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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

2

Вступне слово

Дорадча колегія

З моменту свого заснування ІСАР “Єднання” завжди намагався
бути послідовним у своїй ідеології, стратегії, планах. Наполеглива
спрямованість на підтримку суспільно-корисної громадської
ініціативи і дотриманість високих професійних та етичних
стандартів були й залишаються керівними вказівниками на
нашому життєвому шляху. Доказом такої послідовності є тісні
зв’язки і з нашими вірними партнерами – членами Мережі
підтримки ОГС, створеної на початку існування ІСАР “Єднання”,
і з багатьма іншими досвідченими колегами у громадському
секторі України, і з нашою головною цільової групою –
громадськими та благодійними організаціями (ОГС). Доказом
такої нашої послідовності є довіра донорів, українських
державних структур, а також поважне ставлення до нас з боку
наших грантоотримувачів.

Елайза Клоуз
ІСАР, Інк.
член Ради директорів

2008 рік приніс ще один, незвичайний результат нашої такої
наполегливої послідовності. Розпочата нами два роки тому робота
у напрямку заохочення українського бізнесу до підтримки
громадських ініціатив українських ОГС почала дарувати свої
реальні плоди. Поки що рано говорити про очевидну зміну
пріоритетів благодійної діяльності українського бізнесу. Але вже
сьогодні стає очевидним, що стратегічно розумні, виважені
бізнесмени
починають
розуміти
необхідність
розвитку
громадського сектору як запоруки формування більш обізнаного,
більш освіченого пересічного громадянина з небайдужою,
активною життєвою позицією. Стратегія підтримки громадського
сектору як дійового інструменту для вирішення болючих місцевих
проблем набуває надійних прихильників у підприємницькій
спільноті нашої країни.
Велике спасибі – тим українським бізнесменам, що надали кошти
на суспільно корисну роботу громадських і благодійних
організацій. Їхня підтримка – це не просто кошти. Це – в першу
чергу довіра, якої так не вистачає сьогодні усьому нашому
українському
суспільству.
Велике
спасибі
–
нашим
грантоотримувачам-активістам, які виправдали таку високу
довіру, продемонстрували велику користь від наданих бізнесом
коштів і, дійсно, покращили життя у своїх громадах. Такою
спільною силою можна подолати і невігластво, і бідність. Це –
важливий крок до утворення тісної, родинної, всеукраїнської
єдності.
Особлива подяка – нашим друзям і колегам по громадському
сектору, усім державним і діловим установам, які допомагали нам
у цьому році. Окреме спасибі – членам нашої Дорадчої колегії.
Дякуємо вам за небайдужість, цінний досвід й поради. Щиро
дякуємо нашим донорам та іноземним партнерам. Спасибі усім
вам – тим, завдяки кому наша робота стає більш успішною і
демонструє силу громадських починань у нашій країні.

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
Надання грантів є головною сферою діяльності з самого початку існування ІСАР “Єднання”. Наші
грантоотримувачі – це активні громадяни та їх об’єднання (ОГС), які беруться за вирішення болючих
проблем у своїх громадах, сприяючи позитивним змінам у нашій країні. Саме ці люди є для нас
головнішою цінністю і ми докладаємо багато зусиль, щоб допомогти їм на їхній нелегкій, але благородній
стежині. У зв’язку з цим наші програми грантів завжди супроводжуються консультаціями яких у 2008
році було надано більше 1 000 – як з питань розробки ефективних проектів, що ведуть до покращання
життя в Україні, так і для оцінки суспільної корисності здійсненої діяльності (див. також розділ “Школа
громадської ініціативи”). Як і раніше, рішення щодо надання грантів приймалось створеною спеціально
для кожного окремого конкурсу Радою незалежних експертів.
Крім того, у 2008 році згідно стратегії розвитку грантодавчих спроможностей ІСАР “Єднання” (за
підтримки ІСС: Інституту сталих спільнот, США; фінансування: АМР США) було створено документ
“Керівництво до оцінки результативності грантових програм”, який відтоді використовується нами для
отримання “зворотнього зв’язку” від кожної нашої грантової програми, оцінки впливу програми на
представників цільової групи та суспільство у цілому, дослідження змін, що відбулись внаслідок її
впровадження. Вибрані результати здійснення такої оцінки в аспекті ефективності підтриманих нами
проектів наведені у текстах про проведені конкурси нижче.
***

