№
п/п

Назва організації

П.І.Б.
керівника

Адреса, контактний
телефон, електронна адреса

Напрямки діяльності ГО

1.

Громадська організація «Спілка
жінок м. Києва»

Москаленко
Лідія Василівна

Приміщення не має

Основною метою діяльності є соціальний
захист жінок, дітей та сімей; питання
гендерної
рівності,
благодійницька
діяльність, участь у світовому жіночому
русі. При організації функціонує творче
об’єднання «Світлина», яка об’єднує
мистецтвознавців,
журналістів,
композиторів, співаків, художників

2.

Київська міська організація
Всеукраїнського об'єднання українок
«Яворина»

Ушій
Лідія Іванівна

вул. Васильківська, 27,
корпус 2, офіс 1,
м. Київ, 03022
ushiy@ukr.net

Мета – підвищення ролі і статусу жінок у
всіх сферах життєдіяльності, об’єднання
зусиль жінок для розбудови відкритого
громадянського суспільства. Форми роботи
– надання юридичних консультацій,
проведення
культурно-просвітницьких
заходів, сприяння у вирішенні соціальноекономічних потреб; психологічне надання
допомоги пораненим бійцям АТО і ООС та
їх родинам; соціальний патронаж (надання
допомоги ветеранам праці, інвалідам,
бійцям АТО та ООС)

3.

Громадська організація
«Материнська любов»

Миронова
Зоя Михайлівна

бульвар Шевченка, 3,
кім. 226, 203,
м. Київ, 01004
481013@ukr.net

Неприбуткова
громадська організація,
створена
для
активізації
процесів
національного, культурного та духовного
відродження.
Проводить
мистецькопросвітницькі заходи; впроваджує програми
духовного розвитку молоді. Працює
програма Школа репродуктивного здоров'я
для підлітків та молоді «Шануй себе»
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4.

Громадська організація «Київський
дитячий фонд»

Семенюк
Ніна Миколаївна

вул. Липська, 16,
м. Київ, 01021,
(044) 253-25-75;
(044) 253-44-73
kievdetfond@ukr.net

Діяльність
у
сфері
підвищення
відповідальності за дітей-сиріт, дітей з
інвалідністю та дітей, що лишились без
батьківського піклування, задоволення та
захисту їх прав, а також захисту прав жінок;
привертання
уваги
суспільства
до
вихованців
шкіл-інтернатів,
дитячих
будинків; сприяння посиленню уваги до
проблем виховання дітей у сім’ях; надання
допомоги громадянам, які взяли на
виховання дітей-сиріт; проведення заходів
із залученням дітей-сиріт та дітей з
малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких
перебувають
або
загинули
в
антитерористичній операції

5.

Громадська організація інтелігенції
міста Києва
«Київ – рідний дім»

Капацин
Олег Олександрович

Приміщення не має

Всебічна
підтримка,
допомога
та
реабілітаційні послуги громадянам, які
відбувають покарання, та тим, які
звільнились з місць покарання. Їх адаптація
у суспільство,
консультаційні послуги.
Практичне
вирішення
питань
щодо
відновлення документів, працевлаштування,
вирішення матеріальних проблем

Центр захисту дітей «Наші діти»

Луценко
Наталія Анатоліївна

6.

Юридична адреса:
вул. Миропільська, 31-А,
к.43, м. Київ, 02192

просп. П. Тичини, 28-Б, м. Центр є соціальним закладом, діяльність
Київ, 02152
якого спрямована на допомогу дітямсиротам та дітям, позбавленим
Поштова адреса: а/с 137, батьківського піклування, їх повну
Київ-152, 02152
соціальну реабілітацію, реалізацію їх права
(044) 5457704
на життя і виховання в умовах, максимально
(044) 5504286 т/ф.
наближених до сімейних.
www.ourkids.eu
2

7.

Громадська організація «Об’єднання
дружин і матерів бійців учасників
АТО»

Московець
Наталія Олегівна

м. Київ,
вул. Віскозна, 3
066-826-53-77
050-877-55-09
info.familyato@gmail.com

Напрямки діяльності:
- відстоювання гідності та захищеності
жінок України;
- соціальне та психічне відновлення жінок;
- активізація участі громадськості у
важливих соціально-правових процесах.

http://familyato.org
https://www.facebook.com/fam
ilyato
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