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Ініціативний центр Сприяння Активності та Розвитку громадського почину “Єднання” (коротко:
ІСАР “Єднання”) було засновано у 1996 році як місцеву неприбуткову громадську організацію.
Коріння ІСАР “Єднання” поринає у минуле, у 1993 рік, коли в Україну, Білорусь 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 громадських і благодійних організацій, що працюють задля
демократичного розвитку нашої держави та звуться “організаціями громадянського суспільства”
(ОГС). Ідеї, що 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 ОГС силами ІСАР “Єднання”
було засновано і мережу Центрів підтримки ОГС. Члени мережі надають допомогу ОГС у
практичній роботі в громадах на місцях, діляться з ними своїми знаннями та досвідом, а також
сприяють діяльності ІСАР “Єднання” в регіонах України.

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 такому:
¾
¾
¾
¾

активізації громадянського почину;
розвитку благодійництва та громадської освіти;
підвищенню ролі та рівня визнання ОГС у суспільному житті;
співробітництву між усіма секторами суспільства.

Головні напрямки діяльності ІСАР “Єднання” – надання грантів, консультацій,
навчання (тренінгів), інформації, здійснення досліджень, аналіз і розробка рекомендацій у сфері
діяльності ОГС, організація заходів, спрямованих на активізацію співпраці між різними
секторами суспільства (ОГС, державою, бізнесом, освітянами тощо).

ІСАР “Єднання” працює через такі структури:
•

•

•

ІСАР “Єднання” у Києві: надає послуги ОГС та активним громадянам, забезпечуючи їх
допомогою для впровадження суспільно корисної діяльності, діє через свої п’ять служб:
−
−
−
−
−

“Добродія Київська: служба надання грантів”;
“Робота у громадах”;
“Школа громадської ініціативи”;
“Підвищення авторитету ОГС”;
“Інформація, дослідження та аналіз”;

мережа Регіональних центрів підтримки ОГС ІСАР “Єднання”: створена на базі досвідчених
давно працюючих ОГС в регіонах України, допомагає розвитку громадської ініціативи та
ОГС, а також сприяє взаємодії громадських активістів та ОГС із владою, діловими колами та
іншими членами місцевої громади;
мережа Центрів передового досвіду ОГС ІСАР “Єднання”: створена на базі досвідчених
українських ОГС, сприяє підвищенню організаційної та професійної кваліфікації ОГС
шляхом надання тренінгів і консультацій, а також заохочує до співпраці громадських
активістів та ОГС, що працюють над подібними проблемами.

=======================================================================
Адреса для листування:
ІСАР “Єднання”, а/с 447, Київ 03150, Україна
Тел./факс: 38 (44) 201-01-60
Електронна пошта: ednannia@isar.kiev.ua
Інтернет-сторінка: http://www.ednannia.kiev.ua
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Вступне слово
Завершився 2007-й рік, що став переломним моментом для нашої
організації. Саме у 2007-му році ІСАР “Єднання” отримав свій
перший успіх на новій стежині – залучення українських ділових
кіл до підтримки громадських ініціатив в нашій країні. Багато сил
було покладено на виробку стратегії спілкування з бізнесом,
перевірку тактики, написання історій успіхів по слідах наданих
нами грантів тощо. Сотні телефонних дзвінків, палкі дискусії,
ретельне вивчення інтересів і пріоритетів окремих комерційних
компаній, наполегливий пошук точок дотику між нами –
неприбутковою, спрямованою на просування демократичних ідей
та цінностей організацією – та ними, прибутковими структурами...
І успіх прийшов. Дотепер український бізнес у переважній
більшості схилявся до надання гуманітарної допомоги соціальновразливим прошаркам населення – дітям, хворим, літнім тощо.
Соціальна відповідальність була синонімом надання їжі голодним,
взуття босим, ліків хворим... На прикладі успіхів своїх
грантоотримувачів ми показали, що соціальна відповідальність –
це сприяння розвитку, підвищення спроможностей, зміцнення
інфраструктури, розширення співпраці різних суспільних гравців
задля вирішення болючих соціальних проблем. Перші ж надані
нами гранти за цільові кошти українського бізнесу принесли
миттєву віддачу: вплив на покращання ситуації у соціальній сфері
на місцевому рівні був несумнівним, що викликало неабияку
зацікавленість з боку й інших ділових компаній у наданні таких
грантів. За останні півтора року зібрані нами кошти від
українського бізнесу на гранти неухильно зростає.
2007 рік також був 12-м роком з моменту початку створення ІСАР
“Єднання”. Дванадцять років цілеспрямованої напруженої роботи,
впровадження багатьох проектів, зміцнення наших вмінь,
розширення кола друзів, партнерів, донорів. Саме у цьому році, на
тлі непевності, сумнівів, розчарувань в нашій країні стало
особливо зрозуміло, наскільки важливо мати сильну єдину
команду – на рівні керування державою, на рівні виконавчої
влади, освітніх, наукових і комерційних установ, на рівні
організацій громадянського суспільства. Історія розвитку
громадського руху України чітко засвідчує: життєздатність
громадських починань забезпечується згуртованістю та високим
професіоналізмом команди однодумців, об’єднаних спільними
ідеями та скерованих на вирішення актуальних проблем
сьогодення. Святкуючи це 12-річчя, можна щиро сказати, що
головним набуттям ІСАР “Єднання” є наша команда – освічені,
високопрофесійні, вірні нашій місії люди, завдяки яким наша
організація користується високим авторитетом – у громадському
русі, у представників державних структур, у партнерів і донорів.
Таке реноме разом з багаторічним досвідом, високим
професіоналізмом і молодим потенціалом колективу є запорукою
життєздатності ІСАР “Єднання”.
Дякуємо за допомогу нашим друзям, колегам і партнерам з
українських
громадських
та
благодійних
організацій,
держструктур та ділових кіл, які підтримували нас у наших
починаннях у цьому році. Дякуємо членам нашої Дорадчої колегії,
які ділилися з нами своїми знаннями, досвідом і думками. Щира
подяка – нашим донорам та іноземним партнерам, завдяки яким
наша діяльність стає більш успішною і демонструє могутність
громадської ініціативи заради процвітання України.