Покращання життя дітей-сиріт та інших когорт соціально уразливих дітей
У 2008 році ІСАР “Єднання”, у партнерстві із Фондом Чарльза Стюарта Мотта (США), було досягнуто
нових успіхів щодо заохочення місцевого українського бізнесу до підтримки проектів громадських і
благодійних організацій. Завдяки фінансуванню від Групи компаній “ФОКСТРОТ” (Україна) в межах
конкурсу проектів ОГС під назвою “Світло причетності” було профінансовано 15 проектів українських
ОГС з 13 міст, містечок та сіл України на загальну суму 59 205,10 гривень. Підтримані проекти були
спрямовані на вирішення питань у сфері широкого діапазону проблематики – впровадження прав дитини
у контексті соціально уразливих когорт дітей, організації допомоги хворим дітям, дитячого дозвілля,
розвитку дитячої творчості, активізації роботи з дітьми з особливими потребами (наприклад, дітей з
синдромом Дауна, з аутизмом тощо) та їх родинами, заохочення місцевої громади (особливо бізнесу) до
підтримки ініціатив на допомогу соціально уразливим когортам дітей, формування екологічної свідомості
у дітей, профілактики негативних звичок і формування здорового способу життя, запобігання дитячій
злочинності, розбудові здорових стосунків у родині тощо.
Аналіз результатів оцінки впливу підтриманих проектів показав, що:
¾ усі проекти сприяли покращенню життя дітей соціально-уразливих когорт;
¾ діти соціально уразливих когорт активно залучалися до заходів в межах усіх проектів;
¾ дві третини проектів заохочували пересічних громадян до вирішення проблем у цій сфері;
¾ більше половини проектів заохочували владу до вирішення проблем таких дітей;
¾ переважна більшість проектів ефективно залучили ЗМІ до висвітлення відповідної тематики;
¾ третина проектів спиралися на додатково залучену на місцях матеріальну допомогу.
Нижче – стислий опис підтриманих проектів.
Благодійна організація “Нащадки АРАТТИ” (сел. Макошине, Менський р-н., Чернігівська обл.).
Організувати сімейний лекторій про родину, сімейні бесіди, урок доброти для дітей і батьків. Провести
гру-виставу з ознайомленням дітей-сиріт з Конвенцією ООН про права дитини, а також лекцію-гру для
дітей на тему боротьби зі шкідливими звичками. Організувати родинне свято “Тато, мама, я – дружна
сім’я”. Видати брошуру “Формула-життя” на тему родини і здорового способу життя. 811,36$
Благодійне Товариство допомоги дітям та дорослим інвалідам з розумовими вадами “Голосієво”
(м. Київ). Провести корекційні та реабілітаційні ігри з дітьми, що мають синдром Дауна, із застосуванням
нетрадиційних методик. Організувати виставку робіт таких дітей і круглий стіл. 698,92$
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Благодійний фонд “Еко-милосердя” (м. Соснівка, Львівська обл.). Придбати велосипеди для дітей з
малозабезпечених сімей, організувати два просвітницькі велопоходи за їх участю з бесідами для
запобігання негативних звичок. Провести два тренінги з формування здорового способу життя. 811,36$
Верховцевська дитяча краєзнавча еколого-натуралістична організація “Паросток” (м. Верховцеве,
Дніпропетровська обл.). Створити інформаційно-просвітницький центр з проблем дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування. Організувати роботу клубів вихідного дня, позашкільних гуртків
за участю таких дітей, провести виставки дитячих робіт і походи рідним краєм. Видати буклет. 811,36$
