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Н

елегко об’єктивно оцінювати історію організації, особливо якщо ти є
її частиною, а вона - частиною твого життя. Хочеться дати свою оцінку
того, що відбулося рік чи десять тому. Відтак автори видання, що виходить в світ до 16-го дня народження Творчого центру ТЦК право робити висновки залишили читачеві. На основі архівних документів, спогадів членів,
друзів та партнерів ТЦК, вони спробували простежити в історії організації зародження руху формування громадянського суспільства в Україні.

Ш

ановні друзі, колеги, партнери, прихильники та читачі! Перед вами звіт
благодійного фонду ТЦК за 16 років. У 16 років кожна громадянин України
отримує паспорт і тим самим стає дорослішим і відповідальнішим за свої
вчинки. Для будь-якої неурядової організації, а в Україні особливо, 16 років
існування є доказом не лише її зрілості, але й того, що її заснування та діяльність є важливими для багатьох.
Здається, що лише вчора ініціативна група обговорювала яку обрати форму реєстрації організації, якою мають бути мета та напрямки діяльності, структура управління і як
використати кращі зарубіжні практики демократичного керівництва організацією, що
буде робити організація і на кого буде спрямована її діяльність, з ким співпрацювати та
звідки залучати фінансування. Ми отримували знання та досвід міжнародних експертів і
програм, висококваліфікованих юристів та українських організацій, друзів і родичів. Але
без дружніх, професійних, а, часом, і провокаційних порад Шарлоти Ватсон і Флемінга
Хігарда ми не стали тими, ким є сьогодні. Ці двоє людей не лише сприяли створенню та
формуванню нащого фонду, але й продовжують брати посильну участь у розробці його
стратегічного бачення, визначенн і пріоритетів діяльності. Досвід Шарлоти та Флемінга у впровадженні програм міжнародної допомоги у багатьох країнах світу, їх власної
благодійної діяльності у Сполучених Штатах допомагають ТЦК бути ефективною, професійною та відповідальною організацією. Небайдуже в ідношення і щира зацікавленість
ще декількох людей вплинули на формування ТЦК. Це – Шенон Лаудер з фонду Чарльза
Сюарта Мотта, яка своєю довірою, мудрістю, корисними порадами і зв’язками допомог
а ла ТЦК стати частиною європейського громадянського суспільства та формувати професійні й якісні послуги. Тім Голд і Свен Холдер допомогли Творчому центру зрозуміти
як працює Європейська Комісія, якими цінностями, пріоритетами, підходами керується. І робили вони це, як правило, не читанням лекцій та порадами, а демонструючи як
працює демократія, її цінності особистим прикладом. Протягом багатьох років роботи
нашої організації Лариса Татарінова впливала на формування професійності команди
ТЦК, допомагала вибирати і фокусувати стратегічні напрямки роботи, була добрим і щирим другом її керівникові. Неможливо згадати всіх людей, які своїм добрим ставленням
і словом, вчасною порадою та критикою, доброю участю і зацікавленістю сприяли розбудові, зміцненню, просуванню Творчого центру ТЦК. Велике спасибі вам всім!
За 16 років діяльності Творчий центр ТЦК мав як злети, так і падіння. Вони дозволяли нам
і пишатись своїми досягненнями, і відчувати прикрість та гнів, але навчили нас рухатись
вперед, добиватись своєї мети, не бути байдужими, ставити все вищі цілі. Попереду – наступний етап у житті організації, нові сходинки, важливі здобутки, надихаючі зустрічі та
рутинна щоденна робота. Дякуючи вс ім членам, співробітникам, партнерам, донорам
та прихильникам за те, що були з нами останні 16 років, запрошуємо всіх до нових звершень разом з ТЦК. Лише нашими спільними зусиллями ми зможемо створити ту атмосеру і ту країну, в якій прагнемо жити .
Щастя , успі х ів та натхненної праці!
З повагою,
Любов Паливода,
Президент ТЦК

