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Потабенко Ігоря Валерійовича
Громадська організація "Молодь за вищу освіту"
на участь в установчих зборах з формування Громадської ради
при Київській міській державній адміністрації
ПІБ

Потабенко Ігор Валер ійович
Заступник голови правління грома дської
організації "Молодь за вищу освіту ,«
(на громадських засадах)
Українець

Працює

Громадянство
Число, місяць, рік
народження
Місце народження
Освіта
Володіння мовами

01.03.1980

Нагороди, почесні звання

Досвід роботи в органах,
громадська робота
Трудова діяльність

Додаткова інформація
Контактна інформація
Можливий напрямок роботи
у Громадській раді

(підпис)

м. Київ
Вища економічна та педагогічна
Українська - рідна,
Російська - вільно,
Англійська - зі словником.
Подяка від мера м. Києва,
Подяка від асоціації профспілкових організацій
студентів
1
Заступник голови комітету з питань освіти і науки
ГР при КМДА.
Громадська рада при Мін. освіти
ІТ директор «КАУ»
Завідувач Головного інформаційнообчислювального центру
Громадською діяльністю займаюсь з 1996 року
моб.: (096) 382-38-21
е-шаіі: ро1аЬепко@арроз.ог£.иа
Освіта
.
Спорт
І

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"МОЛОДЬ ЗА ВИЩУ ОСВІТУ"
" 25 " квітня 2019 р. №25/4

03065, м. Київ, вул.Метробудвська 5а.
тел. (096) 382-38-21

ІНФОРМ АЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського
суспільства
протягом 2018-2019 року

1. Назва ІГС: Громадська організація "Молодь за вищу освіту"
2. Скорочена назва ІГС: ГО "Молодь за вищу освіту"
3. Дані про легалізацію ІГС: Організація зареєстрована Управлінням юстиції в
м. Києві від 27.07.2000 року № 0205-2000 Г.О.
4. Адреса, контакти:
03065, м. Київ, вул.Метробудвська 5а. моб.: (096) 382-38-21
е-таіі: асІтіп@арроз.огд.иа
5. Мета та напрями діяльності. Задоволення та захист законних соціальних,
економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів молоді.
Залучення різноманітних верств молоді до реалізації творчих ініціатив.
Сприяння саморозвитку молодих людей, формуванню особистісних рис
громадянина України, духовному відродженню нації.
6. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду:
Ми самостійно створюємо та проводимо багато проектів, серед яких:
Всеукраїнський благодійний марафон "Діти - Янголи Миру"
Освітянська акція "Ланцюг миру"
Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики
Ми організовуємо та проводимо:
щорічний конкурс соціальних проектів;
семінари та тренінги для підготовки лідерів.
Ми розробили та реалізували програми:
„ Фізична культура та здоровий спосіб життя для молоді";
- "На шляху до здоров'я";
- Наукова просвітницька програма "Світогляд”.
1. Проекти фінансуються за рахунок добровільних внесків та грандів.
Ми тісно співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, асоціаціями,
профспілками т^ ^ р Щ а^ державної влади.

Г олова

Ю.В. ївженко