Вінницька міська громадська організація допомоги дітям-інвалідам з інтелектуальною
недостатністю “Надія” (м. Вінниця). Організувати одноденний форум для обговорення сімейної
програми Спеціальної Олімпіади (для дітей, які мають вади розумового розвитку) і видати настільні
календарі про її сімейні клуби. 811,36$
Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих мало захищених
категорій молоді “Паросток” (м. Вінниця). Придбати корекційно-розвивальні ігри для ігротеки,
організувати безкоштовний прокат цих ігор для дітей та молоді з інвалідністю. Організувати надання
консультацій для індивідуального підбору ігор. 796,62$
Громадська організація “ЕКО-довкілля” (м. Жидачів, Львівська обл.). Облаштувати парк у школіінтернаті для дітей з розумовими вадами із залученням самих дітей. Організувати екологічний конкурс,
акцію зі збереження ялинок, навчально-дослідну ділянку для озеленення території інтернату. 780$
Громадська організація підтримки осіб з аутизмом “Сонячне коло” (м. Київ). Провести зустрічі та
міні-семінари для персоналу дитячих садків і поліклінік для допомоги дітям з аутизмом. Організувати
спеціальні заняття для дітей з аутизмом для набуття ними навичок приготування їжі. 811,36$
Громадська організація “Центр Стратегічних Ініціатив” (м. Хмельницький). Організувати збір
дитячих книжок, іграшок, розвиваючих ігор і коштів для дітей у обласному притулку для тимчасового
перебування безпритульних дітей. Облаштувати бібліотеку та ігрову кімнату в притулку. Організувати
програми до свят із залученням студентів та активної молоді. 801,22$
Донецька обласна громадська організація Клуб “ДОРС” (м. Донецьк). Надати дитячу художню
літературу і відеофільми з правової тематики Донецькому СІЗО. Провести соціально-психологічні і
медико-соціальні тренінги для підлітків у СІЗО. Провести круглий стіл за участю ЗМІ. 796,82$
Міська громадська молодіжна організація “Нова генерація” (м. Херсон). Сприяти психологічній
реабілітації онкохворих дітей з пульмонологічними захворюваннями шляхом організації розважальних
заходів і придбання розвиваючих ігор та інвентарю для лікувальної фізкультури. 780$
Рівненська обласна молодіжна організація “Лялькар” (м. Рівне). Організувати заняття майстер-класу
для дітей з найпростішої техніки виготовлення ляльок, декорацій. Створити сценки на цих декораціях,
організувати акцію “Подаруй книгу” для збору книг для дітей шкіл-інтернатів. 788,84$
Слов’янська міська молодіжна громадська організація “Студентський театр “7 поверх”
(м. Слов’янськ, Донецька обл.). Організувати роботу з профілактики негативних звичок серед дітейсиріт, дітей-інвалідів та інших соціально уразливих категорій дітей. Залучити таких дітей до постановки
вистави, організувати благодійний бал. Організувати показ соціальної реклами на ТБ. 811,36$
Чернівецька обласна громадська організація “Інститут Демократичного Розвитку” (м. Чернівці).
Провести місячну благодійну акцію “Тепло маленького сердечка” (включаючи 12 акцій збору коштів),
круглий стіл щодо соціальної відповідальності бізнесу із залученням місцевих підприємців. 810,95$
Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей інвалідів дитинства “Логос”
(м. Чернігів). Відкрити творчу студію “Фантазіям нашим немає обмежень” для розвитку дитячої та
юнацької творчості та провести виставку-ярмарок виготовлених дітьми речей. 811,36$
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***

