4.Телефон: 097 962 36 97
5. Електрона адреса: green_land@gorlovka.net
6. Дата заснування: 1996 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: педагоги
8. Мета та завдання (місія) організації: сприяння розвитку
системи екологічної освіти в Донбасі шляхом збору,
обробки та розповсюдження учбових та методичних
матеріалів з екологічної освіти, вихованню молоді через
організацію оперативного інформаційного обміну серед
закладів освіти та НГО, шляхом організації конференцій,
семінарів та випуск дитячої газети „Пчелка".
9. Головні напрямки діяльності:


еколого-просвітницька та пропагування;



розвиток

інформаційної

інфраструктури

між

організаціями;


підготовка та проведення інформаційних конференцій та
семінарів-тренінгів з екологічної освіти та виховання;
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надання консультативної та організаційної допомоги
організаціям з питань екологічного виховання, освіти та
проведення дитячих екологічних заходів;



сприяння в розробці та впровадженні нових програм,
виготовлення відео матеріалів з екологічного виховання;



видавнича діяльність.

Горлівське міське товариство багатодітних сімей «Родина»
1. Керівник організації: Панченко Наталія Павлівна
2. Контактна особа: Панченко Наталія Павлівна
3. Поштова адреса: Донецька обл., 84607, м. Горлівка,
вул. Пушкінська, 68
4. Телефони (з кодом міста): 06242 5 26 42, д. 0624 12 90
58
5. Дата заснування: 2000 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: багатодітні сім’ї та
підлітки групи ризику
7. Мета та завдання (місія) організації: реабілітаційна
допомога підліткам групи візиту
8. Головні напрямки діяльності:


надання консультацій з питань соціальної допомоги;



надання реабілітаційної допомоги.

Громадська організація молодих інвалідів „Джерело надії”
1. Керівник організації: Ус Наталія Володимирівна
2. Контактна особа: Тіркельтауб Євген Давидович
9

3. Поштова адреса: Донецька обл., 84617, м. Горлівка,
вул. Пушкінська 16/6
4. Телефони (з кодом міста): 0624 52 15 77
5. Електрона пошта: tirk@gorlovka.net
6. Дата заснування: 2000 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: люди з особистими
потребами віком від 14 до 28 років, молодь міста.
8. Головні напрямки діяльності:


культурно-просвітницька діяльність;



надання консультаційної допомоги психолога, юриста;



допомога в працевлаштуванні;



проведення свят;



гуманітарна допомога;



надання медичної допомоги.

Міське дитяче громадське об’єднання „Донбас”
1. Керівник організації: Михайловський Микола Іванович
2. Контактна особа: Черемісіна Надія Володимирівна
3. Поштова адреса: Донецька область, 84627, м. Горлівка,
вул. Нестерова 111
4. Телефони (з кодом міста): 0624 55 61 32
5. Телефон-факс (з кодом міста): 0624 55 05 34
6. Дата заснування: 1996 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти та молодь до 24
років.
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8. Мета та завдання (місія) організації: консолідація зусиль
клубів,

об’єднань

для

вирішення

проблем

молоді,

організація змістового дозвілля, туризм.
9. Головні напрямки діяльності:


пропаганда та популяризація серед населення основ
здорового і безпечного життя;



організація та проведення змістового дозвілля дітей та
молоді через організацію наметових таборів, спортивних
походів, екскурсійних подорожей;



надання консультацій щодо техніки безпеки під час
туристичних подорожей.

КП Редакція газети „Кочегарка”
1. Керівник організації: Каштановсткий Едуард Казимирович
2. Контактна особа: Нетесова Світлана Миколаївна
3. Поштова адреса: Донецька обл., 84617, м. Горлівка,
вул. Горького, 35
4. Телефони (з кодом міста): 06242 4 64 55
5. Телефон-факс (з кодом міста): 06242 4 64 69
6. Електрона пошта: red@all.net.ua
7. Адреса веб-сайту: www.kochagarka.com.ua
8. Дата заснування: 1999 р.
9. Ваші клієнти/цільова аудиторія: населення м. Горлівка
10. Мета

та

завдання

(місія)

організації:

видання

та

розповсюдження газети.
11. Головні напрямки діяльності: інформування мешканців
міста про події та життя міста Горлівка.
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Міська громадська організація „Інваліди дитинства”
1. Керівник організації: Вільчинська Наталія Михайлівна
2. Контактна особа: Вільчинська Наталія Михайлівна
3. Поштова адреса: Донецька обл., 84627, м. Горлівка,
вул. Кірова 1\10.
4. Телефони (з кодом міста): 0624 55 76 41, 06242 3 91 25
5. Дата заснування: 2002 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди дитинства без
вікового обмеження.
7. Мета

та

завдання

(місія)

організації:

духовно

психологічна реабілітація інвалідів дитинства та молоді.
8. Головні напрямки діяльності:


надання

консультацій

з

духовно-психологічної

реабілітації;


надання матеріальної допомоги.

Центр допомоги інвалідам „Милосердя”
1.

Керівник організації: Водоп’ян Антоніна Яківна

2. Контактна особа: Водоп’ян Антоніна Яківна
3. Поштова адреса: Донецька обл., 84605, м. Горлівка,
вул. Великан 21\34.
4. Телефони (з кодом міста): 0624 52 93 17
5. Дата заснування: 2001 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди всіх категорій
7. Мета та завдання (місія) організації: допомога інвалідам
та їх сім’ям
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8. Головні напрямки діяльності:


надання матеріальної допомоги інвалідам та їх сім’ям;



надання юридичних консультацій.

Центр Політичних Ініціатив “Разом”
1. Керівник організації: Калашников Віталій Вікторович
2. Контактна особа: Калашникова Оксана Вікторівна
3. Поштова адреса:

Донецької

області,

84646,

м. Горлівка, пр. Перемоги, 17
4. Телефони (з кодом міста): 0624 52 15 34
5. Телефон-факс (з кодом міста): 0624 52 15 34
6. Електронна пошта: Nozorrog@gmail.com
7. Адреса веб-сайту: www.razom.org.ua
8. Дата заснування: 2004 р.
9. Ваші клієнти/ цільова аудиторія: громадяни України з
національно спрямованою ідеєю розвитку держави.
10. Мета та завдання (місія) організації:


інформування населення про сучасний стан суспільства,
діяльність

органів

місцевого

самоврядування

та

державної влади;


збір та підтримка ініціатив, спрямованих на розвиток
національно-патріотичного

суспільства

у

регіоні

та

державі;


винесення на широкий загал та до органів місцевого
самоврядування і державної влади підтриманих ідей у
вигляді політичних ініціатив;
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надання юридичної та інформаційної підтримки суміжним
прожектам і окремим громадянам, що виходять із
політично співзвучними ініціативами.

