
Біографічна довідка уповноваженого представника ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ДОБРА ІНІЦІАТИВА» 

на участь в установчих зборах з обрання нового складу молодіжної ради 
ЛАСКАВЕЦЬ КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

Число, місяць і рік 
народження
Посада, місце 
роботи
Освіта

Науковий ступінь, 
вчене звання
Володіння мовами

Нагороди, почесні 
звання

15 січня 1988 року

ФОГІ Ласкавець К.С.

Вища, спеціальність «Облік та аудит», закінчила 
Донецький національний університет економіки і 
торгівлі ім. М. Туган-Барановського
Магістр

Українська, російська -  вільне володіння, англійська 
-  середній рівень.

і __
Почесна грамота від міського голови м. Покровськ 
Р.В. Требушкіна, подяки та листи від інших 
громадських організацій та установ за проведені 
заходи

Досвід громадської
діяльності 3 лютого 2015 року до теперішнього часу
Особисті досягнення
в ІГС Починаючи з простої участі в ініціативній групі,

згодом (через рік) організувала та зареєструвала власну ГО, зібрала команду 
однодумців, реалізувала успішно декілька соціальних проектів, є активним 
волонтером, фасилітатором та ініціатором за зміни мирним шляхом, до чого і 
закликаю інших.
Контактна інформація тел. 0501820600,

ел.пошта Іазкауес. ekaterina@gmail. сот
Напрямок та мотивація роботи у молодіжній раді Участь та вплив на 
громадське життя міста задля того, щоб воно було кращим. Підвищити 
участь молоді у громадському житті міста, привернути увагу до потреб 
молоді та допомогти у їх вирішенні.



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ДОБРА ІНІЦІАТИВА»

ЄРДПОУ 40244576
85302 Донецька обл., м. Покровськ пр.-т Шахтобудівників буд. 38, кв. 34
Ласкавець Катерина Сергіївна
Тел. 0501820600
Іазкауес. ekaterina@gmai 1. сот

ІНФОРМАЦІЯ
про результатидіяльностіінститутугромадянськогосуспільства

1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОБРА ІНІЦІАТИВА»
2. ГО «ДОБРА ІНІЦІАТИВА»
3. Зареєстрована 29 січня 2016 року (№ свідоцтва 1452962)
4. м. Покровськ пр.-т Шахтобудівників буд. 38, кв. 34 6 тел. 0501820600
5. Метою діяльності є здійснення та захист прав і свобод, задоволення 

економічних, соціальних, культурних та інших інтересів внутрішньо- 
переміщених осіб та малозахищених категорій населення.
Напрями діяльності:

- Створення бази даних осіб, які потребують захисту та допомоги;
- Надання допомоги внутрішньо-переміщеним особам та особам, що 

належать до малозахищених категорій населення.
- Проведення тренінгів, майстер-класів для людей з метою підвищення 

їх інтелектуального рівня, набуття нових знайомств, а також 
спрямованих на допомогу у працевлаштуванні та самозайнятості;

- Проведення мирних зібрань;
- Надання консультативної і організаційної допомоги членам організації;
- Участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів, що утворюються органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування для проведення консультацій з 
громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що 
стосуються сфери діяльності громадських об’єднань.

- Одержання публічної інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів 
владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

- Прийняття участі у розробленні проектів нормативно-правових актів, 
що видаються органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського 
об’єднання та важливих*,питань державного і суспільного життя;

- Заснування з метою досягнення своєї статутної мети засобів масової 
інформації;

- Співробітництво з іншими громадськими організаціями.
6. Член Громадської ради 2017-2018 рр.



7. Членами Громадської організації є активні волонтери, що займаються та 
проводять соціально-важливі заходи у місті. Протягом останнього року 
продовжує своє існування Центр Підтримки Сім’ї, що з літа 2017 року 
залишився без фінансування, тому діяльність тримається тільки на 
волонтерах нашої організації. Основні напрями діяльності Центру -  це 
проведення навчальних та розвиваючих заходів для дітей та молоді, 
тренінгів, майстер-класів тощо. Також члени ГО проводять навчання 
навичкам надання першої допомоги по навчальних закладах міста. Взимку 
2018 року волонтери нашої ГО допомагали у наданні гуманітарної фінансової 
допомоги від ГО «Відповідальні громадяни» для місцевого населення 
(надали приміщення, реєстрували бенефіціарів").
Новий напрямком діяльності, що почав активно впроваджуватись у 2018 році 
- це впровадження діалогу, як інструменту комунікації та вирішення 
конфліктів. В рамках цієї діяльності проводились навчальні тренінги, 
семінари, діалогові сесії на соціально важливі теми.
Протягом 2018 року активно допомагали та сприяли реалізації проекту 
«Точка» від ГО «Місто-Сад», що триває і зараз.
Також члени нашої ГО, не дивлячись, що не є корінними жителями, 
приймають участь у різноманітних заходах міста, активно цікавляться 
життям міста.
Учасники та волонтери ГО «ДОБРА ІНІЦІАТИВА» - це в основному 
внутрішньо-переміщені особи, які частково пережили та переживають далі 
дуже страшні труднощі, але ми знаємо, що ніколи не можна опускати руки та 
здаватися, треба брати ініціативу до своїх рук та діяти і тоді, можна змінити 
світ на краще.

Директор
ГО «ДОБРА ІНІЦІАТИВА»