Сталий розвиток сільських громад
Ще один важливий успіх ІСАР “Єднання” у 2008 році – залучення коштів від української компанії ТОВ
“STC Investment” (голова Ради директорів Олег Бахматюк) для підтримки проектів ОГС в межах
конкурсу під назвою “Сільським громадам – гідне буття”. Було профінансовано 30 проектів ОГС
(загальна сума: 149 033,80 гривень), спрямованих на сприяння сталому розвитку сільських громад для
зміцнення громадянського суспільства і підвищення якості життя в сільській місцевості. Діяльністю в
межах підтриманих проектів були охоплені села, селища й міста 14 областей України та АР Крим.
Серед заходів, здійснених виконавцями проектів – екологічні акції, громадські слухання, кругли столи,
семінари, лекції, майстер-класи, практичні заняття, тренінги, вечори для громади, видання публікацій,
створення Інтернет-сайту.
Нижче – стислий опис проектів, більшість з яких здійснюватимуться у наступному, 2009 році.
Благодійна організація “Браїлівський благодійний фонд відродження та розвитку задля збереження
історично-культурної спадщини селища” (сел. Браїлів, Жмеринський р-н, Вінницька обл.).
Упорядкувати місце та шляхи підходу до скелі Чайковського та виготовити інформаційні матеріали задля
збереження історико-культурної спадщини селища Браїлів. 1 000$
Благодійний Фонд “Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ” (м. Дрогобич, Львівська
обл.). Створити Інформаційно-просвітницький центр у с. Дережичі, де проводити тренінги по
агротуризму, комп’ютерні курси, семінари по запобіганню наркоманії та алкоголізму. Організувати свята
для мешканців громади. 862$
Громадська екологічна організація “ЕКО – Довкілля” (м. Жидачів, Львівська обл.). Створити центр
екологічної та суспільної інформації. 1 000$
Громадська організація “Агенція розвитку територіальної громади “Крок в майбутнє”
(сел. Теплик, Вінницька обл.). Облаштувати ігрові кімнати для дошкільнят, провести семінарпрактикум для вихователів, розробити комплекс занять, вправ і дидактичних ігор. 862$
Громадська організація Асоціація користувачів Барської районної бібліотеки “Світ інформації”
(м. Бар, Вінницька обл.). Навчити учнівську, студентську молодь та інших жителів села користуванню
комп’ютером та Інтернетом. 862$
Громадська організація “Територія успіху” (м. Кіровоград). Провести тренінг “Доступ до інформації”
для мешканців Компаніївської громади і моніторинг доступу до інформації у Компаніївському районі для
покращення взаємодії між місцевою владою і територіальною громадою. 1 000$
Громадська організація “Центр громади” (сел. Нові Мартиновичі, Пирятинський р-н, Полтавська
обл.). Облаштувати шкільний спортзал спортивно-лікувальним обладнанням, розпочати заняття з ЛФК.
Поширити досвід з профілактики захворювань опорно-рухової системи через ЗМІ та брошуру. 805$
Громадська Рада дитячих та молодіжних організацій (м. Джанкой, Автономна Республіка Крим).
Об’єднати місцеву громаду навколо відбудови та облаштування дитячого майданчика. 862$
Джанкойське відділення Кримської республіканської асоціації “Екологія і Світ” (м. Джанкой,
Автономна Республіка Крим). Створити сільську службу соцкультпобуту як неприбуткового
багатофункціонального обслуговуючого комплексу. 862$
Дитяча громадська екологічна організація “Лотос” (сел. Турбів, Липовецький р-н, Вінницька обл.).
Створити гімнастичний зал, провести теоретичні заняття з батьками і розробити комплекси вправ для
профілактики порушень правильної постави у дітей. 862$
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Дитяча екологічна громадська організація “Флора” (м. Кіровоград). Провести інформаційну
кампанію про медіацію як альтернативу вирішення конфліктів, підготувати медіаторів з представників
учнівської молоді для проведення медіації серед однолітків. 1 000$
Дитяча неприбуткова екологічна громадська організація “Відкасник” (сел. Ольгопіль,
Чечельницький р-н, Вінницька обл.). Ліквідувати стихійні сміттєзвалища у с. Ольгопіль. 1 000$
Еколого-культурний центр “Бахмат” (м. Костянтинівка, Донецька обл.). Створити інформаційнопросвітницький центр і пункт проведення дозиметричних досліджень з метою підвищення рівня
обізнаності мешканців села щодо забруднення довкілля. 760$
Жіночий інформаційно-консультаційний центр (сел. Озерне, Житомирський р-н., Житомирська
обл.). Посилити можливості використання інформаційних технологій у представників сільської громади
шляхом випуску довідника “Інтернет-ресурси для тебе”. 862$
Жидачівський районний центр Суспільної служби України (м. Жидачів, Львівська обл.). Разом із
фахівцями-фтизіатрами та епідеміологами дослідити причини епідемії туберкульозу в трьох селах.
Сприяти налагодженню дієвої диспансеризації хворих у цих громадах. 1 000$
Іванківська районна громадська організація “Центр розвитку громади” (сел. Іванків,
Київська обл.). Покращити якість життя самопоселенців через активізацію різних соціальних інституцій
Іванківського району і зони відчуження. 1 000$
Інформаційно-освітній центр “Боразан” (м. Білогорськ, Автономна Республіка Крим). Створити
асоціацію органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення. Провести круглий стіл
за участю представників місцевої громади. 1 000$
