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Ініціативний центр Сприяння Активності та Розвитку громадського почину “Єднання” було
засновано у 1997 році як українську неприбуткову громадську організацію (НГО). Коріння ІСАР
“Єднання” поринає у минуле, у 1993 рік, коли в Україну, Бєларусь та Молдову прийшла
американська неприбуткова громадська організація “ISAR” (“Initiative for Social Action and
Renewal in Eurasia”, в минулому “Institute for Soviet-American Relations”) для впровадження
програми підтримки місцевих НГО. Ідеї, які народилися під час виконання цієї програми, стали
засадою для утворення організації, яка відповідала би потребам громадського руху в Україні. З
того часу на базі вже існуючих, досвідчених об’єднаних спільними ідеями українських НГО
силами ІСАР “Єднання” було засновано і мережу Центрів підтримки НГО. Члени мережі
надають допомогу НГО у практичній роботі в громадах, діляться з ними своїми знаннями та
досвідом, а також сприяють ІСАР “Єднання” у впровадженні програм та іншої діяльності.

Призначення ІСАР “Єднання”:
Сприяння розвитку суспільно-корисного громадського почину для зміцнення громадянського
суспільства і підвищення якості життя в Україні.

Головні завдання ІСАР “Єднання” полягають у тому, щоб сприяти:
•
•
•
•
•

активізації громадського почину;
співробітництву всіх секторів суспільства – громадського, державного, підприємницького;
підвищенню ролі та рівня визнання НГО у суспільстві;
поліпшенню законодавчого поля неприбуткової та благодійної діяльності;
розвитку місцевого благодійництва в Україні.

ІСАР “Єднання” працює через такі структури:
•

•

•

ІСАР “Єднання” у Києві: надає послуги НГО та активним громадянам, забезпечуючи їх
ресурсами і допомогою для впровадження суспільно корисної діяльності, діє через свої п’ять
служб:
− “Добродія Київська: служба надання грантів”
− “Робота у громадах”
− “Школа громадської ініціативи”
− “Підвищення реноме НГО”
− “Інформація, дослідження та аналіз”;
мережа Регіональних центрів підтримки НГО ІСАР “Єднання”: створена на базі досвідчених
давно працюючих НГО в регіонах України, допомагає розвитку громадської ініціативи та
НГО, а також сприяє взаємодії громадських активістів та НГО з місцевою владою, діловими
колами та іншими членами місцевої громади;
мережа Експертних центрів по секторах громадської діяльності ІСАР “Єднання”: створена на
базі досвідчених українських НГО, сприяє підвищенню організаційної та професійної
кваліфікації НГО шляхом надання тренінгів, консультацій, а також заохочує до співпраці
громадських активістів та НГО, які працюють над подібними проблемами.

=======================================================================
Адреса для листування:
ІСАР „Єднання”, а/с 447, Київ 03150, Україна
Тел./факс: 380 (44) 201-01-60
Електронна пошта: ednannia@isar.kiev.ua
Інтернет-сторінка: http://www.ednannia.kiev.ua
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Вступне слово
У 2005-му році виповнилося 10 років з того моменту, як
народилася ідея створення ІСАР “Єднання”. Погляд назад
дозволяє чітко засвідчити той важливий шлях, який ми подолали
за роки свого ідейного становлення та організаційного розвитку.
Один з наших грантоотримувачів сказав: “Кожен повинен пройти
школу громадської ініціативи. Громадська ініціатива вчить
особистій, персональній відповідальності людини – за свої ідеї, за
свої слова, за свої вчинки. А також за долю свого народу.”
Ці слова можна зробити епіграфом до кожного кроку ІСАР
“Єднання”. Висока відповідальність за свої ідеї, слова та дії була
основою, фундаментом нашої організації з самого початку її
існування і сьогодні можна із впевненістю сказати, що такій
філософії ми не зрадили жодного разу.
ІСАР “Єднання” розвивався як природна частинка цілої спільноти
громадських та благодійних організацій України. Ми щиро вдячні
усім українським організаціям, що стали членами створеної нами
у 1999 році мережі Центрів підтримки НГО: разом ми подолали
багато труднощів, разом на нас чекає велике майбутнє.
Наступного, 2006-го року ми плануємо збори цієї мережі, на яких
обговорюватимуться два важливих питання: наскільки змінилася
громада українського руху з далеких, 90-х років минулого
століття і наскільки громадська ініціатива набула сили та стала
двигуном розвитку України.
Як і решта членів мережі Центрів підтримки НГО, ІСАР
“Єднання” готує свою відповідь на такі питання в рамках своєї
компетенції
та
досвіду.
Багато
відгуків
колишніх
грантоотримувачів ІСАР “Єднання” свідчать про дуже різні
тенденції в розвитку громадянського суспільства в Україні. Але
їхні розповіді, думки представників усіх прошарків місцевих
громад, а також результати наших поїздок по регіонах для
перевірки підтриманих нами проектів чітко свідчать про
неухильне зростання ефективності громадської ініціативи на
місцях. Індикаторами такого зростання є не тільки кількість
людей, які беруть участь у роботі громадських та благодійних
організацій або вже отримали користь від таких починань.
Індикаторами такого росту є очевидне зниження рівня терплячості
людей до свавілля чиновників та безкарності бізнесу, утворення
нових організацій для захисту прав громадян. Індикаторами
такого росту є зростання соціальної грамотності населення,
підвищення правової освіченості пересічних людей, активізація
молоді. Індикатором є також зростання кількості тих починань,
що були ініційовані активістами громадського руху і тепер
продовжені державою.
Завершуючи 2005-й рік, ми висловлюємо щиру подяку за високу
етичну планку у співпраці усім своїм українським та іноземним
друзям, колегам, партнерам і донорам, які продемонстрували свою
надійність і допомагали нам на шляху активної підтримки
незалежної ініціативи громадян України.
Ірина Бєлашова
Почесний голова ІСАР “Єднання”