11. Головні напрямки діяльності:


проведення інформаційних кампаній відповідно до місії
організації

у

вигляді

агітаційних

заходів,

прес-

конференцій, “круглих столів” та випуску разових і
періодичних інформаційних друкованих видань;


прийом громадян з власними проектами і ініціативами,
розробка, підтримка і виведення їх на рівень пропозиції
владним
інформації

органам;

висвітлення

у

засобах

стану розвитку суспільства

масової

і діяльності

органів місцевого самоврядування та державної влади;


збір

інформації

та

її

подальша

обробка

для

започаткування власних проектів у межах статутних
завдань.
Міська громадська організація “Лінія життя”
1. Керівник організації: Савчук Наталія Валентинівна
2. Контактна особа: Савчук Наталія Валентинівна;
3. Поштова адреса: Донецька обл., 84601, м. Горлівка,
пр. Ленина, 26,
4. Телефони (з кодом міста): 0624 52 12 84
5. Телефон-факс (з кодом міста): 0624 52 12 84
7. Електронна пошта: savchuk@gorlovka.net
9. Дата заснування: 2005 р.

14

10. Ваші клієнти/цільова аудиторія:

споживачі інфекційних

наркотиків, жінки секс бізнесу, чоловіки що мають секс з
чоловіками, люди, що живуть з ВІЛ, підлітки групи ризику та
засуджені.
11.

Мета

та

завдання

(місія)

організації:

сприяння

покращенню життя різних верств населення м. Горлівки, в
першу чергу ВІЛ-інфікованих.
12. Головні напрямки діяльності:


надання консультацій з питань профілактики ВІЛ;



проведення заходів зі зниженням шкоди (обмін
шприців,

видача

презервативів,

дизенфектантів,

інформаційної літератури для наркозалежних та
жінок секс-бізнесу);


надання медичних консультацій;



розробка

та

розповсюдження

інформаційних

матеріалів;


медико-соціальний супровід клієнтів;



патронаж на дому;



сприяння в отриманні медичної допомоги;



надання

соціальної

допомоги

при

оформленні

документів на отримання матеріальної допомоги;


адвокація інтересів клієнтів;



проведення консультацій та тестування на ВІЛінфекцію;



проведення тренінгів для клієнтів проектів, медичних
робітників міста.

13. Поточні проекти (назва проекту, донор, період реалізації):
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„Надання широкого спектру послуг представникам



вразливих верств населення та особам, що живуть з
ВІЛ в м. Горлівка”. Донор МБФ „Міжнародний Альянс
з ВІЛ\СНІДУ в Україні”. Період реалізації: з жовтня
2004 року до січня 2007.


„Забезпечення догляду та підтримки людям, що
живуть з ВІЛ\СНІДом”. Донор ВБО: „Всеукраїнська
мережа ЛЖВ”. Період реалізації з серпня 2004 року
до січня 2007.



Проект

„САНРАЙЗ”.

Донор:

МБФ

„Міжнародний

Альянс з ВІЛ\СНІДУ в Україні”. Період реалізації з
серпня 2005 року до січня 2007.
Горлівське

об’єднання

суспільно

активних

інвалідів

“Данко”
1. Керівник організації: Смагіна Галина Анатоліївна, голова
правління
2. Контактна

особа:

Савін

Володимир

Петрович,

виконавчий директор
3. Поштова адреса: Донецька обл., 84627, м. Горлівка,
вул. Стожка б.63, кв.22
4. Телефони (з кодом міста): 063 739 70 42
5. Електрона пошта: oi_danko@mail.ru
6. Дата застосування: 2004 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди міста.
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8. Мета та завдання (місія організації): сприяння розвитку
здібностей

та

реалізації

можливостей

інвалідів

та

організацій інвалідів.
9. Головні напрямки діяльності:


надання психологічної допомоги;



патріотичне виховання;



надання інформаційної, методичної, технічної допомоги.

Асоціація молодих депутатів м. Горлівки
1. Керівник організації: Коротич Ігор Борисович
2. Контактна особа: Коротич Ігор Борисович
3. Поштова адреса: Донецька обл., 64620, м. Горлівка,
вул. Герцена 29\44.
4. Телефони (з кодом міста): 0624 55 70 55
5. Електрона пошта: kib05@mail.ru
6. Дата застосування: 1999 р.
7. Ваші

клієнти/цільова

аудиторія:

політично

активна

молодь, молоді депутати, депутати обрані вперше.
8. Мета та завдання (місія організації): навчання молодих
депутатів та депутатів, які обрані вперше, підвищення
політичної активності молоді.
9. Головні напрямки діяльності:


організація та проведення семінарів, конференцій;



підготовка та залучення молоді до участі у виборчих
процесах.

10. Поточні

проекти

(назва

проекту,

донор,

період

реалізації):
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„Сприяння організації виборів в Україні”. Донор: SEAU;



„Молодь у виборчих процесах. Активізація участі”. Донор:
SEAU.

Благодійний фонд „Надія”
1. Керівник організації: Комаров Леонід Олександрович
2. Контактна особа: Комаров Леонід Олександрович
3. Поштова адреса: Донецька обл., 84619, м. Горлівка,
вул. Комсомольська, 34.
4. Телефони (з кодом міста): 0624 55 79 98.
5. Електрона пошта: crf-hope@mail.ru
6. Адреса веб-сайту: www.hope.iatp.org.ua
7. Дата застосування: 2000 р.
8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: сироти, люди похилого
віку, представники вразливих верств населення та усі
мешканці міста, що потребують допомоги.
9. Мета та завдання (місія організації): боротьба з бідністю,
відродження традицій добродійності і філантропій в м.
Горлівка та Донецькій області.
10. Головні напрямки діяльності:


популяризація, ініціювання, координація і зміцнення
традицій філантропії;



ліквідація

бідності

і

підвищення

життєвого

рівня

суспільства;


моніторинг

соціальних

Донецького регіону;
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проблем

міста

Горлівка

та



організація

та

надання

благодійної

матеріальної

допомоги соціально-незахищеному населенню;


надання

консультаційних,

інформаційних,

освітніх

і

навчальних послуг;


організація та проведення тренінгів та навчальних
семінарів.