Коломийська міська організація Всеукраїнської громадської організації “Громадянська мережа
“Опора” (м. Коломия, Івано-Франківська обл.). Провести збори місцевої громади з метою презентації
інформації про перспективи розвитку сільського туризму у с. Микитинці, створити презентаційний сайт
села. 1 000$
Коломийська територіальна організація “Зелений світ” (м. Коломия, Івано-Франківська обл.).
Видати 12 номерів часопису “Екологія і світ” і провести низку просвітницьких екологічних зустрічей з
активними членами територіальної громади для обговорення місцевих екологічних проблем. 1 000$
Макошинська селищна благодійна організація “Нащадки АРАТТИ” (сел. Макошине, Менський рн, Чернігівська обл.). Організувати для жінок громади правовий лекторій, цикл занять з психології
сімейних стосунків, “групу здоров’я”, а також провести навчання з питань виховання лідерських якостей.
Виготовити пам’ятки “Права жінки в Україні” та “Як попередити насильство в сім’ї”. 1 000$
Міжобласне товариство “Екологічна група “Печеніги” (м. Харків). Підготувати клопотання та
ініціювати оголошення території у Великому Борі заповідною. 1 000$
Миколаївська обласна організація Всеукраїнського комітету оборони прав людини (м. Миколаїв).
Провести правопросвітницькі семінари у 8 районних центрах Миколаївської області, надати юридичні
консультації, здійснити правове вдосконалення договірних відносин між мешканцями громад і
енергопостачальником “Миколаївобленерго”. 992$
Молодіжна громадська організація “Смарт” (м. Сарни, Рівненська обл.). Організувати круглий стіл
за участю молодих лідерів, тренінги для учнів місцевих шкіл і конкурс плакатів соціальної реклами.
Впровадити систему щотижневих консультацій щодо учнівського самоврядування. 1 000$
Павлоградський міський благодійний фонд “ГОРЄНІЄ” (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.).
Підвищити екологічну відповідальність жителів с. Нова Дача шляхом лобіювання прийняття пакету
екологічних рішень у Новодачівській сільській Раді. 1 000$
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Слов’янська міська громадська організація “Сприяння” (м. Слов’янськ, Донецька обл.). Провести
тренінги для сільської молоді для профілактики негативних звичок і формування здорового способу
життя. Організувати роботу Мобільного консультаційного пункту. 1 000$
Снігурівська районна організація союзу організацій інвалідів України (сел. Снігурівка,
Миколаївська обл.). Організувати суботники ремонту спортзалу і налагодити роботу спортивних секцій
для людей з обмеженими можливостями. Провести лекції для учнів ЗОШ №1 м. Снігурівка на тему
“Здорова дитина – здорова нація”. 862$
Сокальська агенція регіонального розвитку (м. Сокаль, Львівська обл.). Створити сприятливіше
середовище для розвитку підприємницьких ініціатив на території Хоробрівської сільської ради. 1 000$
Товариство Подільських природодослідників та природолюбів (м. Кам’янець-Подільський,
Хмельницька обл.). Створити еколого-освітній центр і еколого-пізнавальну стежину. Залучити
населення до збереження природних, історико-культурних цінностей в межах Китайгородської зони.
1 000$
Хмельницьке обласне громадське об’єднання сприяння ресоціалізації людей, які звільняються та
перебувають в місцях позбавлення волі “Альтернатива” (м. Хмельницький). Провести семінари для
учнів старших класів Печеськівської школи і сільської молоді з метою профілактики негативних явищ в
молодіжному середовищі. 1 000$
Хмельницький обласний благодійний фонд “Сіон” (м. Хмельницький). Провести навчальні курси з
користування ПК для вчителів і учнів 7-9 класів Печеськівської загальноосвітньої школи. 1 000$
***
У минулому, 2008 році ІСАР “Єднання” було проведено оцінку результативності 23 завершених
проектів ОГС в рамках програми “Дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних органів”
за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії (див. примітку *). Проекти виконувалися
у п’яти демонстраційних областях України (Кіровоградській, Львівській, Луганській, Херсонській,
Хмельницькій).
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.
Аналіз результатів оцінки впливу підтриманих проектів засвідчив таке:
¾ усі проекти активно заохочували участь державних структур і влади до вирішення проблем у
цій сфері;
¾ усі проекти сприяли підвищенню рівня освіченості цільових груп (засуджених, ув’язнених,
звільнених з місць позбавлення волі, працівників правоохоронних органів);
¾ майже половина проектів сприяли заохоченню участі місцевого населення у вирішенні
проблем у сфері дотримання прав людини правоохоронними органами;
¾ більше 20% проектів сприяли позитивним зрушенням у політиці та законодавстві, що
стосується сфери діяльності правоохоронних органів;
¾ в ході більше половини проектів було впроваджено новітні методи або форми роботи, мало
розповсюджені у нас в країні;
¾ більше 90% проектів сприяли активізації співпраці між ОГС, біля 85% – посиленню їх
життєздатності, більше 75% проектів призвели до зростання організаційних спроможностей
(навичок, вмінь тощо) і майже стільки ж – до підвищення їхнього авторитету.
Більш детально про підтримані проекти див. на нашій Інтернет-сторінці: http://www.ednannia.kiev.ua.