Дорадча колегія
Елайза Клоуз
ІСАР, Інк.
член Ради директорів
Вашингтон, Округ Колумбія, США

Анатолій Ткачук
Інститут громадянського
суспільства
голова
Київ

Олена Яворська
Зелений світ Поділля
голова
Вінниця

Борис Васильківський
ЕкоПраво-Київ
голова
Київ

Олексій Шуміло
ЕкоПраво-Харків
голова
Харків

Віктор Хазан
Дніпропетровська обласна
асоціація “Зелений світ”
голова
Дніпропетровськ

Василь Костюшин
Національний екологічний
центр України
заступник голови
Київ

Ігор Малахов
Екоцентр-К
голова
Кривий Ріг
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Діяльність за звітний період
Служба “Добродія Київська”: надання грантів НГО *
Надання грантів здійснювалося як цілісна комплексна підтримка НГО, тобто у тісному сполученні з
наданням консультацій. У 2005 році було надано майже 600 консультацій щодо написання проектів, а
також майже 350 консультацій щодо виконання отриманих грантів (див. також розділ “Школа
громадської ініціативи”).
У 2005 році було проведено 4 конкурси проектів, в результаті яких було затверджено до фінансування 57
грантів на загальну суму 144 127 доларів США. Третина наших грантоотримувачів цього року до цього
не отримували від нас грантів. Як і раніше, у відповідності до нашої політики, оцінка проектів НГО та
прийняття рішень щодо надання грантів здійснювалися Радою незалежних експертів виключно зі складу
представників інших українських організацій.
Найактивніше брали участь у конкурсах проектів НГО із Західної та Північної частини України і
найбільше число грантів було надане організаціям з саме цих регіонів – 30 та 23% відповідно (див.
діаграму “Розподіл НГО-грантоотримувачів 2005 року за місцем розташування по регіонах України”
нижче). Варто відмітити, що, у протилежність попереднім рокам, цього року більш активними стали
організації з Півдня країни (19%). Дані статистики також свідчать, що третина загалу наших
грантоотримувачів були з населених пунктів з населенням менш ніж 50 тис. мешканців (див. діаграму
“Розподіл НГО-грантоотримувачів 2005 року за місцем розташування по населених пунктах з різною
чисельністю населення” нижче).
Розподіл НГО-грантоотримувачів
2005 року за місцем розташування
по населених пунктах з різною
чисельністю населення

Розподіл НГО-грантоотримувачів
2005 року за місцем розташування
по регіонах України

19%

18%

Схід

Менше 50 тис.

14%
33%

Захід

10%

101 тис. – 300 тис.

Північ
Центр

30%
23%

51 тис. – 100 тис.

301 тис. – 1 млн.

30%

Південь

11%

12%

Більше 1 млн.

Проекти, підтримані у 2005-му році, були спрямовані на вирішення різноманітних проблем у різних
аспектах суспільного життя – економіки, сільського господарства, екології, охорона здоров’я, освіти,
соціального захисту, права тощо. Вони були спрямовані на допомогу різним цільовим групам (сироти,
люди з функціональними обмеженнями, безробітні, когорти ризику, в’язні, пенсіонери, діти, молодь,
жінки, родина, професійні когорти, підприємці, держслужбовці, громадські активісти, українські
територіальні громади) і передбачали чисельні заходи, в тому числі (у більшості випадків в рамках
окремого проекту передбачалося декілька заходів):
•
•
•
•
•
•
•

53 навчальні та освітні заходи: консультації, конференції, лекції, семінари, тренінги;
38 просвітніх акцій: круглі столи, громадські слухання, кампанії у ЗМІ;
31 публікація: брошура, бюлетень, веб-сторінка, відео, газета, інфобуклет, листівка, посібник, постер/стенд;
12 розважально-просвітницьких заходів: виставки, конкурси, шоу;
6 центрів, клубів, таборів;
22 практичні акції: безпосередня соціальна допомога, природоохоронні акції;
43 пошуково-аналітичні заходи: експедиції, моніторинг, опитування, збір інформації, розробка рекомендацій та
пропозицій.

***********************************************************************************

* Примітка. У 2005 році ІСАР “Єднання” впроваджувалися такі дві головних грантових програми:
−

−

“Шлях у майбутнє” (за фінансування Фонду Чарльза Стюарта Мотта, США, та Фонду ДУН, Нідерланди): гранти на виконання проектів, які
заохочують участь населення у вирішенні соціальних та екологічних проблем на місцевому та загальноукраїнському рівні, 39 проектів;
“Воля громадська – сила могутня!” (в рамках програми “Мережа громадянської дії в Україні”, UCAN, у партнерстві з Інститутом сталих
спільнот за фінансування АМР США): гранти на виконання проектів просування інтересів та захисту прав громадян, 18 проектів.
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Нижче наведені стислі списки підтриманих у 2005-му році проектів по різних сферах суспільного життя.