11. Поточні

проекти

(назва

проекту,

донор,

період

реалізації):


„Вдосконалення системи соціальної роботи з підлітками
та

молоддю”

–

проект

ініційований

громадською

організацією Донецьким молодіжним дебатним центром
в партнерстві з Ground Work та Youth Work (Велика
Британія) за фінансовою підтримки Європейського Союзу
в рамках програми IBPP;


„Advocacy Information Riding Project – IT- допомога для
НДО” – проект ініційований Мережею громадської дії в
Україні – UCAN, за фінансової підтримки Інституту
Стійких Співтовариств, Вермонт, США;



ICAN – Information Communication Advocacy Network –
впровадження ІСТ-технологій у третій сектор;



„Ваше

здоров’я

в

ваших

руках”

–

національна

інформаційна компанія по розширенню доступу до
антіретровірусної терапії України для людей, що живуть з
ВІЛ\СНІДом.
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Міська організація Всеукраїнського товариства „Просвіта”
ім. Тараса Шевченка
1. Керівник організації: Авілов Генадій Анатолійович
2. Контактна особа: Мішенко Андрій Вячеславович
3. Поштова адреса: Донецька обл., 64620 м. Горлівка,
вул. Герцена 9.
4. Телефони (з кодом міста): 0624 52 04 36
5. Електрона пошта: prosvita@email.com
6. Адреса веб-сайту: www.prosvita.com.ua
7. Дата застосування: 1988 р.
8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: населення м. Горлівки
9. Мета

та

завдання

(місія

організації):

сприяння

впровадженню української мови як єдиної державної
мови в усіх сферах суспільного життя
10. Головні напрямки діяльності:


впровадження

в

взаєморозуміння,
громадського

суспільстві

принципів

співробітництва,

порозуміння,

гуманізму,

релігійного

лояльного

та

ставлення

громадян до держави;


сприяння

розбудові

та

зміцненню

держави,

її

економічного зростання;


пропагування економічних, правових знань та знань в
інших галузях науки та культури;



сприяння піднесенню авторитету й значення української
мови та культури в інших країнах.
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Громадська організація „Альянс Франсез”
1. Керівник організації: Тучкова Інна Леонідівна
2. Контактна особа: Свєженцева Світлана
3. Поштова адреса: Донецька обл., 64627, м. Горлівка,
вул. Кірова 12а (4 поверх, 29 аудиторія).
4. Телефони (з кодом міста): 0624 55 79 94, 066 342 87 44
5. Дата застосування: 1994 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: населення м. Горлівка
7. Мета та завдання (місія) організації: надання інформації
людям, які вивчають французьку мову та цікавляться
французькою культурою
8. Головні напрямки діяльності


викладання французької мови;



знайомство з культурою Франції.

Східноукраїнська спілка молодіжних організацій (ВУСМО)
1. Керівник організації: Білоус Ірина Миколаївна
2. Контактна особа: Галуненко Анастасія
3. Поштова

адреса:

Донецька

обл.,

м.

Горлівка,

вул. Академіка Павлова 13а.
4. Телефони (з кодом міста): 06242 9 43 01
5. Факс (з кодом міста): 06242 9 43 01
6. Електрона пошта (e-mail): vusmo@ditek.dn.ua; vusmogor@yandex.ru
7. Дата заснування: 1996 р.
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8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: лідери громадських
організацій
9. Мета та завдання (місія) організації: консолідація зусиль
молоді в різноманітних сферах життєдіяльності.
10. Головні напрямки діяльності:


Міжнародна діяльність в рамках Східноєвропейського
молодіжного співробітництва (СЄМС).



Права людини (в рамках кампанії Всі різні – всі рівні)



Ресурсний центр для молодіжних організацій

12. Поточні проекти


The

Gale

(СЄМС),

LSU

(Шведська

молодіжна

національна рада)


Проект

„АСТ”,

програма

розвитку

ООН

.

Термін

реалізації: серпень-грудень 2006 р.
Горлівська молодіжна громадська організація „Спектр”
11. Керівник організації: Абдулаєв Олександр Сергійович
12. Контактна особа: Абдулаєв Олександр Сергійович
13. Поштова адреса: Донецька обл., 86646,

м. Горлівка,

проспект Перемоги 158
14. Телефони (з кодом міста): 0624 42 90 87
15. Факс (з кодом міста): 0624 42 90 87
16. Електрона пошта: gmgospectr@ukr.net
17. Дата заснування: 2006 р.
18. Ваші клієнти/цільова аудиторія: молодь міста Горлівки.
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19. Мета та завдання (місія організації): об’єднання молоді
м. Горлівки з метою активізації через залучення до
суспільно корисних заходів.
20. Головні напрямки діяльності:


Сприяння

становленню

та

розвитку

особистості

молодого громадянина як члена суспільства;


Залучення молоді до суспільно-корисної діяльності;



Створення необхідних умов для розкриття культурного,
творчого і наукового, духовного потенціалу молоді.
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ОБЛАСНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
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Благодійний фонд соціального захисту журналістів
Донецької області
1. Керівник організації: Кулакова Маргарита Олександрівна
2. Контактна особа: Кулакова Маргарита Олександрівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, пр-т Київський, 48.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 55 35 13
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: журналісти, ветерани.
6. Головні напрямки діяльності: матеріальна допомога.
Донецький обласний благодійний фонд "Надія покоління"
1. Керівник організації: Федоров Олександр Іванович
2. Контактна особа: Федоров Олександр Іванович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83043, вул. Нарпитовська, 3.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 66 03 82, 61 64 02, 57 02 73
5. Електрона пошта: dobf_np@ukr.net
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: усі прошарки населення.
7. Головні напрямки діяльності:


забезпечення

продуктами

харчування,

організація

гарячого харчування;


організація індивідуального навчального і виховного
процесу;



проведення

інформаційних

кампаній

по

здоровому

способу життя;


надання фінансової і натуральної допомоги;



консультації з питань законодавства, захист прав і
інтересів, юридична допомога засудженим;
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просвітницькі послуги, проведення медико-психологічних
заходів.

Фонд дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського
піклування "Фортуна"
1. Керівник організації: Прокопенко Любов Володимирівна
2. Контактна особа: Прокопенко Любов Володимирівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Чемпіонна, 19 а/4.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 61 87 78, 050 600 73 38
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти.
6. Головні напрямки діяльності: забезпечення продуктами
харчування, лікувально-оздоровчі заходи, натуральна
допомога.
Донецький фонд соціального захисту і милосердя
1. Керівник організації: Якубенко Сергій Павлович
2. Контактна особа: Якубенко Сергій Павлович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Челюскинцев, 71.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 90 27 21
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: незаможні, багатодітні
родини, інваліди, ветерани, пенсіонери.
6. Головні напрямки діяльності: гуманітарна допомога,
харчування.
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Міжнародний благодійний фонд "Потенціал"
1. Керівник організації: Набоков Олег Володимирович
2. Контактна особа: Набоков Олег Володимирович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83080, пр-т Гонімова, 31.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 61 45 76
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: незаможні, нарко- та
алко- залежні.
6. Головні напрямки діяльності:


організація гарячого харчування;



організація індивідуального навчального і виховного
процесу для дітей-сиріт;



інформаційні кампанії щодо здорового способу життя;



надання натуральної допомоги;



консультації з питань законодавства, пошуку роботи;



притулок для безпритульних, реабілітація алко- та
наркозалежних;



фестивалі для дітей.