16 років – це навіть не повноліття. По віковій градації це – юність з її максималізмом та закоханістю! Максималізмом щодо вирішення амбітних планів та закоханістю в справу, якій присвячується значна частина життя… Я належу
до тих людей, які давно і твердо знають, що неможливо бути корисним людям без відданості, поваги та любові до
них.
За 16 років існування ТЦК пройшов непростий шлях від організації, якій небайдужа доля громадянського суспільства, до організації, що опікується проблемами громадянського суспільства.
Шановні друзі, хай цілеспрямованість, патріотизм, знання, творчість, відкритість, повага та любов до людей, що народжені корпоративним духом та професійною майстерністю колективу Творчого центру ТЦК, спонукає нас, наших партнерів, наступні 116 років творити,
співпереживати, сподіватися, мріяти та чекати щоденної зустрічі з реалізованими надіями людей, заради яких ми працюємо разом.
Казачковська Галина,
голова Правління Творчого центру ТЦК

Т

ворчий центр ТЦК вже 16 років долає свій шлях, сприяючи розвитку громадянського суспільства в Україні. Нібито й не такий великий термін, але
в наших реаліях для української неурядової організації – це вже солідний
вік.

Усі ці роки організації громадянського суспільства отримували від ТЦК посильну допомогу та підтримку в розвитку своєї професійної спроможності, впровадженні суспільно корисних ініціатив. Сподіваємося, що наші зусилля,
знання та досвід, які спираються на передовий досвід, допомогли вітчизняним неурядовим організаціям рухатися
вперед.
Не залишалися поза увагою ТЦК й чисельні територіальні громади, які були нашими надійними партнерами. Завдяки нашим спільним зусиллям громадяни ставали активними учасниками позитивних соціальних змін в своїх селах,
селищах, містах. Громади отримали додаткові можливості та ресурси для власного розвитку.
За цей час ТЦК розширив партнерські зв’язки з багатьма неурядовими організаціями в Європі, США та теренах СНД,
активно долучився до ініціатив межах програм Європейського Союзу. Все це дало можливість зробити голос та силу
громадянського суспільства в Україні більш відчутними, здійснити чимало корисних справ для розвитку країни.
Маю надію, що громадськість достойно оцінить здобутки ТЦК. Впевнений, що завдяки професійній та ефективній
роботі усієї команди, відповідаючи сучасним викликам, ТЦК й надалі докладатиме значних зусиль в розвитку громадянського суспільства, розвитку країни в цілому.
Володимир КУПРІЙ,
виконавчий директор ТЦК
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1996

Оксана Матусяк
Із впевненістю можу сказати, що моє життя
змінилося відтоді, як я стала членом ТЦК. Саме
в ТЦК я знайшла команду однодумців і отримала більше можливостей для впливу на формування громадянського суспільства в нашій
державі (до вступу в ТЦК це намагалася робити у Товаристві «Просвіта» в м. Львові). Завдяки
ТЦК маю неоціненний досвід тренерської й
консультативної роботи, навчилася проводити і розробляти тренінги. Будучи в команді
ТЦК, я маю змогу постійно підвищувати свій
професійний рівень і фахово проводити тренінги та консультації для інших організацій
громадянського суспільства в Україні.

Подія
року
У 1996 році Творчий
центр Каунтерпарт (ТЦК)
зареєстровано як благодійний фонд та філіал
Counterpart International в
Україні.

Спілкування з колегами також збагачує і моє
особисте життя. За час перебування в ТЦК неодноразово отримувала поради та підтримку
від керівництва організації та колег.
Я знаю, що в ТЦК мене розуміють. Впевнена,
що разом ми зможемо зробити багато корисного, як для кожного з нас – членів ТЦК, так і
для України в цілому.

Цього року організація отримала
перший досвід написання власних
проектів, провела перші переговори з донорами і отримала свої перші

нові проекти

гранти. Тренери ТЦК почали розробляти і проводити перші тренінги
для громадських організацій. Ухвалено перший стратегічний план,
який визначав пріоритети розвитку
організації на 1997 рік.
Тренарами ТЦК розроблено перші
10 тренінгових модулів для громадських організацій з таких тем, як
«Менеджмент НУО», «Лідерство в організації», «Ефективні переговори»,
«Стратегічне планування», «Проведення

інформаційно-просвітниць-

ких кампаній», «Робота з персоналом», «Розв’язання конфліктів» та
інші.