(Примітка. Загальна сума затверджених грантів у цих списках не співпадає з цифрою, зазначеною у фінансовому звіті: у списках
показані тільки ті гранти, які були затверджені у 2005 році, а у фінансовому звіті – не затверджені, а перераховані у 2005-му році
гранти, тобто такі, які були затверджені не тільки у 2005-му, а й у попередньому, 2004-му році.)

Екологія (24 гранти)
Агенція з розвитку сільської території “ГАРТ” (м. Жидачів, Львівська обл.). Навчити
молодь практиці органічного сільського господарства. 1 984€
Асоціація “Екологічна освіта” (АсЕкО) (м. Запоріжжя). Зібрати інформацію про рідкісні види
тварин, рослин та грибів Запорізької області. Розробити й видати навчально-методичний
комплект для вчителів і школярів з питань збереження біорізноманіття. 2 000€
Асоціація “Нові горизонти” (м. Дрогобич, Львівська обл.). Видати газету та провести круглий
стіл, присвячені екологічному стану річок Бар та Дністер. Подати рекомендації щодо
покращання ситуації до органів місцевого самоврядування. Організувати народну толоку. 3 000$
Верховцевська дитяча краєзнавча еколого-натуралістична громадська організація
“Паросток” (м. Верховцеве, Верхньодніпровський район, Дніпропетровська обл.). Провести
комплексне екологічне дослідження р. Мокра Сура, створити картосхему району, укріпити
береги деревами та кущами. 1 456€
Громадське дитяче об’єднання “Юнісфера” (м. Боярка, Києво-Святошинський район,
Київська обл.). Створити загони Юних екологів-дослідників, дослідити екологічний стан малих
річок. Провести тренінги, круглі столи, організувати виступи Екотеатру. Видати брошуру та
інформаційні листи, адресовані державним органам. 2 995$
Громадський науково-природоохоронний центр “Незалежна Служба Екологічної Безпеки”
(м. Київ). Провести експедицію, підготувати пакет документів для створення 5 об’єктів
природно-заповідного фонду у Полтавському регіоні. Видати методичний посібник з основ
заповідання. 1 980€
Дитяча неприбуткова екологічна громадська організація “Відкасник” (с. Ольгопіль,
Чечельницький район, Вінницька обл.). Провести експедицію, семінари та тренінги,
присвячені збереженню місцевих ландшафтів і біорізноманіття. Ліквідувати стихійні
сміттєзвалища, створити екостежину для пропаганди збереження природних комплексів
подільського лісостепу. 1 970€
Екологічна група “Печеніги” (м. Харків). Вивчити рекреаційний потенціал територій Сходу
України, розробити місцеві плани розвитку сільського зеленого туризму. 1 970€
Західно-український благочинний фонд екологічної та туристично-просвітницької
інформації “WETI” (м. Львів). Провести прес-тур по заповідних об’єктах, організувати
громадські слухання, присвячені стану об’єктів природно-заповідного фонду. 1 920€
Іванківська районна громадська організація “Центр розвитку громади” (м. Іванків,
Іванківський район, Київська обл.). Виготовити шпаківні для приваблення птахів до
гніздування у с. Оране для винищення сарани. Провести опитування, видати листівки. 500$
Іванківська районна громадська організація “Центр розвитку громади” (м. Іванків,
Іванківський район, Київська обл.). Провести акцію з очищення та облаштування зони
відпочинку. Видати буклети, встановити інформаційні щити. 1 950€
Київський еколого-культурний центр (м. Київ). Провести громадські слухання, видати
бюлетень, розробити проект створення Канівського біосферного заповідника. 3 000$
Миколаївська обласна організація Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму
в Україні (м. Миколаїв). Провести бесіди з місцевими жителями та опитування стосовно
створення національного парку. Організувати виставку про майбутній парк і конкурс проектів
екотаборів на території парку, видати листівку. 1 970€
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Ніжинська агенція регіонального розвитку (м. Ніжин, Чернігівська обл.). Навчити
волонтерів основам органічного землеробства для поширення методики по селах району. 1 995€
Обласне громадське об’єднання “Волинські перспективи” (м. Луцьк, Волинська обл.).
Провести тренінги та семінари для сільської громади щодо облаштування території селища.
Організувати толоку для очищення берегів озера та конкурс малюнків про рідне село. 1 997€
Первомайська районна молодіжна громадська організація “Соціальна ініціатива” (м.
Первомайське, Автономна Республіка Крим). Провести громадські слухання, видати брошуру
з інформацією щодо генетично модифікованих організмів. 1 086€
Регіональне агентство стійкого розвитку (м. Львів). Провести експедицію для вивчення
екоагротуристичного потенціалу Надсянського парку. Зібрати банк даних, створити
інформаційні куточки в місцевих громадах. 1 978€
Регіональне молодіжне екологічне об’єднання “Екосфера” (м. Ужгород, Закарпатська обл.).
Провести круглі столи і громадські слухання, присвячені проблемі шкідливих викидів від
дорожнього транспорту. Видати листівку. Просувати ідею щодо обмеження пересування
автотранспорту в межах міста. 1 999€
Севастопольський міський осередок Всеукраїнської Екологічної Ліги (м. Севастополь,
Автономна Республіка Крим). Провести опитування населення, круглі столи, громадські
слухання з метою запобігання знищенню природних ландшафтів Інкерманської долини. 500$
Слобідський селянський розвиток (м. Луганськ). Провести тренінги, створити демонстраційні
ділянки органічного землеробства. Видати абетку про природні агротехнології. 1 995€
Фундація “Пагін милосердя” (м. Володимирець, Рівненська обл.). Провести круглий стіл та
семінари на тему утилізації побутових відходів. Організувати конкурси – на найкращий проект
утилізації побутових відходів та на найбільш оригінальний виріб із сміття. Запровадити систему
сортування сміття при зборі. 2 000€
Херсонське міське громадське об’єднання “Лицарський клуб” (м. Херсон). Організувати
круглий стіл, громадське обговорення та виставку, присвячені стану місцевої річки. Очистити та
укріпити береги річки. 1 970€
Хмельницька районна асоціація “Світанок” (м. Чорний Острів, Хмельницький район,
Хмельницька обл.). Провести круглий стіл, громадські слухання та виставку-конкурс дитячого
малюнку, присвячені погіршенню екологічної ситуації селища Чорний Острів. Організувати
акцію очистки берегів річки. 1 880€
Чернігівська обласна благодійна організація “АРАТТА” (м. Чернігів). Озеленити та
благоустроїти Болдину гору. Провести конкурс малюнків, видати буклет. 900€

