
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності Громадської організації «ЮНАЦЬКИЙ КОРПУС»
протягом року

1. Повна назва : Громадська організація «ЮНАЦЬКИЙ КОРПУС»
2. Дані про легалізацію : 6ДРП0У 40409577
3. Мета та завдання діяльності:

Мета -  добровільне об’єднання молоді, розвитку її природних здібностей, 
захисту її прав і свобод, задоволення її соціальних, культурних та інших інтересів.

Основні напрямки діяльності -  організовувати та проводити заходи, 
спрямовані на національно-патріотичне виховання, спільно з органами державної 
влади, підприємтсвами, установами і організаціями, незалежно від форми власності 
проводити виховання громадян України (які виявили відповідне бажання) у дусі 
національного патріотизму, готовності до захисту Батьківщини і праці.

Досвід діяльності громадської організації:
У 2018 році організація провела національно-патріотичні табори: «Азовець» 

м.Київ, "Січовик" м. Запоріжжя, "Північний Корпус" в м. Чернігів, "Джура" в Черкаській 
обл., "Дніпрянин" м. Дніпро, "Білобережжя Святослава" в Миколаївській обл. За 
підтримки Мінмолодьспорту успішно реалізовано проект «Всеукраїнський вишкіл 
«Азовець» в м. Київ, Всеукраїнський вишкіл «Нащадки Вільних» в м. Очаків, 
Міжнародну акцію «Нащадки Вільних» ім. князя К. І. Острозького в м. Скадовськ та 
Всеукраїнські змагання "Сильна нація. Юнацька Ліга" ім. Ігоря Бєлошицького в м. Київ.

Також організацією було проведено більше тисячі уроків мужності та уроків 
безпеки для учнів в закладах середньої освіти м. Київ та інших міст України. 
Організація щорічно бере участь в підготовці та проведенні шкільних, міських та 
обласних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»),

Д. В. Дорошенко



БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

уповноваж еного представника Громадської організації «ЮНАЦЬКИЙ КОРПУС» 
на участь в Установчих збор ах  по формуванню  нового складу Громадської ради  

при О болонській районній в місті Києві держ авній  адм іністрації

1. Прізвище, власне ім'я, по батькові -  Дорошенко Дмитро Васильович;
2. Освіта: КНУКіМ - РЯ-технолог (реклама та зв'язки з громадськістю)
3. Служба в армії: ветеран АТО (Національна Гвардія України)
4. Посада в ІГС - Голова ГО «ЮНАЦЬКИЙ КОРПУС»;
5. Громадська діяльність -  Громадський активіст;
6. Контактна інформація:

- Контактний номер телефону: 063-832-10-45
- Електронна адреса: youngcorpus@gmail.com

Дорошенко Д. В.
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