Б іограф ічна довідка уповноваж еного представника
___________ М ож ар О лександр П авлович___________
(ПІ Б)

___________Г ром адська організація «Ж И ТИ ВІЛ ЬН О »___________
(назва інституту громадського суспільства)

на участь в установчих зборах з ф ормування Г ром адськ ої ради
при К иївській міській держ авній адм іністрації.
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Громадська організація
«Жити вільно!»
04214 Киев, м. Київ, вул. Героїв Дніпра 34 б
+380 93 329 5222, +380 68 773 1331
ІіУеїгееІу.иа@дтаіІ.сот

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності Громадської організації «ЖИТИ ВІЛЬНО»
протягом року.
1. Повна назва ІГС: Громадська організація «ЖИТИ ВІЛЬНО!»
2. Скорочена назва ІГС: ГО «ЖИТИ ВІЛЬНО!»
3. Дані про легалізацію ІГС:
Дата на номер запису в ЄДР: 02Л 1.2018, № 10691020000042546
4. Адреса, контакти: 04214 м.Київ, вул. Героїв Дніпра, буд. 34Б, кв.31., контактний
телефон +380975966259, е-таіі: зег§иІа@икг.пеІ
5. Мета та напрями діяльності.
Головною метою Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних,
творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, сприяння
зростанню соціальної та культурної свідомості суспільства.
Основними напрямами діяльності Організації є:
1. Налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом та різноманітні форми співпраці з іншими
місцевими, всеукраїнськими, міжнародними та іноземними громадськими організаціями.
2. Надання необхідної підтримки членам Організації та громадянам у сфері праці, зайнятості
тощо.
3. Задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національнокультурних, спортивних та інших інтересів експертів та спеціалістів.
4. Аналітика, супровід та консалтинг експертної діяльності.
5. Втілення ідеї ефективного та раціонального проведення судових та інших експертиз.
6. Сприяння екологічній та культурній просвіті та поліпшенню поінформованості
громадськості щодо проблем у сфері експертної діяльності.
7. Ініціювання та підтримка наукових, судових, екологічних, соціальних експертиз та
досліджень.
8. Всебічне сприяння задоволенню та захисту екологічних, економічних, культурних, освітніх
прав та інтересів членів Організації, громадян та експертів шляхом представництва їх в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування України, громадських організаціях
України, інших держав та їх об’єднань, на міжнародних зборах, з’їздах, конференціях, а також
шляхом надання членам Організації, громадянам та експертам інформаційної, матеріальної,
консультаційної та практичної допомоги.
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9. Створення умов для всебічної реалізації членами Організації своїх інтересів, здібностей, прав
та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.
10. Інші напрямки діяльності, що не суперечать законодавству України та положенням цього
Статуту.
6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при ОВВ - відсутній
7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного період: 3 жовтня 2018 року
реалізується:
та вживання психоактивних
- програма з профілактики соціе льно небе:
у міста Києва;
речовин в загальноосвітніх навчальних закладах
чів осіб, що вживають
- організовано проведення гр] п само/
психоактивні речовини.
Голова Правління

м.п.

