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 ГО " Центр громадських досліджень " головною метою своєї діяльності має: 
   - захист соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів громадян, своїх членів. 
   - сприяння громадськими методами побудові та зміцненню Української Держави як Самостійної Соборної Держави Українського Народу.
   -  проведення семінарів з метою підвищення рівня політичної освіти
   Напрямки діяльності  ГО " Центр громадських досліджень " є: підтримка молоді у реалізації їх проектів і програм; сприяння розвитку інститутів прямої демократії, піднесенню рівня політичної і правової культури української молоді в процесі державного будівництва.
 
  ГО «Центр громадських досліджень»  12-13 червня 2010р традиційно прийняла активну участь в святкових заходах з нагоди дня народження видатного  полковника Євгена Коновальця в суботу--неділю  в с.Зашкові  Жовківського  району де відбувся  молодіжний фестиваль «Зашків-2010», що проходив в рамках святкування Дня молоді, та приурочений до 119-ї річниці від дня народження полковника Євгена Коновальця.  
  В черговий раз   фестиваль проводиться з  метою виховання української молоді в дусі національних традицій, духовності та патріотизму, формування свідомої громадянської позиції, створення умов для самореалізації молоді, заохочує до налагодження дружніх відносин між молодіжними лідерами.
      Захід розпочався о 10 годині  пішим переходом представників молодіжних організацій Львівщини (нашу організацію представляли   Лучко Богдан, Гнатюк Тарас і інші)   з м.Львова до садиби  де народився Євген Коновалець в с.Зашків (фото додається). 
       О 13 годині біля садиби Коновальця відбулось урочисте віче. Розпочав його місцевий  священик  молитвою. Далі слово мали народний депутат Володимир Вязівський, секретар комісії з питань молоді і спорту Львіської обласної ради Наталія Лаврецька, депутат обласної ради Рожнятовський Андрій, сільський голова с.Зашкова Ігор Селецький і інші. Лунали заклики до об’єднання в єдиний блок патріотичних сил, про розчарування у наших політиків які вели нас 19 років…Чуємо про це не вперше!?
    Співали патріотичних пісень  Львівський аматорський хор «Нескорені», хор с.Неслухів. Завершилось віче пострілами на честь Коновальця з козацької гармати.
  Фестиваль продовжувався в мальовничій місцевості  с.Зашкова на березі невеликого озерця. Де була зведена  сцена  і сформовано наметове містечко. Розклавши палатки, ми, протягом двох днів пожили справжнім табірним життям, в дусі українських традицій.
       Повертались  додому з надією, що молоде покоління гідно продовжить справу, за яку боровся наш національний герой  Євген Коновалець. 
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