Донецьке обласне відділення Фонду України
соціального захисту інвалідів
1. Керівник організації: Науменко Олексій Єгорович
2. Контактна особа: Науменко Олексій Єгорович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83073,
вул. Університетська, 91/604.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 58 80 01, 55 53 28.
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди.
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6. Головні напрямки діяльності:


допомога

в

працевлаштуванні,

в

пошуку

роботи

(навчання, перекваліфіція);


інформаційні

заходи,

профорієнтація

та

підготовка,

спеціальна освіта, сприяння зайнятості.
Регіональний фонд підтримки підприємництва
1. Керівник організації: Шашкова Тетяна Іванівна
2. Контактна особа: Шашкова Тетяна Іванівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83105, б. Пушкіна, 34.
4. телефони (з кодом міста): 062 337 00 99, 0622 90 75 52.
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: СПД, юридичні особи.
6. Головні напрямки діяльності: консультації з питань
законодавства.
Обласний благодійний фонд "Схід"
1. Керівник організації: Єлізаров Володимир Іванович
2. Контактна особа: Єлізаров Володимир Іванович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83016, вул. Кірова, 50/36.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 66 36 29, 050 176 18 43.
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти, інваліди, молодь,
незаможні.
6. Головні напрямки діяльності:
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забезпечення продуктами харчування;



медичні консультації, профілактика ВІЛ/СНІД;



інформаційні кампанії щодо здорового способу життя.

Донецьке регіональне відділення Товариства Червоного
Хреста
1. Керівник організації: Авсянкіна Людмила Василівна
2. Контактна особа: Авсянкіна Людмила Василівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83015, пр-т Ватутіна, 39.
4. Телефони (з кодом міста): 062 305 44 88, 062 337 55 85.
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: незаможні, багатодітні
родини, інваліди, ветерани, пенсіонери.
6. Головні напрямки діяльності: гуманітарна допомога,
харчування.
Громадська організація "Донецьке регіональне відділення
Академії технологічних наук України"
1. Керівник організації: Киклевич Юрій Миколайович
2. Контактна особа: Киклевич Юрій Миколайович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83000,
вул. Постишева, 117/19.
4. Телефони (з кодом міста): 062 382 63 23
5. Електрона пошта: dats@mail.donbass.com
6. Адреса веб-сайту: www.ddats.org
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: винахідники,
підприємства, населення.
8. Головні напрямки діяльності:


захист прав інтелектуальної власності (консультації для
винахідників),

інформація

про

технології

для

підприємств, юридична допомога винахідникам;
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просування нових технологій, наукові рекомендації для
нових розробок.

Донецька обласна асоціація платників податків
1. Керівник організації: Белопольский Микола Григорович
2. Контактна особа: Белопольский Микола Григорович
3. Поштова адреса: м. Донецьк,
вул. Університетська, 77/422.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 51 94 82.
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: підприємці, юридичні
особи.
6. Головні напрямки діяльності: захист прав і інтересів,
юридичні консультації.
Донецьке обласне відділення Українського союзу ветеранів
Афганістану
1. Керівник організації: Горбатенко Сергій Володимирович
2. Контактна особа: Горбатенко Сергій Володимирович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83000, вул. Артема, 47,
Ворошиловський виконком,
4. Телефони (з кодом міста): 062 334 65 91.
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: афганці, діти і молодь.
6. Головні напрямки діяльності:
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медичні й оздоровчі послуги;



матеріальна допомога;



психологічна допомога, організація святкових вечорів;



допомога в підприємницькій діяльності;



допомога в проведенні поховання.

Донецький центр соціальної адаптації шахтарів
1. Керівник організації: Жовниренко Микола Григорович
2. Контактна особа: Жовниренко Микола Григорович
3. Поштова адреса м. Донецьк, 83087, пр-т Ковпака, 4/415.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 53 13 25.
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти, молодь, інваліди,
пенсіонери, незаможні, безробітні.
6. Головні напрямки діяльності:


консультації щодо захисту прав і інтересів, допомога в
пошуку роботи, інформаційні заходи, довідкові послуги,
допомога у вирішенні соціальних питань.

Громадська організація "Рада багатодітних матерів”
1. Керівник організації: Ковальова Ольга Пилипівна
2. Контактна особа: Ковальова Ольга Пилипівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Роздольна, 27б.
4. Телефони (з кодом міста): 062 382 27 03, 062 382 27 04.
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: багатодітні родини.
6. Головні напрямки діяльності:


юридична

допомога,

оформлення

документів

(посвідчень, довідок);


гуманітарна допомога.
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Донецька громадська правозахисна організація "Донецький
меморіал"
1. Керівник організації: Букалов Олександр Павлович
2. Контактна особа: Букалов Олександр Павлович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83092, а/с 4836.
4. Телефони (з кодом міста): 062 304 14 71
5. Електрона пошта: amnesty@skif.net
6. Адреса веб-сайту: www.prison.meno.ru
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: працівники в'язниць,
засуджені, звільнені з місць позбавлення волі.
8. Головні напрямки діяльності:


захист прав і інтересів, юридична допомога;



інформаційні та просвітницькі послуги.

Молодіжна громадська організація "Надія дитини"
1. Керівник організації: Воробей Валентина Іванівна
2. Контактна особа: Воробей Валентина Іванівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83053, вул. Арктики,45.
4. Телефони (з кодом міста): 050 472 31 09
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди.
6. Головні напрямки діяльності:


психологічна реабілітація;



художня самодіяльність;



спортивні заходи;



юридичні послуги (консультації з питань законодавства,
захист прав і інтересів);
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довідкові й просвітницькі послуги.

Донецька обласна громадська організація „Донецький пресклуб”
1. Керівник організації: Єременко Світлана Федорівна
2. Керівник проекту "Донецький прес-клуб реформ":
Черниченко Ірина Михайлівна
3. Контактна особа: Лідія Пономаренко
4. Поштова адреса: м. Донецьк, 83055,
вул. Челюскінців, 151/401.
5. Телефони (з кодом міста): 062 345 17 95, 381 75 80
6. Електрона пошта: pclub@euromb.com,
donetsk@cure.org.ua
7. Адреса веб-сайту: http://donetsk.cure.org.ua
8. Дата заснування: 31 липня 2001 року.
9. Ваші клієнти/цільова аудиторія: журналісти, громадські
організації, вчені, економісти, бізнесмени, представники
влади.
10. Мета

та

журналістів,

завдання

(місія)

підтримка

їх

організації:

об’єднання

професійної

діяльності,

сприяння розвитку незалежної преси, впровадженню
реформ, побудові відкритого демократичного суспільства
в Україні; співробітництво з громадськими організаціями з
метою вивчення їх досвіду роботи.
11. Головні напрямки діяльності:
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проведення засідань прес-клубу на актуальні теми
сьогодення,