«Тренінгова програма для НУО України» (1996-1997):
1996-1997 рр., за підтримки Фонду Чарльза Стюарта
Мотта.
«Програма мікропроектів Демократичної програми
ТАСІС»: 1996-1999 рр., за підтримки Делегації Європейської Комісії в Україні.
«Програма технічної та тренінгової допомоги ресурсним центрам НУО»: 1996-1997 рр., за підтримки Фонду «Відродження», Фонду «Євразія» та Фонду Чарльза
Стюарта Мотта.

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
На замовлення міжнародних донорів ТЦК провів оцінку потреб ресурсних центрів неурядових організацій України. На основі отриманих
результатів тренерами ТЦК було розроблено
та реалізовано тренінгову програму. Представники 19 ресурсних центрів з різних регіонів
України взяли участь у тренінгах «Стратегічне
планування», «Менеджмент НУО», Тренінг для
тренерів, «Управління персоналом».

Адміністрування
грантових програм
ТЦК здобув перший досвід управління грантовими програмами. У листопаді 1996 року підписано контракт з Делегацією Європейської Комісії в Україні на адміністрування мікропроектів
Демократичної програми ТАСІС. Ця програма
мала на меті поліпшити знання НУО в галузі
демократичних практик на місцевому та національному рівнях; підтримати роботу неурядових організацій, що сприяють розвитку плюралістичних демократичних суспільств; надати
професійним групам і об’єднанням громадян
конкретні знання, навички із застосування демократичних практик та основ верховенства
права. Переможцями програми стали 17 неурядових організацій. ТЦК забезпечив повний
грантовий цикл (відбір проектів, моніторинг,
консультування грантоотримувачів, перевірка
звітності) та провів тренінги для організаційгрантерів.
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Андрій Вишняк
Багато разів задавав собі питання: «А якби доля
не звела мене в 1994 році з ТЦК (тоді з Каунтерпартом)?»
Напевно працював би вчителем історії, а можливо десь на державній службі… За радість
сприймав би можливість виїхати кудись у відрядження чи на відпочинок за межі свого рідного міста… із заздрістю читав би інформацію
про успішні громадські організації та людей,
які у них працюють….

Подія
року
ТЦК проводить першу
самостійну оцінку спроможності НУО України.

Дякуючи долі, протягом останніх 16 років маю
змогу не тільки самому розвиватись, бути активним представником третього сектору, а
й членом найкращої в Україні тренерської
команди… За ці роки мав змогу попрацювати
майже у всіх куточках України та багатьох країнах СНД. Дякуючи співпраці з ТЦК, я склався
як особистість, професійний тренер, професіонал у сфері розвитку громадських організацій.
Я гордий з того, що я – частинка ТЦК і разом з
командою однодумців сприяю розбудові громадянського суспільства в Україні!

У дослідженні взяли участь 476 громадських організацій. Це дозволило
отримати перші відомості про рівень організаційного розвитку ОГС,
їх фінансове та матеріальне забезпечення, напрями програмної діяль-

поточні та нові проекти

ності, їх взаємодію з іншими секторами суспільства. На основі результатів дослідження розроблено нові
тренінгові модулі.

«Програма розвитку жіночого підприємництва в Україні»:
1997-1998 рр., за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в партнерстві з Консорціумом Жінок
ННД-США та Counterpart International, Inc.
«Проведення тренінгів для НУО»: 1997 р., за підтримки
Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців
(УВКБ ООН).
«Тренінгова програма для жінок у Грузії»: 1997 р., за підтримки Фонду «Врятуйте дітей» (Грузія).
«Проведення тренінгів для жінок у Білорусі»: 1997 р., за підтримки Fresno University.
«Випуск довідника неурядових організацій України»: 1997
р., за підтримки Фонду «Відродження» та Фонду «Євразія».
«Проведення тренінгів для НУО України та створення бібліотеки»: 1997-1998 рр., за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта.
«Діалог неурядових організацій»: 1997-1998 рр., за підтримки Демократичної програми FARE і TACIS в партнерстві з EuroCom e.V. (Німеччина) та НУО «Міжнародна лігі
прав дітей та молоді», «Захист», «Кредо» та Ресурсним центром розвитку громадських організацій «ГУРТ».
«Неурядовим організаціям – професійні знання»: 19971999 рр., за підтримки Фонду розвитку Карпатського Єврорегіону, в партнерстві з «Центром громадських ініціатив».
«Програма Партнерства Альянсу Каунтерпарт»: 1997-1998
рр., за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку
(USAID), в партнерстві з Дитячим Християнським фондом,
Армією Спасіння, Інститутом ELWYN та Міжнародним
центром законодавства неприбуткового сектора (ICNL)
(американські організації).