__________________________________________________________________________________
* Примітка. Компонент мікро-грантів в межах проекту “Розвиток громадянського суспільства в Україні”, що забезпечувався Координатором
проектів ОБСЄ в Україні (2006—2008) з метою зміцнення громадянського суспільства, яке сприяє розвитку демократії на засадах верховенства
права, захисту прав людини, прозорості та підзвітності влади. Фінансування – від МЗС Данії в рамках державної “Програми добросусідства”.
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Служба “Робота у громадах”
У 2008 році, в рамках стратегії заохочення українського бізнесу до підтримки громадських ініціатив ОГС
ІСАР “Єднання” розробив звернення до бізнесових структур, що ґрунтується на накопиченій нами
інформації про успіхи наших грантоотримувачів щодо покращання життя в місцевих громадах.
Працюючи з потенційними спонсорами громадської діяльності, зустрічаючись з багатьма прибутковими
фірмами, банками тощо, ІСАР “Єднання” просував ідею щодо необхідності розвитку довіри і соціального
партнерства з громадським сектором. Така наполеглива робота принесла свої перші результати – було
заохочено кошти від українських бізнесових структур і ці підприємці, отримавши наші звіти про успіхи
підтриманих за їх кошти проектів ОГС, виявили зацікавленість до продовження такої підтримки.