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

Ірина Бєлашова,
почесний голова ІСАР “Єднання”
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Діяльність за звітний період
Служба “Добродія Київська”: надання грантів ОГС
Одним з ефективних інструментів активізації громадської ініціативи в Україні ІСАР “Єднання” вважає
надання грантів ОГС. У зв’язку з цим надання грантів завжди здійснюється як цілісна комплексна
підтримка ОГС, тобто паралельно наданню консультацій і тренінгів потенційним пошукувачам та
виконувачам грантів. У 2007 році було надано майже 300 консультацій стосовно підготовки проектних
пропозицій, а також майже 700 консультацій щодо виконання та оцінки ефективності наданих грантів
(див. також розділ “Школа громадської ініціативи”).
***
У 2007-му році ІСАР “Єднання” успішно завершив перший етап своєї нової ініціативи у партнерстві із
Фондом Чарльза Стюарта Мотта (США), а саме: заохочення місцевого українського бізнесу до підтримки
громадських і благодійних організацій. В межах цього починання були зібрані проектні пропозиції ОГС
на конкурс “Світло причетності” завдяки фінансуванню від добре відомої Групи компаній “ФОКСТРОТ”
(Україна). Мета конкурсу – підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя дітей-сиріт та
інших когорт соціально уразливих дітей шляхом впровадження громадських ініціатив і активізації участі
широких верств населення у вирішенні проблем на місцевому і загальноукраїнському рівні.
Завдяки широкій кампанії з розповсюдження інформації ІСАР “Єднання” на цей конкурс було отримано
заявки від 41 організації з 29 сіл, містечок і міст, у тому числі 14 проектів з сіл та містечок (34,2%) і 27
проектів з міст (65,8%). 68% пошукувачів вперше взяли участь у конкурсі грантів ІСАР “Єднання”.
Подані проектні пропозиції спрямовані на вирішення важливих проблем – від забезпечення прав дітей до
просвітницьких заходів і надання практичної допомоги. Розгляд і впровадження проектів заплановано на
2008-й рік.
***
У 2007 році було проведено 2 конкурси проектів “Дотримання прав людини у сфері діяльності
правоохоронних органів” за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії (див.
примітку *). За результатами конкурсів, ОГС з п’яти демонстраційних областей України
(Кіровоградської, Львівської, Луганської, Херсонської, Хмельницької) отримали 23 гранти на загальну
суму 284 244 євро. Рішення щодо надання грантів приймалося Радою незалежних експертів з числа
представників громадського руху і державних структур України.
Підтримані у 2007-му році проекти ОГС з дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних
органів мали на меті вирішення важливих проблем за такими напрямками:
− гуманізація кримінального законодавства і системи виконання покарань відповідно до
європейських стандартів;
− підвищення правової захищеності підозрюваних, обвинувачуваних і засуджених;
− реінтеграція засуджених у суспільство;
− сприяння розвитку відновного правосуддя (медіація у кримінальних справах);
− сприяння розвитку ювенальної юстиції;
− підвищення кваліфікації державних працівників і членів ОГС у питаннях дотримання прав
людини в сфері діяльності правоохоронних органів;
− підвищення рівня правової освіти населення в сфері діяльності правоохоронних органів.
Підтримані проекти були спрямовані на користь широкого діапазону цільових груп – від затриманих,
засуджених, в’язнів, звільнених, неповнолітніх правопорушників, споживачів наркотиків – і до
представників держструктур, юристів, вчителів тощо. В межах підтриманих проектів передбачалося
впровадження різноманітних заходів, в тому числі конференцій, лекцій, семінарів, консультацій,
кампаній у ЗМІ, видання публікацій тощо.

