


У 2019 році засновала Благодійний фонд «За Дітей», який працює у 
напрямку боротьби з насильством над дітьми. Фонд збирає однодумців у цій 
сфері заради вирішення проблем, які існують у цьому напрямку. Підтримує 
родини, які зіткнулися з проблемами насилля. Фонд надає психологічну, 
консультативну, фізичну допомогу усім, хто в ній потребує.

Сайт Блвгодійного фонду: https://zadetei.com.ua/

Благодійний фонд в соціальних мережах:
БасеЬоок: https://www.facebook.com/zaditev/

https://zadetei.com.ua/
https://www.facebook.com/zaditev/


Громадська організація 
«Розвиток молоді»

49000, м. Дніпро, вул. В.Вернадського, буд. 1 кв. 111 
Тел./факс: +380993603635 Ел. пошта: v.gorobetsl977@gmail.com

Голові громадської ради 
при Дніпровській міській раді 
Богачевій Л.В.

М ОТИВАЦІИНИИ ЛИСТ

Займаючись бізнесом, я присвятила багато років різним проектам 
пов’язаним з молоддю та дітьми -  благодійним, соціальним:, психологічним, 
спортивним, творчим, розважальним, оздоровчим та освітнім.

Всі ці проекти створювалися для організації щасливого молодіжного та 
дитячого простору для дітей, молоді і, звичайно ж, їх батьків.

Я робила акцент на необхідності впевненого старту в освіті, адаптації 
дітей та молоді в соціумі. Для всього, що може зробити їх життя ще більш 
ємними і насиченими, щоб вони могли сказати, що їхнє дитинство та юність 
були щасливими. А це так важливо, коли ми стаємо дорослими!

Я впевнена, що Україні необхідно посилення вектора розвитку дітей і 
молоді.

На сьогоднішній день моя мета -  це створення проекту національного 
масштабу, в якому для досягнення спільної мети зможуть об’єднатися 
небайдужі люди, філантропи, політики і цілі корпорації.

Я дуже сподіваюся, що ми зможемо підтримати наших дітей і молодь, 
підвищити якість життя і забезпечити всебічний їх розвиток.

Спільними зусиллями, бажанням і активною роботою, ми зможемо 
досягти поставлених цілей, а також показати наочний приклад командної 
роботи.

З повагою,

Член ГО «Розвиток молоді» М. В. Пінчук

mailto:v.gorobetsl977@gmail.com


Інформація
про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом

2015-2019 років

1. Назва

Громадська організація «Розвиток молоді».

2. Скорочена назва 

ГО «РМ».

3. Дані про легалізацію 

Діє на підставі Статуту.

4. Адреса, контакти

м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 1. тел. 099 360 36 35.

5. Мета та напрями діяльності

Здійснення та захист прав і свобод людини та громадянина, задоволення 
суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших 
інтересів своїх членів та/або інших осіб.

6. Досвід роботи в консультативно-дорадчих органах 

Відсутній.

7. Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду (назва проекту, 
мета, партнери, учасники, кінцевий результат), проведена робота

Громадська організація «Розвиток молоді» реалізує безліч проектів -  освітніх, 
гуманітарних, соціальних, просвітницьких, інформаційних та інших. Детальна 
інформація про всі проекти діяльності ГО -  на сторінці у ГасеЬоок