прес-конференцій,

тренінгів,

семінарів,

громадських слухань, відкритих дебатів;


сприяння стажуванню журналістів, організація виїзних
засідань

та

ексклюзивних

зустрічей

з

відомими

політиками, депутатами, економістами;


проведення

соціологічних

досліджень,

моніторингів

преси;


підготовка та видання прес-бюлетенів;



надання

довідкових,

просвітницьких

та

рекламно-

пропогандиських послуг для засобів масової інформації
та неурядових організацій.
Донецький обласний центр "Інваспорт"
1. Керівник організації: Гордєєв В'ячеслав Сергійович
2. Контактна особа: Гордєєв В'ячеслав Сергійович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83048, вул. Челюскінців,
стадіон Локомотив.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 91 92 84
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди.
6. Головні напрямки діяльності:


психологічні

послуги

(консультації

психолога,

психологічна реабілітація, психологічна корекція);


спортивно-оздоровчі послуги;



проведення інформаційних кампаній щодо здорового
способу життя.
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Асоціація батьків дітей, хворих на фенилкетонурію
1. Керівник організації: Маркова Ірина Олексіївна
2. Контактна особа: Маркова Ірина Олексіївна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83000, пр-т Ілліча, 6/35.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 99 84 24
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти, діти-інваліди та їх
сім’ї.
6. Головні напрямки діяльності:


забезпечення продуктами харчування;



психологічна реабілітація, медико-психологічні заходи;



медичні консультації;



допомога в пошуку роботи;



послуги з професійної реабілітації осіб з обмеженими
можливостями;



інформаційні заходи, просвітницькі послуги.

Клуб молодих інвалідів "Надія"
1.

Керівник організації: Ложкова Олена Вікторівна

2. Контактна особа: Ложкова Олена Вікторівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83100, вул. 50-років СРСР,
149 (3 поверх)
4. телефони (з кодом міста) 062 337 57 61
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди.
6. Головні напрямки діяльності:


Організація зустрічей членів клубу, святкових зустрічей
за круглим столом;
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індивідуальні психологічні консультації;



тренінги, психологічні тренінги з використанням методів
арт-терапії.

Обласна організація інвалідів "Донбас"
1. Керівник організації: Куріна Ольга Михайлівна
2. Контактна особа: Куріна Ольга Михайлівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83073,
вул. Університетська, 91.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 58 43 43
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: організації інвалідів.
6. Головні напрямки діяльності:


надання

консультаційно-методичних

і

інформаційних

послуг;


натуральна допомога.

Громадська організація спинальних хворих "Надія"
1. Керівник організації: Гомольский Михайло Петрович
2. Контактна особа: Гомольский Михайло Петрович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83038, вул. Роднікова, 1
4. Телефони (з кодом міста): 0622 76 63 63, 0622 76 64 73
5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди-спинальники
6. Головні напрямки діяльності:
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натуральна допомога;



консультаційно-інформаційні послуги;



організація дозвілля (святкові концерти і спортивнооздоровчі заходи (спартакіади).

Соціально-політичне об’єднання “Асамблея громадських
організацій інвалідів та інших громадських організацій
Донбасу”
1. Керівник організації: Омельяненко Володимир Леонідович
2. Контактна особа: Омельяненко Володимир Леонідович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83000,
вул. Постишева 60/633.
4. Телефони (з кодом міста): 0622-90-31-54, 0622-90-20-94
5. Дата заснування: 2004 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди, родини загиблих
шахтарів, малозабезпечені, пенсіонери, діти-інваліди.
7. Головні напрямки діяльності:


соціальний-захист інвалідів, шахтарів-інвалідів, родин
загиблих

шахтарів;

малозабезпечених,

пенсіонерів,

дітей-інвалідів;


юридична допомога, допомога в оздоровленні, лікування.

Благодійна організація «Клуб Світанок»
1. Керівник організації: Мороз Світлана
2. Контактна особа: Мороз Олексій
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83004,
вул. Артема 154б/98.
4. Телефони (з кодом міста): 062 386 82 46, 062 348 50 49.
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5. Електрона пошта: svitanokm@mail.ru, svitanokm@ukr.net
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: споживачі ін’єкційних
наркотиків, люди, що живуть з ВІЛ та їх близькі; вагітні;
діти, народжені ВІЛ-позитивними матерями; ув'язнені;
молодь

(18—28

років);

працівники

неурядових

організацій.
7. Мета та завдання (місія) організації: надання допомоги —
психологічної,
соціальної

—

консультативної,
людям,

що

живуть

інформаційної,
із

ВІЛ/СНІД

і

наркозалежним, а також для формування толерантного
відношення до вищевказаних категорій громадян.
8. Головні напрямки діяльності:


психологічне консультування;



перед тестове та післятестовое консультування;



консультування з питань передачі ВІЛ від матері до
дитині;



організація масових акцій;



організація груп самодопомоги;



терапевтичне співтовариство.

Благодійний фонд „Піклування”
1. Керівник організації: Проценко Тетяна
2. Контактна особа: Проценко Олег
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83087,вул. Калініна, 11.
4. Телефони (з кодом міста): 062 334 02 26, 062 385 81 03,
0622 97 11 71.
5. Електрона пошта: procenko@skif.net
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6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: люди, що живуть з ВІЛ,
чоловіки, що мають секс з чоловіками, бісексуали,
пацієнти венерологічних клінік, підлітки, молодь, діти
вулиці.
7. Мета та завдання (місія) організації: сприяння заходам
для захисту населення від соціально небезпечних
захворювань (ВІЛ).
8. Головні напрямки діяльності:


психологічне консультування;



медичне консультування;



поширення інформації та просвітницька робота відносно
ВІЛ/ЗПСШ;



адресація

клієнтів

на

лікування

ЗПСШ

у

медичні

установи;


надання реабілітаційних послуг хворим венеричними
захворюваннями, ЛЗП, ЛЖВ (консультування, навчання,
освіта);



організація груп самодопомоги;



альтернативні методи оздоровлення.