___________________________________________________________________________________
* Примітка. Компонент надання мікро-грантів в межах проекту “Розвиток громадянського суспільства в Україні”, що забезпечується
Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Мета проекту – зміцнення громадянського суспільства, яке сприяє розвитку демократії на засадах
верховенства права, захисту прав людини, прозорості та підзвітності влади. Проект фінансується Міністерством закордонних справ Данії в
рамках державної “Програми добросусідства”, що відповідає пріоритету зовнішньої політики Данії щодо зміцнення мирної та стабільної Європи.
Головна мета “Програми добросусідства” – просування відкритого і демократичного суспільства, заснованого на принципах верховенства права
та стабільного політичного та економічного розвитку.
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Нижче наведено перелік проектів ОГС, підтриманих у 2007-му році в межах конкурсу “Дотримання прав
людини у сфері діяльності правоохоронних органів”.
(Примітка. Загальна сума затверджених грантів у списках нижче не співпадає з цифрою, зазначеною у фінансовому звіті. У цих
списках показані гранти, що були затверджені у 2007 році. Усі ці гранти виплачуються декількома частинами – як у 2007-му, так
і у 2008-му рр. Фінансовий звіт далі включає тільки ті частини грантів, що були виплачені у 2007-му році.)

Гуманізація кримінального законодавства та системи виконання покарань
відповідно до європейських стандартів
Благодійний фонд “Повернення до життя” (Знам’янка, Кіровоградська область). Провести тренінги,
робочі зустрічі та прес-конференції за участю правоохоронних органів. Організувати правові тренінги для
засуджених, а також надання соціально-психологічної та правової підтримки тим, хто звільнився,
зокрема, наркозалежним особам. 14 994 €
Благодійний фонд “Самодопомога” (Львів). Створити громадські ради при місцевих установах
виконання покарань та організувати здійснення моніторингу умов утримання засуджених. Результати
моніторингу довести до відома влади й громади, зняти фільм і провести круглий стіл з питань
дотримання прав людини в установах виконання покарань Львівської області. 10 000 €
Військово-патріотичне об’єднання “Каскад” (Луганськ). Організувати тренінги для персоналу
виправних установ та слідчих ізоляторів з питань дотримання прав людини, а також семінар для
працівників правоохоронних органів з питань забезпечення прав засуджених і звільнених. Сформувати
робочу групу з питань соціального супроводу. Організувати виставку творчих робіт засуджених. 13 747 €

