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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

КОМУНІКАТИВІСТИКИ" протягом 2018-2019 рр..

1. Назва організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЇ 
КОМУНІКАТИВІСТИКИ»

2. Скорочена назва організації: ГО ««НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ( 
КОМУНІКАТИВІСТИКИ»

3. Дані про легалізацію організації: ЄДРПОУ: 41279814
4. Місцезнаходження, телефон: 04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ 

МЕЛЬНИКОВА, БУДИНОК 36/1, КІМНАТА 262
5. Мета та напрями діяльності: добровільна взаємодія і об’єднання на основі рівноправності 

громадян України, а саме молоді - майбутнього України, для сприяння всебічного розвитку 
молодої особистості; здійснення діяльності, спрямованої на захист своїх соціальних, 
економічних, творчих, духовних та інших законних інтересів; діяльність, яка сприяє 
вирішенню молодіжних проблем, становленню та розвитку молоді, розвитку молодіжної 
культури та освіти, висвітленню культурно-освітніх молодіжних заходів, розвитку фізичної 
культури та спорту, оздоровленню дітей та молоді; сприяння міжнародним контактам молоді; 
привертання уваги органів державної влади на важливість активної участі молоді в 
політичних процесах на місцевому рівні, а також залучення молодих громадян в. 
державотворчий процес. (

6. Інформація про діяльність ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНТЗАЦІЇ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЇ 
КОМУНТКАТИВТСТИКИ»:

Лекційні виступи про підвищення фізичного та духовного розвитку молоді.

Спортивні конкурси та змагання.

Організація походів, екскурсій та туристичних подорожей.

Надання інформації про спортивні майданчики, зали та літературу.

Волонтерська допомога малозабезпеченим сім’ям. |

Пропаганда здорового способу життя в соціальних мережах та інших засобах масової 

інформації I

Лекційні виступи про права та можливості молоді впливати на покращення|суспільного життя. 

Пропаганда активного політичного життя в соціальних мережах та інших засобах масової 

інформації.

З повагою, 
Голова Даниленко С.І.