Представництво міжрегіонального громадського фонду
соціальної і психологічної допомоги хворим наркоманією і
СНІД „Медицина 2000”
1. Керівник організації: Мельникова Лариса
2. Контактна особа: Мельникова Лариса
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83027, вул. Ф. Кону, 5.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 56 51 43
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5. Ваші клієнти/цільова аудиторія: споживачі ін’єкційних
наркотиків, пацієнти венерологічних клінік, молодь (18—
28 років), ЗМІ, медичні працівники, працівники системи
освіти, представники органів влади, працівники НДО.
6. Мета та завдання (місія) організації: розробка і реалізація
програм, спрямованих на сприяння духовної і соціальнопсихологічної

реабілітації

людей,

залежних

від

психоактивних речовин (наркотики, алкоголь), хворих на
СНІД, сприяння в одержанні медико-соціальної й інших
видів

допомоги,

проведення

гуманітарних

акцій

в

інтересах окремих категорій осіб і суспільства в цілому.
7. Головні

напрямки

діяльності:

діяльність

організації

заснована на Мінесотській моделі реабілітації людей,
залежних від алкоголю, наркотиків, а також хворих на
СНІД - це програма «12 кроків».
"Твоя Перемога" центр ресоціализації наркозалежної молоді
1. Керівник організації: Штейн Олег Азізович
2. Контактна особа: Штейн Олег Азізович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83069, Ленінський р-н, хутір
Рудчанськ.
4. Телефони (з кодом міста): 062-348-02-20, 062-348-60-20
5. Електрона пошта: shtein@mir.dn.ua
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: споживачі ін’єкційних
наркотиків, люди, що живуть з ВІЛ та їх близькі,
співробітники правоохоронних органів, засоби масової
інформації, медичні працівники, працівники системи
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освіти, представники органів влади, працівники
неурядових організацій.
7. Мета та завдання (місія) організації: надання соціальної і
психологічної допомоги наркозалежним і ВІЛінфікованим.
8. Головні напрямки діяльності:


реабілітація наркозалежних і ВІЛ-інфікованих у
стаціонарних умовах, курс реабілітації триває від 6 до 12
місяців;



психологічне консультування;



медичне консультування;



просвітницька робота відносно ВІЛ/СНІД;



впровадження програми «рівний — рівному»;



організація груп самодопомоги;



альтернативні методи оздоровлення.

Донецький молодіжний дебатний центр
1. Керівник організації: Дьомкіна Валентина Володимирівна
2. Контактна особа: Дьомкіна Валентина Володимирівна
3. Поштова адрес: м. Донецьк, 83003, пр-т Ілліча, 79/31.
4. Телефони (з кодом міста) 062 345 77 91, 062 385 98 39
5. Електрона пошта: debate@cent.dn.ua
6. Адреса веб-сайту: www.cent.dn.ua
7. Дата заснування: 1997 р.
8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти, молодь, громадські
організації,

територіальні

громади,

журналісти,
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представників державних соціальних і молодіжних служб,
представників органів місцевого самоврядування.


Мета та завдання (місія) організації: розвиток
громадських проведення різноманітних студентських
конференцій, присвячених профорієнтації, профадаптації
та розбудові гармонійного суспільства;



індивідуальна та групова робота з соціальнопсихологічної адаптації пенсіонерів;



організація спортивних і видовищних заходів для дітей та
молоді;



консультації з психологічних аспектів взаємодії з
роботодавцями та владою;



інформування молоді щодо профілактики захворювання
на СНІД;



психологічна допомога та сертифікація психологічних
видів діяльності.

9. ініціатив

через

всебічне

сприяння,

інформаційну

і

консультаційну підтримку всіх починань, спрямованих на
ефективні зміни в сучасному Українському суспільстві
10. Головні напрямки діяльності:


розвиток громадських ініціатив через підтримку
діяльності територіальних громад;



формування і розвиток знань і практичних навичок через
проведення тренінгів, семінарів, дебатів, конференцій,
круглих столів, форумів, громадських слухань,
інформаційних кампаній;



захист прав і представлення інтересів дітей і молоді в
місцевих і регіональних органах влади;
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сприяння інтеграції України у світове співтовариство.

Донецька обласна молодіжна громадська організація
інвалідів „Діяльне милосердя”
1. Керівник організації: Красовська Олена Володимирівна
2. Контактна особа: Красовська Олена Володимирівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83017, б. Шевченка, 36.
4. Телефони (з кодом міста): 062 332 08 75
5. Електрона пошта: miloserdie@crf.donetsk.ua
6. Дата заснування: 2002 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: інваліди, та всі ті, хто
вважає за потрібне допомагати їм.
8. Головні напрямки діяльності:


матеріальна та благодійна допомога;



залучення до суспільно-корисної праці інвалідів,
створення нових робочих місць для них.

Громадська організація „Центр жіночих досліджень”
1. Керівник організації: Джурило Валерія Миколаївна
2. Контактна особа: Жеребченко Олена
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83050,
вул. Р. Люксембург, 30а.
4. Телефони (з кодом міста): 050 908 23 47, 062 339 06 61.
5. Електрона пошта: helenyonok@pisem.net
6. Дата заснування: 1998 р.
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7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: жінки, діти-сироти,
проблемні сім’ї.
8. Головні напрямки діяльності:


надання психологічної допомоги;



соціально-педагогічні послуги (школа для батьків);



медичне консультування;



гендерні програми;



робота з дітьми-сиротами.

Донецьке обласне товариство сприяння ВІЛ-інфікованим
1. Керівник організації: Гражданов Микола Петрович
2. Контактна особа: Кутова Ольга Олександрівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83045, вул. Олімпієва, 1а.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 66 22 60, 062 385 78 93,
0622 66 71 10
5. Електрона пошта: bridge_rc@aids.donetsk.ua,
info@aids.donetsk.ua
6. Адреса веб-сайту: www.bridge-rc.org, www.aids.donetsk.ua
7. Дата заснування: 1999 р.
8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: представники уразливих
груп (споживачі ін’єкційних наркотиків), люди, що живуть з
ВІЛ,

вчителі

загальноосвітніх

і

професійно-технічних

навчальних закладів, науково-педагогічні працівники і
працівники

вищих

навчальних

закладів;

соціальні

працівники і волонтери Центрів соціальних служб для
молоді;

діти

представники
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і молодь
місцевої

у системі
влади;

державної

освіти;

представники

правоохоронних
військових

органів;

частин;

адміністрація

представники

в'язниць

засобів

і

масової

інформації.
9. Мета та завдання (місія) організації: сприяння проектам,
спрямованим на боротьбу з ВІЛ/СНІД.
10. Головні напрямки діяльності:


профілактична робота в області ВІЛ/СНІД;



підвищення рівня толерантності до людей, що живуть із
ВІЛ, шляхом здійснення інформаційно-освітньої
діяльності і заходів щодо адвокації на рівні регіону.

Станиця Донецьк Пласту — національної скаутської
організації України
1. Керівник організації: Тарасов Юрій Васильович
2. Контактна особа: Тарасов Юрій Васильович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83085, вул. РимськогоКорсакова, 10/44.
4. Телефони (з кодом міста): 062 338 26 64, 062 382 33 57
5. Електрона пошта: ignatio@ukr.net
6. Дата заснування:1991 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти та молодь.
8. Головні напрямки діяльності:


патріотичне виховання української молоді на засадах
християнської моралі;



виховання молоді як свідомих, відповідальних і
повновартісних громадян місцевої, національної та
світової спільноти.
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Донецький обласний центр підтримки дитячих громадських
об’єднань
1. Керівник організації: Марковський Валерій Павлович
2. Контактна особа: Марковський Валерій Павлович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83000,
вул. Університетська, 13/209.
4. Телефони (з кодом міста): 062 304 44 53, 062 304 40 02.
5. Дата заснування: 1994 р.
6. Ваші

клієнти/цільова

аудиторія:

лідери

дитячих

організацій, журналісти.
7. Мета та завдання (місія) організації: сприяння роботі
дитячих громадських організацій.
8. Головні напрямки діяльності:


проведення навчальних тренінгів, семінарів;



методична, консультативна робота.