Підвищення правової захищеності
підозрюваних, обвинувачуваних і засуджених
Благодійна організація “Твоє право” (Львів). Організувати Центр документування тортур, відкрити
безкоштовну гарячу лінію та розпочати надання правової допомоги жертвам тортур. Відвідати районні
відділення міліції, розповсюдити серед затриманих інформацію про методи оскарження неправомірних
дій та контакти міжнародних правозахисних інституцій. Провести тренінги для працівників міліції та
прес-конференції для запобігання застосуванню тортур і дискримінації затриманих осіб в установах
міліції. 9 220 €
Кіровоградське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації “Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД” (Кіровоград). Провести правові семінари для ВІЛ-позитивних
ув’язнених і звільнених. Створити фільм про життя ВІЛ-позитивних ув’язнених. Провести семінари для
працівників системи виконання покарань. Створити інфоцентр для звільнених, налагодити роботу групи
самодопомоги, а також надання юридичних, соціальних і психологічних консультацій. 8 643 €
Молодіжна громадська організація “Центр правових та політичних досліджень “СІМ” (Львів).
Організувати надання юридичних консультацій затриманим особам, що знаходяться під слідством у
райвідділах міліції Львова, а також представлення їх інтересів у суді. Видати дайджест і брошуру щодо
прав затриманих. 9 879 €
Нетішинська громадська організація “З’єднання борців за справедливість” (Нетішин,
Хмельницька область). Відкрити юридичний пункт для надання консультацій та супроводу з приводу
порушення прав людини правоохоронними органами, видати газету “Вісник малозахищених” та
організувати громадські слухання. Провести тренінг для громадських активістів про механізми захисту
прав людини. 12 965 €
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Херсонський обласний громадський центр “Чоловіки проти насильства” (Херсон). Провести
тренінги для персоналу виправних закладів з питань соціальної реінтеграції засуджених. Організувати
соціально-психологічні тренінги, бесіди, перегляд фільмів, прослуховування аудіо записів для
засуджених в місцевих виправних закладах. Видати буклет та організувати роботу мобільного
консультаційного пункту для допомоги звільненим особам. 15 000 €
Хмельницька обласна асоціація сприяння вирішенню проблем наркоманії та ВІЛ/СНІДу
“Вікторія” (Хмельницький). Провести семінари з питань соціальної реінтеграції в’язнів для членів
спостережних комісій та працівників виправних колоній. Здійснити громадські рейди по виправних
колоніях, організувати надання консультацій, кіно- та відеолекторій для засуджених. Створити
консультативний пункт для звільнених і “Школу правових знань” для молодих людей віком до 30 років,
засуджених до альтернативного покарання. Видати буклет про захист прав засуджених та інформаційнометодичний посібник про систему міжнародних стандартів дотримання прав людини. 14 942 €
Хмельницький обласний фонд милосердя і здоров’я (Хмельницький). Видати посібник про захист
прав засуджених і поширити його у місцевих пенітенціарних установах. Організувати тренінги для
засуджених і персоналу в колоніях та СІЗО з питань прав і соціальної реінтеграції засуджених і
звільнених. 14 735 €

Реінтеграція засуджених у суспільство
Громадська організація “Пласт в українських школах” (Львів). Провести громадські слухання з
питань дотримання прав людини в сфері діяльності правоохоронних органів і семінари з питань
соціальної реінтеграції засуджених. Видати довідник про організації, що допомагають неповнолітнім
засудженим. Організувати оздоровчо-реабілітаційний табір для умовно засуджених неповнолітніх.
Провести тренінг з правових питань для звільнених та умовно засуджених, а також семінар для членів
їхніх родин. 14 325 €
Луганський благодійний фонд Анти-СНІД (Луганськ). Організувати роботу інформаційноконсультаційного центру для надання правової та соціально-психологічної допомоги засудженим.
Організувати курси “Післятюремна реабілітація”, провести круглий стіл за участю організацій, що
займаються проблемою наркоманії і реабілітацією засуджених. Видати інформаційні буклети з правових
питань для засуджених. 6 691 €
Луганський обласний благодійний фонд “Підліток” (Луганськ). Створити службу соціальної
реінтеграції для допомоги молодим засудженим і тим, хто звільнився з місць позбавлення волі.
Організувати виїзні круглі столи у громадах області, тренінги для старшокласників, семінари для
вчителів, батьківські збори, а також видати плакати та зняти відеороліки з питань профілактики
правопорушення серед молоді. 14 954 €
Львівська міська громадська організація “Центр духовної і психологічної підтримки та
взаємодопомоги на засадах християнської моралі “Дорога” (Львів). Організувати комп’ютерне
навчання для засуджених в одній з місцевих виправних колоній. Підготувати комп’ютерних інструкторів
з числа засуджених. Видати та розповсюдити по колоніях Львівської області буклет про діяльність за
проектом. 14 750 €
Херсонський обласний благодійний фонд “Мангуст” (Херсон). Провести тренінги та видати буклет
для соціальної реінтеграції неповнолітніх правопорушників і звільнених. Налагодити соціальний супровід
і надання юридичних та психологічних консультацій звільненим. 14 761 €
Хмельницький обласний благодійний фонд “Сіон” (Хмельницький). Створити інформаційноконсультативний центр для надання юридичної, психологічної та соціальної допомоги засудженим,
умовно звільненим, особам, що відбули покарання, та їхнім родичам. Організувати тренінги та лекції,
створити бібліотеку з питань прав людини в сфері діяльності правоохоронних органів. 5 000 €
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Сприяння розвитку відновного правосуддя
(медіація у кримінальних справах)
Благодійний фонд “Простір без конфлікту” (Львів). У Самбірській виправній колонії створити
“Школу медіатора”, провести тренінги для неповнолітніх про альтернативне розв’язання конфліктів, а
також семінар для персоналу про роботу з девіантними підлітками та відновне правосуддя як метод
профілактики злочинності серед неповнолітніх. Організувати навчання засуджених неповнолітніх, які
бажають вступити до Національного університету “Львівська політехніка”. Провести круглий стіл з
дистанційного навчання засуджених неповнолітніх. Видати буклет та підготувати ТБ-передачу. 14 804 €
Луганська обласна група медіації (Луганськ). Надати неповнолітнім засудженим консультації юриста,
психолога, адвоката та медіатора . Обладнати кімнату для проведення медіації. За участю неповнолітніх
правопорушників поставити п’єсу “Троє поросят” з елементами медіації. Зняти п’єсу на відео та
розповсюдити плівку в місцевих виправних закладах для неповнолітніх. 13 350 €

