
ІНФОРМАЦІЯ

про результати діяльності Громадської організації «Дитячий військово- 
патріотичний табір "Азовець"» протягом року

1. Повна назва : Громадська організація «Дитячий військово-патріотичний табір 
"Азовець"»

2. Дані про легалізацію : ЄДРПОУ 40019111
3. Мета та завдання діяльності:

Мета -  добровільне об'єднання фізичних осіб для допомоги реалізації права 
кожної дитини на повноцінний розвиток та виховання, відпочинок, оздоровлення, 
забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до 
індивідуальних потреб та державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку 
дітей.

Основні напрямки діяльності:
Сприяння вихованню у дітей та молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних 

звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і 
народів, поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття 
власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

Сприяння дітям та молоді в забезпеченні культурного розвитку, оздоровлення та відпочинку, 
в тому числі дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

Сприяння наданню організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги громадським 
об'єднанням, фондам, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам 
оздоровлення та відпочинку, громадянам; з питань оздоровлення та відпочинку дітей та 
молоді;

Сприяння наданню допомоги в організації перевезення груп дітей до дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку;

Сприяння впровадженню інноваційних підходів до організації культурного розвитку, 
оздоровлення та відпочинку дітей та молоді;

Сприяння вдосконаленню фізичного розвитку дітей та молоді;
Сприяння вихованню свідомого ставлення дітей та молоді до власної безпеки та безпеки 

оточуючих;
Сприяння організації дозвілля дітей та молоді, впровадження його нових форм;
Формування лідерських якостей дітей і молоді, заохочення їх до активної участі у суспільних 

процесах (проведення конференцій, семінарів, фестивалів), організація навчання лідерів 
громадських організацій, дитячого самоврядування та волонтерів-наставників;
Підтримка творчих ініціатив; формування світогляду молодого покоління на засадах 
духовності та загальнолюдських моральних цінностей

Розвиток нових форм виховання дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського 
піклування;

Екологічне виховання молодого покоління: виконання санітарно-екологічних робіт (збір та 
утилізація сміття) на території національних природних парків, у горах, на берегах річок під 
час проведення оздоровчих та спортивних заходів.
Досвід діяльності громадської організації:

У 2018 році організація провела національно-патріотичний табір «Азовець» 
м.Київ, За підтримки Мінмолодьспорту успішно реалізовано проект «Всеукраїнський 
вишкіл «Азовець» в м. Київ, та Всеукраїнські змагання "Сильна нація. Юнацька Ліга" ім. 
Ігоря Бєлошицького в м. Київ.

Також організацією було проведено більше 500 уроків мужності та уроків 
безпеки для учнів в закладах середньої освіти м. Київ. Організація щорічно бере участь в 
підготовці та проведенні шкільних, міських та обласних етапів Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
представника Громадської організації «Дитячий військово-патріотичний 

табір «Азовець» на участь в Установчих зборах по формуванню нового складу 
Громадської ради при Оболонській районній в місті Києві державній

адміністрації
ПРОЦЕНКО ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА

1. Посада в ІГС -  Член Громадської організації «Дитячий військово-патріотичний 
табір «Азовець»

2. Громадянство -  Громадянин України;
3. Число, місяць, рік народження -  25.04.1979;
4. Місце народження -  м. Харків;
5. Освіта - Вища;
6. Місце роботи/Посада - Самозайнята особа;
7. Громадська діяльність - Громадський активіст.

Член Громадської ради при Оболонській районній державній адміністрації 
2015-2017 рр.
Член Громадської ради при Оболонській районній державній адміністрації 
2017-2019 рр.
Член Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді при Київській міській державній адміністрації

8. Можливий напрямок роботи у Громадській раді -  Освіта, Військово- 
патріотичне виховання, Благоустрій, Молодь і Спорт.

9. Контактна інформація:
- Контактний номер телефону: 093 083 09 97
- Електронна адреса: obolon.osv@gmail.com
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