Розвиток соціального партнерства ЦПР
Кредо педагогічного колективу: «Творчість – Партнерство –
Компетентність – Успіх»
ЦПР є відкритою соціально-педагогічною системою. Педагогічний
колектив плідно співпрацює над реалізацією проекту «Розвиток соціального
партнерства ЦПР».
Метою партнерства є залучення представників наукових установ,
вищих навчальних закладів, громадських організацій, органів охорони
здоров'я, культури, батьків до забезпечення умов ефективної роботи ЦПР.
ЦПР має партнерські зв’язки з багатьма соціальними інституціями, а
саме:
Наукові установи
 Інститут проблем виховання НАНП України
 Київський міжнародний університет
 Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
 Інститут екології, економіки і права
 Київський Університет ім. Бориса Грінченка
 Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра
 Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини «Україна»
 Національна Академія керівних кадрів культури і мистецтв
 Академія праці соціальних відносин та туризму
Музеї
 Національний музей архітектури та побуту України (с. Пирогів)
 Музей історії м. Києва
 Філія Музею російського мистецтва «Шоколадний будинок»
 Музей історії ткацтва (м. Козелець Чернігівська область)
 Київський будинок природи

Бібліотеки
 Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва
 Бібліотека для дітей ім. М. Дубова
 Бібліотека ім. В. Стефаника
 Бібліотека для дітей «Книжкова світлиця»
Заклади культури та мистецтва
 Мистецький Арсенал
 Національний заповідник «Києво-Печерська Лавра»
 Київський міський центр народної творчості та культурологічних
досліджень
 Асоціація сучасного естрадного танцю України
 «Народна філармонія» під керівництвом Руслани Лоцман
 Спілка письменників України
 Оркестр Збройних сил України
 Національна спілка майстрів народного мистецтва України
 Асоціація дитячої моди
 Сільський будинок культури с. Петрушки Києво-Святошинського
району
Заклади, установи охорони здоров'я,
фізичної культури та спорту
 Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАДИТ»
 Спортивний клуб «Олімп»
 Федерація авіамодельного спорту
 Федерація судномоделізму та судномодельного спорту України
Громадські організації міжнародного рівня
 МГО «Фестиваль без кордонів»

 МГО «Міжнародний центр розвитку лідерства»
 МГО «Школа рівних можливостей»
 МГО «Здоров'я через освіту»
 Міжнародна федерація ділових жінок «Либідь»
Громадські організації всеукраїнського рівня
 Всеукраїнська громадська організація «Педагоги за мир та
взаєморозуміння»
 Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін
«Нова Доба»
 Всеукраїнська громадська організація «Благополуччя дітей»
 Всеукраїнська Екологічна Громадська Організація «Мама – 86»
 Національна Всеукраїнська музична спілка
 Всеукраїнська хореографічна спілка дитячих колективів
 Спілка Громадських Організацій Спортивного Танцю України
(СГОСТУ)
Благодійні фонди
 Благодійна організація президентський фонд Леоніда Кучми
«Україна»
 МБФ «Гарних справ»
Позашкільні навчальні заклади
 Український державний центр позашкільної освіти
 Київський палац дітей та юнацтва
 Київська Мала академія наук України
 Мелітопольський палац дитячої та юнацької творчості
 Підлітковий клуб «Берегиня»
 Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та
військово-патріотичного виховання
 Центр науково-технічної творчості молоді «Сфера»

Загальноосвітні навчальні заклади
 Загальноосвітні навчальні заклади №72, №76, №83, №197, №200,
№206, №288
 Спеціалізована школа-інтернат №15
Загальноосвітні навчальні заклади інших регіонів
 Савинська школа (Козелецький район, Чернігівська область)
 Великобурімська школа (Чорнобаївський район, Черкаська область)
 ЗНЗ с. Скородистик (Чорнобаївський район, Черкаська область)
 ЗНЗ с. Москаленка (Чорнобаївський район, Черкаська область)
Будинок ветеранів війни і праці Святошинського району
Засоби масової інформації
 Журнал «Я сам/а»
 Національне радіо України
 Газета «Позашкілля» видавництва «Шкільний світ»
 Газета «Шкільний світ» видавництва «Шкільний світ»
 Газета «Завуч» видавництва «Шкільний світ»
 Журнал «Методист» видавництва «Шкільний світ»
 Науково-методичний журнал «Педагогічна майстерня» видавничої
групи «Основа»
 Журнал «Психологічна служба школи»
 Журнал «Практичний психолог: школа»
 Журнал «Заступник директора школи»