Регіональна асоціація Психологів Донбасу
1. Керівник організації: Максименко Юрій Борисович
2. Контактні особи: Кияшко Лариса Олександрівна (голова
правління),
3. Ігнатов Олег Вікторович (голова Донецького відділення),
Потапова Валентина Дмитріївна (завідуюча кафедрою
психології ДонНУ)
4. Поштова адреса: м. Донецьк, 83101, вул. Куйбишева, 31.
5. Телефони (з кодом міста): 0622 22 62 29, 0622 66 21 13.
6. Електрона пошта: 3pm@ua.fm
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7. Дата заснування: 2003 р.
8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: педагоги, викладачі,
психологи, студенти, школяри, пенсіонери.
9. Головні напрямки діяльності:
Донецька обласна молодіжна організація “Євроклуб”
1. Керівник організації: Штукарін Сергій Ігоревич
2. Контактна особа: Штукарін Сергій Ігоревич
3. Поштова адреса: м.Донецьк, 83055,
вул.Університетська, 24/48.
4. Телефони (з кодом міста): 050 917 26 11, 062 304 40 97.
5. Електрона пошта: doneuroclub@gmail.com
6. Адреса веб-сайту: www.europa.dn.ua
7. Дата заснування: 2004 р.
8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: молодь регіону.
9. Головні напрямки діяльності:


проведення наукових конференцій; круглих столів;



надання різноманітної інформації про Європейський
Союз на основі нашої бібліотеки;



залучення до заходів обласного рівня пов’язаних з
євроінтеграційною тематикою;



інформування щодо існуючих програм, обмінів тощо у
навчанні за кордоном; допомога у написанні різного роду
аплікаційних форм, СV тощо.
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Молодіжній творчий центр “Хьюзтон” та анімаційна студія
“Тунгуру”
1. Керівник організації: Зленко Всеволод Анатольович
2. Контактна особа: Зленко Всеволод Анатольович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83110, пр-т Звільнення
Донбасу, 16а.
4. Телефони (з кодом міста) 050 952 88 76, 066 31 31 793,
063 305 86 96, 062 331 91 55.
5. Електрона пошта: seva@toongu.ru , sevazloy@mail.ru
6. Адреса веб-сайту: www.toongu.ru, www.toongu.ru.social
7. Дата заснування:1996 р.
8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: творча молодь,
студентство, професійні музиканти, композитори,
користувачі Інтернету по всьому СНД , фахівці флешанімації та комп’ютерної графіки.
9. Головні напрямки діяльності:


проведення масових заходів, творчий обмін,
інформаційна діяльність;



створення анімаційних роликів, відеороліків, благодійна
діяльність.

Донецьке обласне відділення всеукраїнського творчого
центру „Перлина сезону”
1. Керівник організації: Сидоров Роман Миколайович
2. Контактна особа: Сидоров Роман Миколайович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, вул. Овнатаняна, 4.
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4. Телефони (з кодом міста): 062 343 85 69
5. Електрона пошта: mx@sound.finfort.com
6. Дата заснування: 2000 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: молоді люди 14-22 років.
8. Мета та завдання (місія) організації: популяризація
творчості молоді.
9. Головні напрямки діяльності: проведення семінарів,
тренінгів, майстер-класів з питань розвитку творчого
потенціалу молоді міста.
Донецька обласна громадська організація “Центр
законодавчих ініціатив”
1. Керівник організації: Коваленко Роман Олексійович
2. Контактна особа: Стрижак Вікторія Валеріївна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83050, бул. Пушкіна, 32/6.
4. Телефони (з кодом міста):062 335 78 74
5. Електрона пошта: admin@czi.net.ua
6. Адреса веб-сайту: www.czi.net.ua
7. Дата заснування: 2000 р.
8. Ваші

клієнти/цільова

аудиторія:

громадяни,

органи

місцевого самоврядування.
9. Головні напрямки діяльності:


участь у розробці концепцій, проектів законодавчих актів,
спрямованих

на

забезпечення

місцевого

та

регіонального розвитку;
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створення сприятливих умов для здійснення діяльності
суб'єктів

господарювання,

покращення

соціального

захисту населення;


залучення

громадськості

до

рішення

актуальних

економічних та соціальних проблем шляхом ініціювання
прийняття необхідних законодавчих актів Верховною
Радою України.
Донецький обласний громадський центр тверезості та
оздоровлення «Іскра»
1. Керівник організації: Костанда Світлана Яківна
2. Контактна особа: Щуцька Олена
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83017, бул. Шевченко, 54.
5. Телефони (з кодом міста): 062 386 81 90
7. Електрона пошта: skidka-don@yndex.ru
8. Дата заснування: 2001 р.
9. Ваші

клієнти/цільова

наркозалежні,

аудиторія:

ВІЛ-інфіковані,

діти

вулиць,

талановиті

алко,

діти

з

малозабезпечених родин.
10. Мета та завдання (місія) організації: сприяти об’єднанню
зусиль громадян у справах встановлення тверезого та
здорового

способу

життя,

покращення

системи

соціальної допомоги незахищеним верстам населення.
11. Головні напрямки діяльності:


пропаганда тверезого та здорового способу життя,
формування антиалкогольного громадського погляду,
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розкриття шкоди впливу алкоголю, тютюну і наркотиків
на всі сфери життя людини та суспільства;


сприяння розробці проектів законодавчих актів, які
спрямовані на зменшення споживання алкоголю, тютюну
та наркотиків та пов’язаних з ними наслідків, на захист
людей, що страждають від згубних звичок своїх родичів
та інших людей, на охорону та захист прав людей, які
звільнилися від алкогольної або наркотичної залежності;



організації виставок, лотерей,
Створення

циклів

лекцій,

благочинних аукціонів.
критичних

статей,

загальноосвітніх програм по питанням громадського
здоров’я, в т.ч. на телебаченні та радіомовленні;


соціальна реклама, дослідження, вивчення громадської
думки.

