У
Боярці
відбудеться
Громадський форум
Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації
населення спільно з ГО “Центр розвитку громад” планує взяти
активну участь у Громадському Форумі, що відбудеться 21
березня 2015 року.
Пропонуємо загальній увазі офіційне
оголошення від організаторів заходу:
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення Громадського форуму

в м. Боярка

Громадська організація «Молодь Боярки» за підтримки Боярської
міської організації політичної партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність» запрошує усіх ініціативних та небайдужих
боярчан до участі у Громадському форумі, що відбудеться 21
березня 2015 року, в приміщенні актової зали Боярської
гімназії (вул. Сєдова,7) під гаслом:
«Боярка – європейське місто»
Початок о 10-00
Громадський форум проводиться з метою створення організаційних
та фінансових умов для практичного втілення громадських
ініціатив соціально активної частини жителів міста. Під час
Форуму відбудеться презентація інститутів громадянського
суспільства м. Боярка.
У ході Форуму буде оголошено старт міського Конкурсу
соціальних проектів для громадських організацій та
ініціативних груп міста, на реалізацію яких переможцям
Конкурсу буде надана фінансова підтримка.
У Громадському форумі візьмуть участь громадські діячі Боярки,
Києво-Святошинського району, Київської області, представники
бізнесу, науки та культури.

Програмою Форуму передбачено: привітання від гостей форуму,
коротка мультимедійна презентація кожного інституту
громадянського суспільства-учасника Форуму та концертна
програма.
До участі у Громадському форумі запрошуються усі інститути
громадянського суспільства та активні жителі м. Боярка.
Громадським організаціям та ініціативним групам, що виявлять
бажання презентувати себе на Форумі, необхідно зареєструватися
на сайті ГО «Молодь Боярки» (http://www.mb.org.ua).
Заявки також приймаються до 12.00 17 березня 2015 року
електронною поштою boyarka-forum@ukr.net та у друкованому
вигляді
з 10-00 до 12-00

17 березня 2015 року

у Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної
реабілітації населення за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик,
83, (територія Київської обласної дитячої лікарні, старі
корпуси, двоповерхова будівля біля лор-відділення), (045-98)
46-851
Для тих, хто не планує виступу, а також для щойно створених
ініціативних груп, попередня реєстрація не обов’язкова (лише
на початку Форуму).
Організатори Громадського форуму
Контактні особи з питань реєстрації:
Марія Кириленко (099-343-08-38)
Ірина Міненко

(096-985-17-23)

