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МОТІВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Я, Редькін Андрій Володимирович, займаюсь громадською діяльністю у 
м. Дніпро протягом 15 років і маю досвід не тільки у керівництві та 
організації здійснення проектів, але й у дослідній роботі яка проводиться 
організацією на протязі багатьох років. Актуальність саме такое дослідної 
роботи визначається кризовим станом сім'ї в нашій державі. Процес 
трансформації сучасної сім'ї і як соціального інституту супроводжується в 
сьогоденні тривожними ознаками її нестабільності.

У основі проведення даного дослідження лежить наявність глобальної 
кризи відповідального батьківства в країні та в світі, яка негативно впливає 
на всі сфери життєдіяльності та розвитку суспільства. Батько - це не просто 
потрібна і важлива людина, батько життєво необхідний для формування 
особистості людини, міцних сімей і стабільного суспільства.

Ми переконані щоб при умовах взаємодії держави і громадських 
організацій разом у плідній співпраці можливо досягнути успіху в 
подоланні цієї кризи.

Вважаю що мій досвід, професійна діяльність, та активна громадська 
позиція стануть у нагоді роботи Громадської ради при Дніпровській міській 
раді
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Відомості про родоту ДОВП ГО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР БАТЬКІВСТВА»

Діяльність ДОВП ГО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР БАТЬКІВСТВА» 
присвячено тому, щоб надихати і навчати чоловіків бути активними татами і 
дідуся. Бути позитивними прикладом для своїх дітей, відновлювати здоров'я 
засади батьківству здійснювати позитивний вплив на стан сім'ї через 
популяризацію і поширення в сучасному суспільстві моделі доброго батька.

За роки існування Організація провела достатньо велику кількість 
акцій, семінарів, тренінгів та груп розвитку. А саме: розробка та 
впровадження через групи розвитку освітньої програми для чоловіків-батьків 
"Основи батьківства", удосконалюються такі проекти як "Велика пригода" та 
"Татовікенд", організовані та проведені такі заходи, як Обласний форум сім'ї, 
круглий стіл "Відсутність батька - причини та наслідки", вуличні заходи 
"Фестиваль сім'ї", та починаючи з 2009 р. у місті визначався "Всенародний 
день батька" Восени 2019 року Організація приймана, участь у організації та 
проведенні міжнародного проекту Кемп для чоловіків "Wild at Heatd 
Україна"

У 2019 році за іініціативою ГО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР 
БАТЬКІВСТВА» Президент України підписав Указ про надання святу "День 
батька" статусу державного. Це є вищим досягненням Організації.
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