Сприяння розвитку ювенальної юстиції
Дитяча екологічна громадська організація “Флора” (Кіровоград). Вивчити умови утримання
неповнолітніх в місцевих виправних установах. Провести тренінги для неповнолітніх в слідчих
ізоляторах, семінари для працівників правоохоронних органів і журналістів, інформаційні сесії для
підлітків, батьків і вчителів, а також конференцію з питань ювенальної юстиції. 15 000 €
Новоукраїнська районна громадська організація “Прес-клуб реформ” (Кіровоград). Створити ТБпрограму про розвиток ювенальної юстиції в Україні. Організувати конкурс творів і малюнків за темою
“Я дитина! Я маю право!” та чемпіонат міста з гри “Що? Де? Коли?” для дітей та молоді Кіровоградської
області. 10 280 €
Хмельницька районна асоціація “Світанок” (Чорний Острів, Хмельницька область). Провести
круглий стіл, навчальні семінари та обласну конференцію з питань ювенальної юстиції за участю
представників закладів юстиції, МВСУ, ЗМІ та освіти. Видати буклет з питань ювенальної юстиції для
фахівців. 13 337 €

Підвищення кваліфікації державних працівників і членів ОГС
у питаннях дотримання прав людини
в сфері діяльності правоохоронних органів
Обласна громадська організація “Центр соціально-психологічної реабілітації” (Кіровоград). Видати
інформаційний посібник “Ти звільняєшся” та методичні порадники для працівників пенітенціарної
системи “Попередження самогубств в місцях позбавлення волі” і “Морально-психологічна підготовка
ув’язнених до звільнення”. Провести тренінги для робітників пенітенціарної системи з питань
запобігання самогубству серед ув’язнених. 7 900 €

Підвищення рівня правової освіти населення
в сфері діяльності правоохоронних органів
Громадська організація “Слобідський селянський розвиток” (Луганськ). Організувати
дискусії про взаємодію з міліцією, а також навчальні семінари для сільської молоді з демонстрацією
уривків з популярних фільмів про ситуації з порушенням прав людини представниками правоохоронних
органів. Провести обговорення з коментарями юристів про правильну поведінку в таких ситуаціях і про
те, як запобігти подібним випадкам. Провести круглий стіл, видати буклет про правову самооборону.
14 967 €
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Служба “Робота у громадах”
Програма “Розбудова громадянського суспільства” впроваджувалася протягом
2005—2007 рр. у партнерстві з європейськими організаціями-членами консорціуму
програми [“Transtec” (Бельгія), “DRA” (Німеччина), “ACE Europe” (Бельгія)] за кошти
Комісії Європейського Союзу (ТАЦИС). Програма розбудовувала успіхи діяльності
того ж консорціуму протягом 2003—2004 рр. і була спрямована на підвищення
ефективності роботи ОГС, що надають соціальні послуги у демонстраційних областях
України (Донецькій, Рівненській, Сумській, Херсонській, Чернівецькій), а також на
сприяння співробітництву таких ОГС та інших організацій, які працюють у секторі
надання соціальних послуг, з органами місцевої влади на первинному рівні при
використанні новаторських моделей співробітництва. Програма 2005—2007 рр.
завершилася, її головні практичні результати такі:
• створено 2 нових Центри соціального партнерства (ЦСП), призначених для
підвищення ефективності співпраці між ОГС, місцевою владою та бізнесом на
місцевому рівні:
− Східно-український ресурсний центр, Донецьк;
− Центр соціального партнерства, Чернівці;
(Примітка. Разом, в результаті діяльності за 2003—2007 рр., створено п’ять ЦСП – у Донецьку,
Рівному, Сумах, Херсоні, Чернівцях. Усі вони продовжують активно працювати після
завершення діяльності в межах програми у червні 2007 р. Пізніше, у вересні 2007 року, був
зареєстрований ще один ЦСП – у Черкасах і розпочалося створення ЦСП у Полтаві. З метою
забезпечення життєздатності ЦСП після завершення програми їх працівниками було
підготовлено та подано до різних фондів 23 проекти);