Освіта та просвіта (15 грантів)
Асоціація сприяння жіночому підприємництву (м. Вінниця). Підготувати групу
консультантів з питань розвитку підприємництва для населення сіл і районних центрів
Вінницької області. Створити групу підтримки жіночого бізнесу. 3 000$
Благодійна організація підтримки національної культури “Джерело” (м. Павлоград,
Дніпропетровська обл.). Провести серію вистав шкільного драмгуртка “Гурт” про здоровий
спосіб життя. Провести круглий стіл з питань толерантності до ВІЛ-інфікованих. 2 997$
Благодійний фонд “Карітас – Івано-Франківськ УГКЦ” (м. Івано-Франківськ). Провести
тренінги для представників навчальних закладів та центрів зайнятості. Організувати зустрічі з
місцевим населенням у клубах та на площах міста. Виготовити листівки, розповсюдити фільм
про торгівлю людьми “Поговоримо відверто” (Жіночий консорціум України). 2 935$
Благодійний фонд “Паростки” (м. Київ). Провести круглий стіл, тренінги та конференцію для
батьків та педагогів з метою створення моделі сексуального виховання молоді з особливими
потребами. 2 986$
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Громадська організація “Разом” (м. Броди, Львівська обл.). Провести круглий стіл та
конференцію, організувати надання консультацій зі створення Об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків. 2 950$
Дитячо-юнацький творчий центр ім. св. Кирила та Мефодія (м. Джанкой, Автономна
Республіка Крим). Створити консультаційний центр з питань дошлюбних відносин. Провести
семінари-тренінги, організувати свято для багатодітних сімей “Моя дружна родина”. 3 000$
Луганська обласна громадська організація “Аграрна дорадча служба” (м. Луганськ).
Організувати навчання молоді народним промислам та виставку виробів юних майстрів.
Провести семінар для передачі досвіду іншим громадам Новоайдарського району. 2 980$
Львівське обласне відділення Українського фонду “Реабілітація інвалідів” (м. Львів).
Вивчити доступність для інвалідів до багатоквартирних будинків. Провести круглий стіл. Надати
консультації, подати до органів влади рекомендації щодо виправлення ситуації. 3 000$
МГО “Федерація дискусійних клубів” (м. Київ). Провести 8 дискусій та форум для студентів з
питань розвитку молодіжного підприємництва. 661$
Молодь Стрийщини (м. Стрий, Львівська обл.). Створити навчальний центр і провести
круглий стіл з питань самореалізації молодих людей з вадами слуху. Організувати навчання
комп’ютерній грамотності для таких людей. 3 000$
Правозахисна організація сиріт “Віра в майбутнє” (м. Івано-Франківськ). Провести семінар
для представників служб у справах неповнолітніх. Провести медіації між неповнолітніми
злочинцями і потерпілими. Видати буклет. 2 795$
Поліська ініціатива (м. Коростишів, Житомирська обл.). Провести тренінги, круглий стіл і
громадські слухання з питань створення Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ). Підтримати реєстрацію новостворених ОСББ. Видати буклет. 3 000$
Сватівська районна організація ветеранів. (м. Сватове, Сватівський район, Луганська
обл.). Провести громадські слухання про роботу державної служби у соціальній сфері у сільській
громаді. Створити в селі Наугольному соціально-просвітницький центр, організувати надання
консультацій з правових та соціальних питань. 2 977$
Телевізійне інформаційне молодіжне об’єднання “Відкриті двері” (м. Кіровоград). Провести
круглий стіл, тренінги та видати бюлетень для НГО з організації кампаній у ЗМІ. 2 926$
Черкаська міська громадська організація “Товариство фахівців з промислового
менеджменту” (м. Черкаси). Провести навчання жителів сіл Худяки, Сагунівка та Леськи з
питань організації сільського зеленого туризму. Видати інформаційні листівки. Забезпечити
консультаційну підтримку власникам новостворених садиб сільського зеленого туризму. 2 999$

