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Ініціативній групі з підготовки установчих зборів
з формування Громадської ради
при Державному архіві Одеської області

від 20.11.2014 р.

Інформація про результати діяльності Асоціації німців України
протягом 2013–2014 років
1. Повна назва організації:
Всеукраїнська спілка громадських організацій «Асоціація німців України».
2. Скорочена назва організації:
Асоціація німців України.
3. Дані про реєстрацію організації:
Державна реєстрація 19.06.2001 року, запис в Єдиному державному реєстрі
№ 10681200000010009, ідентифікаційний код юридичної особи 26017564.
4. Адреса, контакти:
Україна, 01054, Київ, вул. Олеся Гончара, 44, к. 3;
тел.: (+38) (044) 288-2705, (+38) (044) 288-2705;
e-mail: adu.01.2011@gmail.com
5. Мета та напрями діяльності:
Головна статутна мета — захист прав етнічних німців України, соціальна допомога,
проведення тематичної наукової, освітньої, культурно-просвітницької роботи.
6. Досвід роботи організації в дорадчих органах (у тому числі, громадських).
Участь у Раді національних меншин при Президентові України.
7. Програми та проекти, реалізовані протягом 2013–2014 років:
— всеукраїнський дитячий мовний табір, Крим, червень 2013 року;
— оздоровлення дітей-інвалідів з супроводжуючими, 2013 рік — Закарпаття,
2014 рік — м. Одеса;
— оздоровлення інвалідів 2-ої групи, санаторій-профілакторій «Інгул»,
м. Миколаїв;

— видавничі проекти «Збірник листівок Асоціації німців України», «Календарі
АНУ» та інші;
— випуск газети Асоціації німців України “Deutsche Zentrale Zeitung”;
— підготовка разом з Донецьким німецьким товариством «Відергебурт» серії відео-випусків з історії німців України;
— участь у міжнародних форумах національних меншин за межами України;
— проведення навчальних семінарів-тренінгів для керівників регіональних та
місцевих німецьких центрів з питань фандрайзінгу, співробітництва з місцевими
органами влади, залучення волонтерів тощо;
— низка локальних проектів з місцевими німецькими центрами в різних регіонах
України.
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