Миколаївська обласна громадська організація "Діалог"
Головна місія організації - здійснення суспільної діяльності, спрямованої на підтримку
соціального, інформаційного та психологічного клімату громадян міста і області. Реалізація
соціально-вагомих проектів, покликаних забезпечити соціальну захищеність і перспективи
життя в Миколаївській області.
Цільова аудиторія - вразливі верстви населення, особливо діти, жінки, молодь м. Миколаєва
та Миколаївської області.
Діяльність організації за останні 2 роки
















Активна участь в діяльності Гендерного Центру Центральної бібліотеки ім.
М.Л.Кропивницького за підтримки Відділу у справах сім`ї, дітей та молоді
Миколаївського міськвиконкому
Волонтерський проект «Соціально-психологічна допомога онкохворим дітям та їх
близьким» в онкогематологічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні
працює постійно з 2006 року
Проект «Благоустроенный больничный дворик - путь к выздоровлению детей»
(ландшафтні роботи на подвір`ї обласної дитячої лікарні) – постійно з 2007 року
Партнерський проект «Профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному
середовищах» (організація виступів молодіжного австралійського театру пантоміми в
Миколаєві спільно з Всеукраїнським Фондом "Добро" м. Київ) – 2007 рік
Проект «Оформлення онковідділення обласної дитячої лікарні фотороботами» - 2008 р.
«Дитину захищає родина» (свято в онковідділенні обласної дитячої лікарні) – постійно з
2008 року
Розважально–ігрова програма «Душі криниця» в онковідділенні обласної дитячої лікарні
– постійно з 2008 року
Проект «Ландшафтна терапія. Лікарня майбутнього потрібна Миколаєву сьогодні»
(ландшафтні та дизайнерські роботи на подвір`ї обласної дитячої лікарні)- 2008 рік
Конкурс молодіжних проектів з благоустрою подвір`я обласної дитячої лікарні
(організація та проведення міського конкурсу) – 2008 рік
Проведення благодійних вуличних акцій зі збору коштів щодо благоустрою подвір`я
обласної дитячої лікарні – постійно з 2006 року
«Свято кожній дитині» - розважально-ігрова програма в онковідділенні обласної дитячої
лікарні – постійно з 2007 року
Розважально-ігрові програми, присвячені Дню Св. Миколая (19 грудня), зустрічі Нового
року, Різдва Христового, Дню Св. Валентина, 8 березня, Дню Гумору, Дню захисту дітей,
Дню знань, проводяться в обласній дитячій лікарні постійно з 2006 року
Перша Міжнародна науково-практична конференція «Арт-терапія: інноваційний простір
для підтримки фізичного, психічного та духовного здоров`я людини» м. Миколаїв –
2009 рік
Соціальний проект «Впровадження арт-терапії на Миколаївщині» - 2009 -2010 рік
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