• вибрані результати проектів ОГС, профінансованих в межах програми:
−

−
−
−

майже 20 тисяч людей було охоплено просвітницькою діяльністю – у сфері
працевлаштування інвалідів, розвитку філантропії, консультацій з питань соціального
захисту, видання чисельних бюлетенів, буклетів тощо;
майже 1,5 тисячі людей взяли участь у заходах в межах підтриманих проектів ОГС;
більше 200 людей отримали соціальні послуги;
один з чисельних успіхів проектів ОГС: 48 неповносправних молодих людей (віком 15-25
років) пройшли професійне навчання, 14 з них вже були працевлаштовані не момент
завершення програми;

• проведено 27 тренінгів та семінарів за участю ОГС, місцевої влади та бізнесу.
Крім того, майже 2 800 людей отримали консультації, доступ до Інтернету та іншу
технічну допомогу у всіх ЦСП;
• експерти програми взяли активну участь у діяльності міжсекторальної робочої
групи при Міністерстві праці та соціальної політики по розробці доповнень і
рекомендацій до Закону про соціальні послуги;
• підготовлено та подано до Верховної Ради проект Закону України “Про
волонтерство”;
• юридичні експерти програми представили свій проект Закону України “Про
соціальні послуги” на розгляд міжміністерської Робочої групи. Робоча група
прийняла рішення передати його до ВР.
У звіті завершальної оцінки цієї програми підкреслено високу її ефективність. На
заключній конференцій програми експерти ТАЦИС, які здійснювали цю оцінку,
зазначили, що програма “Розбудова громадянського суспільства” отримала найвищу
оцінку (“дуже добре”) з усіх програм ТАЦИС, що впроваджувалися в Україні.
**********************************************************************************
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Служба “Школа громадської ініціативи”
Надання індивідуальних консультацій окремим громадянам та організаціям щодо
громадської ініціативи: у 2007 році, окрім допомоги щодо написання проектних
пропозицій ОГС на конкурси грантів ІСАР “Єднання”, було надано майже 200
консультацій з питань громадянської ініціативи та організаційного розвитку ОГС.
Крім того, в рамках допомоги ОГС, що працюють в напрямку впровадження прав
людини у сфері діяльності правоохоронних органів, експерти ІСАР “Єднання” надали
приблизно 20 розширених консультацій з питань ювенальної юстиції, по роботі із
засудженими, з медіації тощо. Важко переоцінити важливість консультацій, наданих
висококваліфікованими фахівцями, особливо у контексті такої закритої системи, якої є
система правоохоронних органів: вчасно надана експертами порада, документи або
інформація не тільки сприяли забезпеченню успішності виконання запланованих
завдань організацій-виконавців проектів, але й підвищували авторитет ОГС у
державних службовців і закладали основи для продовження роботи після завершення
грантів.
**********************************************************************************

Служба сприяння підвищенню авторитету ОГС
У 2007 році, в рамках програми “Дотримання прав людини у сфері діяльності
правоохоронних органів” за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ
Данії, ІСАР “Єднання” тісно співпрацював із Державним Департаментом з питань
виконання покарань України, що сприяло розвитку тісних відносин між обласними
управліннями цієї установи та ОГС на місцях. Завдяки підтримці з боку центрального
офісу цього департаменту місцеві його управління були залучені до заходів в межах
наданих нами грантів і отримали змогу близько придивитися до ОГС-виконавців
проектів. Така стратегія не була даремною: п’ять ОГС-виконавців грантів (з
Кіровограду, Львову та Хмельницького) налагодили добрі партнерські стосунки з
управліннями департаменту і продовжують активно взаємодіяти з ними і після
завершення проекту.
Крім того, завдяки старанній праці ОГС при виконанні підтриманих нами проектів,
підвищився їх авторитет у місцевій громаді. Зокрема, місцева влада Кіровограду та
Хмельницького надала двом організаціям приміщення для продовження роботи у тому
ж напрямку після завершення проекту.
**********************************************************************************