Обласна громадська організація Фундація «Молодь
Донбасу»
1. Керівник організації: Бідило Лідія Іванівна
2. Контактна особа: Бідило Лідія Іванівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83029, вул. Робітнича, 18.
4. Телефони (з кодом міста): 062 342 66 87, 050 348 85 11
5. Дата заснування: 2004 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: учні шкіл, студенти
училищ, технікумів та вищих учбових закладів, діти в
притулках та дитячих будинках, молодь міста та області.
7. Головні напрямки діяльності:
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профілактичні заходи (ток – шоу, лекції, тренінги, дебати,
відео – сеанси, акції), програми “Допоможи і знайдеш”
для дітей сиріт, проведення концертів, фестивалів,
конкурсно

–

ігрових

програм,

проведення

Школи

волонтерів, Школи лекторів;


програми для наркозалежних та ВІЛ-інфікованих людей,
клуби за інтересами.

Донецька обласна громадська організація Клуб «ДОРС»
1. Керівник організації: Кравченко Наталія Миколаївна
2. Контактна особа: Корнієнко Євгенія
3. Поштова адреса: м. Донецьк, пр-т Ілліча, 22/38.
4. Телефони (з кодом міста): 0622 95 71 04, 050 901 89 24
5. Електрона пошта: doors@telenet.dn.ua
6. Дата заснування 2004 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: споживачі ін’єкційних
наркотиків, хімічно залежні люди (алкоголіки, наркомани,
токсикомани, гравці), а також члени їхніх родин і люди з
їхнього близького оточення; люди, що живуть з ВІЛ,
жертви насильства і торгівлі людьми; студенти вищих
навчальних закладів.
8. Мета та завдання (місія) організації: задоволення і захист
законних соціальних, економічних, творчих інтересів
членів Клуба, що ґрунтуються на сприянні в розвитку
здорового способу життя серед громадян і сприянні в
подоланні залежності від алкоголю і наркотиків.
9. Головні напрямки діяльності:
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всебічне сприяння здоровому способові життя громадян;



сприяння подоланню залежності від різних видів
небезпечних для здоров'я людини засобів;



сприяння загальному розвитку особистості;



сприяння створенню умов для формування і
задоволення культурних запитів і духовних потреб,
розвиток ініціативи, реалізації творчого потенціалу
людини; захист соціальних інтересів членів Клубу;



сприяння проведенню інформаційно-профілактичних
заходів серед молоді в навчальних закладах області;



сприяння розробці законодавчих пропозицій,
рекомендацій і подання їх у відповідні органи, що мають
право законодавчої ініціативи.

Донецький обласний благодійний фонд «Центр розвитку
філантропії»
1. Керівник організації: Петренко Микола Михайлович
2. Контактна особа: Петренко Микола Михайлович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83017, б. Шевченко, 29.
4. Телефони (з кодом міста): 062 345 22 36
5. Електрона пошта: kindness@skif.net
6. Дата заснування: 2000 р.
7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: соціально незахищені
групи населення (інваліди, багатодітні родини,
співробітники лікарень, дитячих будинків і інтернатів).
8. Головні напрямки діяльності:
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створення бази даних і моніторинг проблем установ
охорони здоров'я, освіти;



соціальний захист громадських організацій



систематичне
соціальних

залучення
проблем,

уваги

громадськості

цілеспрямована

до

ініціація

безоплатних пожертв на найбільш суспільно-значимі
благодійні програми, створення Коаліції благодійних
організацій і фондів, а також бізнес структур, державних
установ і громадських організацій для координації і
консолідації їхньої філантропічної діяльності.
Донецька обласна Ліга ділових та професійних жінок
1. Керівник організації: Горова Людмила Олександрівна
2. Контактна особа: Горова Людмила Олександрівна
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83086, вул. Артема, 45.
4. Телефони (з кодом міста) 062 334 20 43, 062 334 34 00,
062 304 70 80, 062 335 19 02, 062 334 34 43.
5. Електрона пошта: postmaster@liga.donetsk.ua;
postmaster@bisliga.donbass.com.
6. Адреса веб-сайту: www.bpw.donetsk.ua
7. Дата заснування: 1995 р.
8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: все населення Донецької
області та всієї України (в тому числі – жінки і діти).
9. Головні напрямки діяльності:


допомога громадянам, особливо жінкам, які опинились в
різноманітних кризових ситуаціях, в тому числі – стали
жертвами насильства або торгівлі людьми;
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економічний розвиток громадян, особливо жінок;
допомога в перенавчанні, пошуку роботи,
працевлаштуванні, самозайнятості, створенні власної
справи; супроводження у працевлаштуванні і створені
бізнесу; допомога організаціям третього сектору України:
консультативно-правова допомога, навчання, розробка
проектів і їх супровід.

Донецький міський молодіжний центр мистецтв «ЕкоАрт»
1. Керівник організації: Жуков Сергій Володимирович
2. Контактна особа: Жуков Сергій, Жукова Валентина
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83102, вул. Стадіонна,
буд. 20б/28
4. Телефони (з кодом міста): 0622 66 21 79.
5. Електрона пошта: ekoarts@yandex.ru
6. Адреса веб-сайту: www.ekoarts.narod.ru
7. Дата заснування: 1999 р.
8. Ваші клієнти/цільова аудиторія: молодь Донецька та
Донецької області від 14 до 35 років.
9. Мета та завдання (місія) організації: всебічна підтримка,
розвиток і реалізація ідей молоді в різних галузях її
життя.
10. Головні напрямки діяльності:


розвиток і популяризація молодіжної творчості;



підвищення соціальної активності молоді;



сприяння демократизації суспільства, інформування
молоді про її права й свободи та їх захист; сприяння
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розвитку незалежних молодіжних засобів масової
інформації;


пропаганда здорового способу життя.

Донецька обласна громадська організація „До чистих
джерел”
1. Керівник організації: Журавльов Володимир Васильович
2. Контактна особа: Журавльов Володимир Васильович
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83050, пр-т Миру, 2б/509.
4. Телефони (з кодом міста): 062 34 000 73
5. Дата заснування: 2003 р.
6. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти від 14 років.
7. Мета та завдання (місія) організації: екологічне
виховання в контакті з природою.
8. Головні напрямки діяльності:


проведення практичної роботи з поліпшення екологічного
стану в регіоні, проведення екологічних експедицій;



проведення конкурсів, семінарів, конференцій.

Загальноукраїнський благодійний фонд „Наш дім Україна”
1. Керівник організації: Шевельов Володимир Савелович
2. Контактна особа: Садовий Євген
3. Поштова адреса: м. Донецьк, 83050, пр-т Театральний, 7.
4. Телефони (з кодом міста): 062 334 09 99, 062 305 03 94.
5. Електрона пошта: fond@nashdom.dn.ua
6. Адреса веб-сайту: www.fond.nashdom.dn.ua
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7. Ваші клієнти/цільова аудиторія: діти-сироти, інваліди,
ВІЛ-позитивні, молодь, неурядові організації.
8. Мета та завдання (місія) організації: благодійна
діяльність.
9. Головні напрямки діяльності:


реабілітаційна діяльність, соціальне партнерство;



профілактична, освітня діяльність.
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