Соціальний захист та право (16 грантів)
Вінницька міська громадська організація “Інформаційно-освітній жіночий центр”
(м. Вінниця). Провести тренінги, семінари та зустрічі, надати індивідуальні консультації
безробітним жінкам для допомоги їм у працевлаштуванні. 2 996$
Вінницька міська громадська організація допомоги дітям-інвалідам із інтелектуальною
недостатністю “Надія” (м. Вінниця). Провести у дитячих поліклініках та лікарнях
фотовиставку про роботу центру швидкого реагування на порушення прав дітей з розумовими
обмеженнями при доступі до медичних послуг. Організувати “День відкритих дверей”. 3 000$
Вознесенська міська громадська організація “Агентство економічного розвитку
м. Вознесенська” (м. Вознесенськ, Миколаївська обл.). Створити громадську раду з питань
житлово-комунального господарства. Провести громадські слухання та круглий стіл за участю
членів ради, ЗМІ та влади, присвячений роботі житлово-комунального господарства. 3 000$
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Вознесенський міський благодійний фонд “Соколи” (м. Вознесенськ, Миколаївська обл.).).
Вивчити можливості спонсорства з боку місцевих підприємців. Сформувати пакет пропозицій
соціальних ініціатив. Провести тренінги для НГО, круглі столи, видати бюлетень для заохочення
спонсорства. 3 000$
Громадський рух “Віра, Надія, Любов” (м. Одеса). Провести семінари-тренінги для вчителів,
надати індивідуальні консультації жінкам та дітям, які постраждали від насильства в сім’ї. 3 000$
Дзвони Чорнобиля Києво-Святошинського району (м. Боярка, Києво-Святошинський
район, Київська обл.). Провести круглий стіл, концерт та виставку художніх робіт людей з
обмеженими можливостями для привернення уваги до проблем художньо обдарованих
неповносправних мешканців м. Боярка. 2 731$
Дніпропетровська обласна громадська організація "Сімейний консультативний центр
“Аіст” (м. Дніпропетровськ). Створити Центр підтримки годування груддю. Провести круглий
стіл та практичні семінари, організувати надання індивідуальних консультацій. 2 996$
Донецька обласна молодіжна громадська організація інвалідів “Діяльне милосердя”
(м. Донецьк). Залучити неповносправних осіб та багатодітні сім’ї до проведення акцій
взаємодопомоги. Організувати виготовлення одягу для передачі його нужденним. 3 000$
Донецький обласний благодійний фонд “Джерело гармонії” (м. Макіївка, Донецька обл.).
Організувати клуб взаємопідтримки жінок-пенсіонерок, провести для них тематичні зустрічі,
видати бюлетень, буклети й плакати про права та можливості самореалізації пенсіонерів. 2 990$
Запорізька міська громадська організація “Правова країна” (м. Запоріжжя). Здійснити
моніторинг проблем засуджених, дотримання їхніх прав на інформацію, правову та соціальну
допомогу. Видати брошуру для підвищення рівня правової обізнаності у засуджених. 3 000$
Іванківська районна громадська організація “Центр розвитку громади” (м. Іванків,
Іванківський район, Київська обл.). Провести круглий стіл, громадські слухання та фестиваль,
присвячені дітям та молоді з особливими потребами. Створити групи самодопомоги. Провести
терапевтично-корекційні тренінги. 2 224$
Львівське обласне добровільне Товариство захисту неповносправних дітей та інвалідів
дитинства “Довіра” (м. Львів). Провести заняття для неповносправних дітей з метою здобуття
ними навичок, необхідних для працевлаштування. Провести круглий стіл, видати брошуру про
досвід з адаптації неповносправних дітей до праці. 2 994$
МАМА-86-Феодосія (м. Феодосія, Автономна Республіка Крим). Організувати надання
консультацій, громадські слухання та круглий стіл. Видати буклети й листівки з метою
підвищення поінформованості споживачів житлово-комунальних послуг про свої права. 2 900$
Нетішинська громадська організація “З’єднання борців за справедливість” (м. Нетішин,
Хмельницька обл.). Забезпечити надання юридичних консультацій та супроводу людям,
потерпілим від беззаконня і свавілля з боку влади, роботодавців тощо. Видати газету “Вісник
малозахищених”. 2 000$
Сватівське районне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Г. Шевченка
(м. Сватове, Сватівський район, Луганська обл.). Провести інформаційну кампанію у
сільській громаді щодо необхідності налагодити в селі спортивне дозвілля молоді, організувати
збір коштів для ремонту зали спортивно-оздоровчого комплексу села Мілуватка. 2 976$
Чернівецька міська громадська організація “НЕО” (м. Чернівці). Видати щомісячний
бюлетень для молодих матерів із сільської місцевості з питань материнства й дитинства. 2 125$
Чернігівська міська благодійна організація батьків дітей інвалідів з дитинства “Логос”
(м. Чернігів). Видати брошуру, буклет і листівку з питань адаптації дітей з розумовою
відсталістю. Провести конференцію, зібрати підписи до листа-заклику до мера. 2 000$
Червоноградське товариство захисту дітей-інвалідів “Струмочок” (м. Червоноград,
Львівська обл.). Організувати тренінги для сімей, де виховується неповносправна дитина.
Провести круглий стіл з проблем неповносправних дітей, започаткувати родинне свято і
заохотити місцеву влади до його фінансування з місцевого бюджету. 2 994$
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**********************************************************************************