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

Служба “Школа громадської ініціативи”
Надання індивідуальних консультацій: у 2008 році, окрім допомоги щодо розробки проектів на
конкурси грантів ІСАР “Єднання”, було надано майже 200 консультацій з питань громадянської
ініціативи та оргрозвитку ОГС. Експерти ІСАР “Єднання” надали також приблизно 20 розширених
консультацій з питань правоохоронної сфери, а також сталого розвитку сільських громад.
Крім того, у 2008 році, в рамках Програми посилення організаційної спроможності лідерів третього
сектору за підтримки Інституту Сталих Спільнот, США (фінансування: АМР США) ми поновили свій
план стратегічного розвитку, розробили бізнес-план, вдосконалили адміністративні системи, концепцію
оцінки грантових програм. Така робота дозволила нам надавати консультації з питань організаційного
менеджменту ОГС на більш високому професійному рівні.
В межах оцінки впливу грантових програм ІСАР “Єднання” було заохочено проведення самооцінки
нашими грантоотримувачами, що, за їхніми відгуками, великою мірою сприяло розширенню їх розуміння
суспільної корисності запроваджених ними починань, ефективності застосованих методів та інструментів
вирішення проблем на місцевому рівні, а також окреслення перспектив подальшої громадської роботи.

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

Служба сприяння підвищенню авторитету ОГС
У 2008 році, успіхи наших грантоотримувачів призвели до підвищення їх авторитету на місцях, зокрема:
¾ кіровоградську організацію “Флора” запросили школи міста, які не були залучені до їхнього
проекту, провести правопросвітницькі семінари для школярів;
¾ місцева влада запропонувала Нетішинській громадській організації “З’єднання борців за
справедливість” разом здійснювати правопросвітницьку роботу серед населення;
¾ після публікацій у місцевій пресі та телевізійних відеороликів донецької організації “7 поверх”
зросла кількість звернень людей до державних установ з питань влаштування дитини у сім’ю. Ще
до кінця виконання проекту одна дитина була усиновлена, були підготовлені документи для
усиновлення ще 4 дітей.

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

Служба інформації, дослідження та аналізу
У 2008 році інформаційні послуги були надані більш ніж 1 000 організаціям, включаючи ОГС, державні,
ділові та інші українські та іноземні структури. Крім того:
¾ 12 чисел щомісячного вісника для ОГС розповсюджено майже на 1 000 адрес;
¾ поновлена база даних українських ОГС на кінець року налічувала 1 807 організацій;
¾ 63 організаціям (як ОГС, так і державним та ін.) було надано інформацію на запит;
¾ майже 400 ОГС отримали безкоштовну літературу, а 48 ОГС скористалися нашою бібліотекою
та відеотекою, у фондах яких зібрано майже 3 000 видань;
¾ 280 примірників книг з питань дотримання прав людини у сфері діяльності правоохоронних
органів, виданих ОГС, передано управлінням Департаменту з питань виконання покарань;
¾ Підсумки оцінки впливу підтриманих проектів розміщено на нашому веб-сайті та розіслані
усім пошукувачам грантів та грантоотримувачам в межах грантових програм цього року.

**********************************************************************************
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Фінансовий звіт
Наведена нижче інформація базується на даних фінансової звітності ІСАР „Єднання” за 2008 рік.
У 2008 році надходження ІСАР “Єднання” становили 313 801 долар США, що складалося з
коштів, отриманих від Агентства США з міжнародного розвитку (АМР США), Міністерства
закордонних справ Данії (через координатора проектів ОБСЄ в Україні) та з приватних джерел
(Фонд Чарльза Стюарта Мотта, США; Група компаній “ФОКСТРОТ”, Україна; компанія “STC
Investment”, Україна тощо), як це показано на діаграмі нижче:
Надходження у 2008 році
(313 801 долар США)
45%

10%

АМР США
Фонд Чарльза Стюарта Мотта
Український бізнес
МЗС Данії

8%

37%

Сумарні витрати ІСАР „Єднання” у 2008 році становили 305 818 доларів США і включали
надання грантів, програмні та адміністративні витрати, про що свідчать дані діаграми нижче:
Витрати за категоріями діяльності, 2008
(305 818 доларів США)
54%
Програмна діяльність
Гранти ОГС
Адміністративні витрати
33%

13%

На програмну діяльність було витрачено 265 187 доларів США. На наступній діаграмі показано
розподіл цих коштів за програмними напрямками роботи ІСАР „Єднання”.
Витрати за програмними напрямками, 2008
(265 187 доларів США)
80%
Добродія Київська: надання грантів
Інформація, дослідження та аналіз
Сприяння підвищенню авторитету ОГС
Школа громадської ініціативи
Робота в громадах

4%
4%
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4%

8%

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
Міністерство закордонних справ Данії
Web: http://www.um.dk/en
Група компаній “ФОКСТРОТ”, Україна
Web: www.foxtrot.ua
ТОВ “STC Investments”, Україна (голова Ради директорів Олег Бахматюк)
Web: http://stc-investment.com

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

Наші ключові співробітники у 2008 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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