Служба інформації, дослідження та аналізу
У 2007 році інформаційні послуги були надані більш ніж 1 400 організаціям,
включаючи ОГС, державні, ділові та інші українські та іноземні структури. Крім того:
¾ 12 чисел щомісячного інформаційного вісника для ОГС у друкованому та
електронному вигляді було розповсюджено майже на 1 000 адрес;
¾ протягом року постійно поновлювалася інформація у нашій базі даних українських
ОГС (на кінець року вона налічувала 1 780 організацій);
¾ 98 організаціям (як ОГС, так і державним та ін.) було надано інформацію на запит;
¾ майже 600 ОГС отримали безкоштовну літературу, а 60 ОГС скористалися нашою
бібліотекою та відеотекою, у фондах яких зібрано майже 3 000 видань;
¾ 200 примірників книг, присвячених питанням щодо дотримання прав людини у сфері
діяльності правоохоронних органів і виданих ОГС в межах підтриманих нами проектів,
було передано бібліотекам обласних управлінь Департаменту з питань виконання
покарань.

**********************************************************************************
9

Фінансовий звіт
Наведена нижче інформація базується на даних фінансової звітності ІСАР “Єднання” за 2007 рік.
У 2007 році надходження ІСАР “Єднання” становили 649 312 доларів США, що складалося з
коштів, отриманих від Агентства США з міжнародного розвитку (АМР США), Комісії
Європейського Союзу в Україні, Міністерства закордонних справ Данії та з приватних джерел –
від Фонду Чарльза Стюарта Мотта (США) та Групи компаній “ФОКСТРОТ” (Україна), як
показано на діаграмі нижче:
Надходження у 2007 році
(649 312 доларів США)
63%

17%

АМР США
Фонд Чарльза Стюарта Мотта
ЄС
МЗС Данії
ФОКСТРОТ
1%

17%

2%

Сумарні витрати ІСАР “Єднання” у 2007 році становили 445 229 доларів США і включали
гранти ОГС, програмні та адміністративні витрати, про що свідчать дані діаграми:
Витрати за категоріями діяльності, 2007
(445 229 доларів США)
50%
Програмна діяльність
Гранти для ОГС
Адміністративні витрати
37%

13%

На програмну діяльність було витрачено 385 397 доларів США. На наступній діаграмі показано
розподіл цих коштів за програмними напрямками роботи ІСАР “Єднання”:
Витрати за програмними напрямками, 2007
(385 397 доларів США)
70%
Добродія Київська: гранти для ОГС
Інформація, дослідження та аналіз
Сприяння підвищенню авторитету ОГС
Школа громадської ініціативи
7%
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Робота в громадах
13%

6%
4%

Мережа Регіональних центрів підтримки ОГС ІСАР “Єднання”
Хмельницька, Тернопільська, Вінницька області:
Подільське екологічне товариство, м. Хмельницький
Тел.: (0382) 65-43-75
Ел. пошта: r_bilyk@inbox.ru
Донецька, Луганська, Дніпропетровська області:
Бахмат,
м. Костянтинівка, Донецька область
Тел.: (06272) 4-03-87; моб. тел.: 8 (067) 972-44-86
Ел. пошта: berezin@bakhmat.org
Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька
області:
Еко-Екс, м. Ужгород, Закарпатська область
Тел.: (03122) 3-12-33; моб. тел.: (066) 703-98-20
Ел. пошта: zoens@email.uz.ua
Харківська, Сумська, Полтавська області:
Екологічна група “Печеніги”, м. Харків
Тел.: (057) 751-29-76
Ел. пошта: pecheneg@ic.kharkov.ua

Львівська, Рівненська, Волинська області:
Регіональне агентство стійкого розвитку, м. Львів
Тел.: (0322) 96-43-38, факс: (0322) 33-33-98
Ел. пошта: rasd@franko.lviv.ua
Інтернет-сторінка: www.carpathian.uar.net
Автономна Республіка Крим:
Громадська рада дитячих та молодіжних організацій,
м. Джанкой
Тел.: (06465) 3-29-55; моб. тел.: 8 (067) 730-46-74
Ел. пошта: fauna@inbox.ru
Одеська, Миколаївська, Херсонська області:
Інститут екології (ІНЕКО), Південна філія, м. Миколаїв
Тел.: (0512) 35-95-65; моб. тел.: (066) 794-38-59
Запорізька, Черкаська, Кiровоградська області:
Асоціація “Екологічна освіта”, м. Запоріжжя
Тел.: (061) 224-03-96
Ел. пошта: shelegeda@list.ru