Служба “Робота у громадах”
Програма
„Розбудова
громадянського
суспільства”
впроваджується з червня 2005 р. у партнерстві з європейськими
організаціями-членами консорціуму програми (“Transtec”, Бельгія,
“DRA”, Німеччина, “ACE Europe”, Бельгія, за фінансування
Комісії Європейського Союзу (ТАЦИС). Програма розбудовує
успіхи програми того ж консорціуму „Розвиток НГО – Україна,
Київ та вибрані регіони” (2003—2004 рр.) і спрямована на
підвищення ефективності роботи НГО, які надають соціальні
послуги у демонстраційних областях України (Донецькій,
Рівненській, Сумській, Херсонській, Чернівецькій), а також на
сприяння співробітництву таких НГО та інших організацій, які
працюють у секторі надання соціальних послуг, з органами
місцевої влади на первинному рівні за використання новаторських
моделей співробітництва. Головні досягнення програми у 2005
році такі:
• до створеної у 2003—2004 рр. мережі Центрів соціального
партнерства (ЦСП) (Рівненський, Сумський та Херсонський
ЦСП) додалися Донецький та Чернівецький центри;
• проведено 14 „круглих столів” в усіх 5-ти демонстраційних
областях за участю НГО, місцевої влади та бізнесу з метою
визначення соціальних проблем та пошуку можливих шляхів
їхнього вирішення спільними зусиллями громади;
• шляхом глибинного інтерв’ю вивчено рівень кваліфікації 129
НГО, які надають такі соціальні послуги, що включені до
Закону України про соціальні послуги;
• за результатами опитування започатковано освітню програму,
впровадження якої розпочалося в жовтні 2005: 82 НГО
соціального спрямування підписали контракти і проходять таке
навчання;
• майже 1000 людей відвідали усі 5 ЦСП та отримали
консультації, доступ до Інтернету та іншу технічну допомогу;
• більше 100 консультацій надали експерти-юристи 5-ти ЦСП з
питань поточної діяльності НГО, реєстрації, трудового права
тощо;
• 69
НГО
з
Волинської,
Донецької,
Закарпатської,
Миколаївської, Рівненської, Херсонської та Чернівецької
областей (які є цільовими областями впровадження програми
мікро-грантів) подали заявки на отримання мікро-грантів в
рамках конкурсу проектів НГО.
Більш детальну інформацію про діяльність за програмою та послуги,
які надаються Центрами соціального партнерства можна отримати на
Інтернет-сторінці проекту www.civilsociety.org.ua.
**********************************************************************************
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Служба “Школа громадської ініціативи”
Надання
індивідуальних
консультацій
окремим
громадянам і організаціям щодо громадської ініціативи: у
2005 році, окрім допомоги щодо написання проектних
пропозицій НГО на конкурси ІСАР “Єднання”, було надано
майже 200 консультацій з питань громадянської ініціативи та з
організаційного розвитку НГО.
Програма сприяння розвитку жіночого лідерства в Україні:
є компонентом програми “Мережа громадянської дії в Україні”
(UCAN) за фінансування АМР США і має на меті сприяти
підвищенню ролі жіночого лідерства у громадському русі
України шляхом розвитку лідерських якостей та навичок у
жінок-активісток. Результати програми у 2005 році такі:
•

завершено навчання тренерок, в рамках якого проведені
тренінги з основ роботи з молодіжною аудиторією та з
основ просування інтересів та захисту прав громадян;

•

командою регіональних тренерок проведено 4 тренінги –
у Центральному, у Південному та у Західному регіонах, в
яких взяли участь 61 жінка-активістка, за такою
тематикою:
- оптимізація дій лідерки в конфліктній ситуації;
- жіноче лідерство;
- гендерна рівність;

•

майже 700 дівчат та жінок-активісток пройшли 48
міні-тренінгів, які самостійно провели підготовлені в
рамках нашої програми регіональні тренерки для
активізації жіноцтва в Вінницькій, Донецькій,
Житомирській,
Запорізькій,
Івано-Франківській,
Київській, Львівській, Тернопільській, Херсонській,
Черкаській, Чернігівській областях та Республіці Крим;

•

видані та розповсюджені „Підручник для тренерок з
питань розвитку жіночого лідерства” та „Посібник для
активісток громадського сектору з питань розвитку
жіночого лідерства”.

**********************************************************************************
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Служба сприяння підвищенню авторитету НГО
У 2005 році українською та англійською мовами було видано огляд екологічних
проектів українських неприбуткових громадських та благодійних організацій,
підтриманих ІСАР “Єднання” за фінансування Фонду DOEN, Нідерланди, під
назвою “Громадська екологічна ініціатива в Україні”. Буклет було
розповсюджено серед іноземних організацій в Україні та за її межами для
заохочення іноземних інвестицій до підтримки екологічних ініціатив в Україні.
Багато нових історій надійшло у 2005 році до “Антології історій про успіхи
НГО” на нашій інтернет-сторінці, присвяченій діяльності НГО України.
Накопичений матеріал є відкритим для усіх бажаючих і ми заохочуємо
поширювання цих історій через інформаційні джерела та ЗМІ.

