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Інформаційна довідка

Головною метою ГО СЦМ «Печерська Перспектива» є 
сприяння розвитку місцевого самоврядування та самоорганізації 
населення в м. Києва шляхом впровадження соціальних 
технологій, реалізації соціальних проектів та актуалізації 
громадянської участі мешканців. Відповідно до аналізу роботи 
організації за 2018-2019 рр. слід виокремити наступні проекти, 
які були реалізовані.

«Діти на перспектива» - партнерська співпраця з освітніми 
закладами м.Києва в напрямку профорієнтації старшокласників. 
Налагодження комунікації між громадою мікрорайонів та 
школами і дитячими садками.

«Наш дім», «Наш двір» - сприяння самоорганізації 
мешканців шляхом вирішення актуальних проблем будинків та 
прибудинкових територій. Реалізовано низку проектів правової 
освіти та інформування мешканців будинків.

«Дякуємо...» - заходи вдячності мешканців представникам 
соціально значимих професій, наприклад, вчителям, медичним 
працівникам, працівникам соціальної служби, працівникам 
житлово-комунального господарства та ін.

Директор Слесаренко Є.І.



Біографічна довідка уповноваженого представника громадської 
організації «Соціальний центр мікрорайону Перспектива 
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