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 центрів передового досвіду ОГС ІСАР “Єднання”
Міжсекторальна взаємодія:
Громадянська ініціатива, м. Київ
Тел/факс: (044) 253-84-70
Ел. пошта: office@ogii.org
Інтернет-сторінка: www.ogii.org

Робота з дітьми та підлітками:
Клуб “Компас”, м. Київ
Тел.: (044) 553-78-57
Ел. пошта: compass@elan-ua.net
Інтернет-сторінка: www.compass.org.ua

Розвиток місцевої філантропії,
пошук фінансування на місцевому рівні:
Фундація імені князів-благодійників Острозьких, м. Рівне
Тел.: (0362) 24-61-76
Ел. пошта: pbof@vrc.rv.ua
Інтернет-сторінка: www.vrc.rv.ua
Боротьба з бідністю:
Благодійний фонд “Доброта”, м. Донецьк
Тел.: (0622) 95-42-18
Ел. пошта: fund@crf.donetsk.ua
Інтернет-сторінка: www.dobrota.donetsk.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@mail.ru

Робота з дітьми-сиротами:
Соціальна служба “Віфанія”, м. Київ
Тел.: (044) 425-72-78
Ел. пошта: bethany@bethany,kiev.ua
Правові питання:
ЕкоПраво-Київ, м. Київ
Тел/факс: (044) 417-40-05
Ел. пошта: vborys@ecopravo.kiev.ua

Біорізноманіття:
Київський еколого-культурний центр, м. Київ
Тел./факс: (044) 443-52-62
Ел. пошта: kekz@carrier.kiev.ua
Сталий розвиток:
УЕА “Зелений світ”, м. Дніпропетровськ
Тел.: (056) 778-13-01
Ел. пошта: viktor.khazan@zsfoe.org

Екомоніторинг:
Інститут екології (ІНЕКО), Південна філія,
м. Миколаїв
Тел/факс: (0512) 41-53-06
Ел. пошта: dm@ng.aip.mk.ua

Проведення інформаційних кампаній:
Екологічна освіта:
Західноукраїнський благочинний фонд екологічної та
Дитина і довкілля, м. Київ
туристично-просвітницької інформації “WETI”, м. Львів
Тел./факс: (044) 236-63-14
Тел.: (0322) 72-35-52
Ел. пошта: natalia@dutuna.kiev.ua
Ел. пошта: weti@lviv.gu.net
Інтернет-сторінка: www.carpathians.org.ua
Гендерні питання:
ЗМІ, що працюють в галузі екології:
Всеукраїнська громадська організація
“Зелене досьє”, м. Київ
“Жіночий консорціум України”, м. Київ
Тел.: (044) 287-62-77
Тел.: (044) 256-85-54
Ел. пошта: tamara@bg.net.ua
Ел. пошта: ns@wbigmir.net
Інтернет-сторінка: www.dossier.kiev.ua
Ефективний та прозорий 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
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
Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Web: www.oscepcu.org

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

Наші донори:
Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США
Charles Stewart Mott Foundation, USA
Web: http://www.mott.org
Агентство з Міжнародного Розвитку США – Україна, Бєларусь, Молдова (АМР США)
United States Agency for International Development – Ukraine, Belarus, Moldova (USAID)
Web: http://www.usaid.gov
Делегація Комісії Європейського Союзу в Україні
EС Delegation to Ukraine
Web: http://www.delukr.cec.eu.int
Міністерство закордонних справ Данії
Web: http://www.um.dk/en
Група компаній “ФОКСТРОТ”, Україна
Web: www.foxtrot.ua

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

Наші ключові співробітники у 2007 році:
Сергій Зайцев, голова, менеджер інформаційних систем
Олена Губар, виконавчий директор
Світлана Шарай, фінансовий менеджер/аудитор грантів
Тетяна Власенко, координатор грантів
Тетяна Ничипоренко, координатор грантів
Ірина Лебідь, головний бухгалтер/аудитор грантів
Олена Поляєва, секретар

***********************************************************************************
Видання здійснене за фінансової підтримки від Фонду Чарльза Стюарта Мотта, США
Для безкоштовного розповсюдження
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