**********************************************************************************

Служба інформації, дослідження та аналізу
У 2005 році інформаційні послуги були надані більш ніж 1500 організаціям,
включаючи громадські та благодійні об’єднання, а також державні, наукові,
просвітницькі, ділові та інші українські та іноземні структури.
¾ 12 наступних випусків нашого щомісячного інформаційного вісника для
НГО у друкованому та електронному вигляді було розповсюджено більш ніж
на 1000 адрес. 43 нові організації з України та з-поза кордону підписалися на
вісник і почали також надсилати нам інформацію про свою діяльність та про
різні інформаційні ресурси. Багато наших читачів пишуть нам про те, що
інформація з вісника дозволила їм своєчасно подати заявки на участь у
конференціях, тренінгах, пропозиції на конкурси проектів, а також розвинути
свої партнерські зв’язки.
¾ Протягом року постійно поновлювалася інформація у нашій базі даних
українських НГО. На кінець 2005 року вона налічувала 1667 організацій.
¾ Майже 100 інформаційних пакетів на запит організацій, які шукали
фінансування та інші ресурси для своєї діяльності, були підготовлені
співробітниками інформаційної служби.
¾ У 2005 році майже 500 НГО отримали безкоштовну літературу, видану нами
або надіслану нам нашими колегами та друзями для розповсюдження серед
активістів громадського руху. Крім того, 98 громадських та інших організацій
скористалися нашою бібліотекою та відеотекою, які на кінець року містили
майже 3000 видань.

**********************************************************************************
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Фінансовий звіт
Наведена нижче інформація базується на даних фінансової звітності ІСАР „Єднання” за 2005рік.
Витрати за 2005 рік перевищують надходження за рахунок залишку коштів з 2004 року.
У 2005 році надходження ІСАР „Єднання” становили 436 058 доларів США, що складалися з
коштів, отриманих від Агентства США з міжнародного розвитку (АМР США), Комісії
Європейського Союзу (ЄС) в Україні та з приватних джерел (Фонд Чарльза Стюарта Мотта,
США, та Фонд ДУН, Нідерланди), що видно на діаграмі:
Надходження у 2005 році
(436 058 доларів США)
12%

41%

22%

АМР США
Фонд Чарльза Стюарта Мотта
ЄС
Фонд ДУН

25%

Сумарні витрати ІСАР „Єднання” у 2005 році становили 453 070 доларів США і включали
надання грантів, програмні та адміністративні витрати, про що свідчать дані діаграми:
Витрати за категоріями діяльності у 2005 році
(453 070 доларів США)
14%

42%
Програмна діяльність
Гранти НГО
Адміністративні витрати

44%

На програмну діяльність було витрачено 391 081 долар США. На наступній діаграмі показано
розподіл цих коштів за програмними напрямками роботи ІСАР „Єднання”.
Витрати за програмними напрямками, 2005 рік
(391 081 долар США)
65%

Добродія Київська
Інформація, дослідження та аналіз
Сприяння підвищенню авторитету НГО
Школа громадської ініціативи

23%

Робота в громадах

6%

4%

2%
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Мережа Регіональних центрів підтримки НГО ІСАР “Єднання”
Хмельницька, Тернопільська, Вінницька області:
Подільське екологічне товариство, м. Хмельницький
Тел./ факс: (0382) 65-43-75, моб. тел.: (067) 243-47-76
Ел. пошта: r_bilyk@inbox.ru
Донецька, Луганська, Дніпропетровська області:
Зелений рух Донбасу, Горлівське відділення,
м. Горлівка, Донецька область
Тел.: (0624) 52-73-94, моб. тел.: 8 (067) 628-45-65
Ел. пошта: greenzdd@green.ditek.dn.ua

Львівська, Рівненська, Волинська області:
Регіональне агентство стійкого розвитку, м. Львів
Тел.: (0322) 96-43-38, факс: (0322) 33-33-98
Ел. пошта: lili@carpathian.uar.net
Інтернет-сторінка: www.carpathian.uar.net
Автономна Республіка Крим:
Молодіжне екологічне об’єднання “Гея”,
м. Севастополь
Тел.: (0692) 55-65-51, моб. тел.: 8 (067) 692-04-28
Ел. пошта: root@gaia.sebastopol.ua

Одеська, Миколаївська, Херсонська області:
Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька
Інститут екології (ІНЕКО), Південна філія, м. Миколаїв
області:
Тел.: (0512) 35-80-37, факс: (0512) 35-31-12
Еко-Екс, м. Ужгород, Закарпатська область
Ел. пошта: NR@bseanetwork.mk.ua
Тел.: (03122) 4-31-88, факс: (03122) 3-08-83
Ел. пошта: ecoex@psg.uzhgorod.ua
Харківська, Сумська, Полтавська області:
Запорізька, Черкаська, Кiровоградська області:
Асоціація “Екологічна освіта”, м. Запоріжжя
Екологічна група “Печеніги”, м. Харків
Тел.: (0612) 32-10-82
Тел.: (0572) 52-27-71
Ел. пошта: vita@vita.zp.ua
Ел. пошта: pecheneg@ic.kharkov.ua
Місто Київ, Київська, Чернігівська, Житомирська області:
ІСАР “Єднання”, Київ
Тел/факс: (044) 201-01-60
Ел. пошта: ednannia@isar.kiev.ua, Інтернет-сторінка: www.ednannia.kiev.ua

Мережа експертних центрів по секторах діяльності НГО ІСАР “Єднання”
Міжсекторальна взаємодія:
Громадянська ініціатива, м. Київ
Тел./факс: (044) 293-91-31, 253-84-70
Ел. пошта: office@ogii.org
Інтернет-сторінка: www.ogii.org
Розвиток місцевої філантропії,
пошук фінансування на місцевому рівні:
Фундація імені князів-благодійників Острозьких, м. Рівне
Тел.: (0362) 29-06-74; 29-07-94
Ел. пошта: pbof@vrc.rv.ua
Інтернет-сторінка: www.vrc.rv.ua
Боротьба з бідністю:
Донецький міський благодійний фонд “Доброта”,
м. Донецьк
Тел.: (0622) 95-42-18
Ел. пошта: fund@crf.donetsk.ua
Інтернет-сторінка: www.dobrota.donetsk.ua
Робота з дітьми-сиротами:
Соціальна служба “Віфанія”, м. Київ
Тел.: (044) 417-36-06
Ел. пошта: bethany@iptelecom.net.ua
Правові питання:
ЕкоПраво-Київ, м. Київ
Тел/факс: (044) 224-57-64
Ел. пошта: ecolaw@ecop.relc.com

Робота з дітьми та підлітками:
Громадське дитячо-молодіжне об’єднання “Клуб
“Компас”, м. Київ
Тел.: (044) 553-78-57
Ел. пошта: compass@elan-ua.net
Інтернет-сторінка: www.compass.org.ua
Робота з сільськими громадами:
Західноукраїнський центр прав людини та
громадських ініціатив,
м. Стрий, Львівська обл.
Тел\факс: (03245) 4-00-35
Ел. пошта: Petromak@ukrpost.net
Сталий розвиток:
УЕА “Зелений світ”, м. Дніпропетровськ
Тел.: (056) 778-13-01, факс (0562)37-95-33
Ел. пошта: alex@zsfoe.org
Біорізноманіття:
Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Тел./факс: (044) 443-52-62
Ел. пошта: kekz@carrier.kiev.ua
Екомоніторинг:
Інститут екології (ІНЕКО), Південна філія,
м. Миколаїв
Тел/факс: (0512) 35-80-37, 35-31-12
Ел. пошта: NR@bseanetwork.mk.ua
Екологічна освіта:
Дитина і довкілля, м. Київ
Тел./факс: (044) 236-63-14
Ел. пошта: natalia@dutuna.kiev.ua

Проведення інформаційних кампаній:
Західноукраїнський благочинний фонд екологічної та
туристично-просвітницької інформації “WETI”, м. Львів
Тел.: (0322) 72-35-52
Ел. пошта: weti@lviv.gu.net
Інтернет-сторінка: www.carpathians.org.ua
ЗМІ, що працюють в галузі екології:
Гендерні питання:
“Зелене досьє”, м. Київ
Всеукраїнська громадська організація
Тел.: (044) 227-62-77
“Жіночий консорціум України”, м. Київ
Ел. пошта: tamara@bg.net.ua
Тел.: (044) 256-89-34
Інтернет-сторінка: www.dossier.kiev.ua
Ел. пошта: ns@wbigmir.net
Ефективний та відкритий розподіл наявних ресурсів:
ІСАР “Єднання”, Київ
Тел/факс: (044) 201-01-60
Ел. пошта: ednannia@isar.kiev.ua, Інтернет-сторінка: www.ednannia.kiev.ua
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Наші головні іноземні партнери:
ІСАР: Інститут сприяння громадським ініціативам в Євразії, США
ISAR: Initiative for Social Action and Renewal in Eurasia, USA
E-mail: postmaster@isar.org
Web: http://www.isar.org
ІСС: Інститут сталих спільнот, США
ISC: Institute for Sustainable Communities, USA
E-mail: isc@iscvt.org
Web: http://www.iscvt.org
Транстек, Бельгія
Transtec, Belgium
E-mail: transtec@transtec.be
Web: http://www.transtec.be
ЕЙС-ЄВРОПА, Бельгія
ACE-EUROPE, Belgium
E-mail: ace@glo.be
Web: www.ace-europe.be
ДРА: Німецько-Російський Обмін, Німеччина
DRA: The Deutsch-Russischer Austausch e.V., Germany
E-mail: dra@austausch.org
Web: http://www.austausch.org

***********************************************************************************

Наші головні донори:
Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США
Charles Stewart Mott Foundation, USA
Web: http://www.mott.org
Агентство США з Міжнародного Розвитку – Україна, Бєларусь, Молдова (АМР США)
United States Agency for International Development – Ukraine, Belarus, Moldova (USAID)
Web: http://www.usaid.gov
Фонд ДУН, Нідерланди
DOEN Foundation, The Netherlands
Web: http://www.doen.nl
Делегація Комісії Європейського Союзу в Україні
EС Delegation to Ukraine
Web: http://www.delukr.cec.eu.int

***********************************************************************************

Наші ключові співробітники у 2005 році:
Ірина Бєлашова, почесний голова, директор програм
Сергій Зайцев, голова, менеджер комп’ютерного забезпечення
Олена Губар, заступник голови, виконавчий директор
Світлана Шарай, фінансовий менеджер/аудитор грантів
Лариса Благодір, грант-менеджер
Олександр Гриценко, грант-менеджер
Катерина Ситник, асистент грант-менеджера
Руслана Безпальча, головний тренер програми жіночого лідерства
Віктор Галкін, менеджер інформаційної служби
Ірина Лебідь, бухгалтер/аудитор грантів
Олена Поляєва, офіс-менеджер
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