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
ТЦК взяв участь у Програмі партнерства Альянсу COUNTERPART, в межах якої провів тренінги для громадських організацій України та Білорусі з таких питань, як написання проекту,
стратегічне планування, фінансовий менеджмент, робота з персоналом і волонтерами,
розв’язання конфліктів, основи життєздатнос-

ті НУО, оцінка програм, співпраця з органами
влади та ЗМІ тощо. За період з липня по грудень
1997 року тренери ТЦК провели 43 тренінги
для НУО в Україні та Білорусі. На основі отриманих знань 30 організацій розробили власні проекти й отримали фінансування в межах
Програми партнерства Альянсу COUNTERPART.
За підтримки Управління Верховного Комісаріату у справах біженців при ООН були проведені
тренінги для громадських організацій, які працюють з меншинами та мігрантами. До участі у
тренінгах було залучено 8 неурядових організацій з Києва, Одеси, Симферополя, Ужгорода,
Дніпропетровська та Вінниці. Протягом півроку
тренерами ТЦК було проведено 8 тренінгових
програм за темами «Написання проекту», «Менеджмент НУО», «Громадсько-ділові стосунки»,
«Робота з волонтерами», «Вирішення конфліктів», «Соціальне підприємництво», «Стратегічне
планування», «Основи стійкого розвитку НУО».
Отримані знання можливість лідерам НУО внести необхідні зміни в їх управління, покращити
структуру, відкоректувати місію організацій. Це
позитивним чином відобразилося на ефективності їх подальшої співпраці з УВКБ ООН.
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1998

Галина Казачковська
У моєму житті, як, мабуть, у багатьох, хто завдячує долі за незабутні зустрічі та події, яскравими барвами визначені ті його сторінки, які започатковують особливі періоди особистого,
професійного зростання.

Подія
року

Однією з доленосних зустрічей в моєму житті
була зустріч з Любою Паливодою, якій я вдячна
за професійне відкриття тренерської роботи,
за навчання, дружність і небайдужість до людей та справи.

ТЦК започатував видання
Довідника донорських
організацій для НУО.

Важливою подією для мене стало створення ТЦК, з яким пов’язані 16 років мого життя,

імена моїх найкращих друзів, спільні справи,
радощі та досягнення. Я дякую ТЦК за школу
громадянської активності, за спонукання до
творчості, відкриттів і неперервного професійного зростання.
Я вдячна друзям і колегам з ТЦК за досвід і знання, які я отримала від них, за щиру дружбу та
добру пам’ять про нашу спільну історію, діяльність, за сьогоденну співпрацю, колективні
плани на майбутнє.

Так, у 1998 році вийшла друком брошура «Довідник донорських організацій та благодійних програм, що
працюють в Україні та країнах СНД».
Публікація була здійснена україн-

нові проекти

ською, російською та англійською
мовами і містила інформацію про 20
міжнародних донорських організацій, що працюють в Україні, про умови та строки оголошених конкурсів,
напрями діяльності НУО, що підтримуються донорами, аплікаційні
форми, порядок подання і розгляду
проектів тощо. Всього за роки своєї
діяльності ТЦК підготував і поширив
серед українських НУО 7 випусків
Довідника донорських організацій
загальним накладом близько 6500
примірників.

«Підтримка розвитку української неурядової організації
«Центр житлових та муніципальних реформ»: 1998 р.,
за підтримки організації «Планування та розвиток міжнародного співробітництва» (PADCO), в партнерстві з
Уральським центром житлових реформ (Росія).
«Дослідження неурядових організацій України»: 1998 р.,
за підтримки Управління Верховного Комісара ООН у
справах біженців (УВКБ ООН).
«Підтримка українських НУО»: 1998 р., за підтримки
Фонду Чарльза Стюарта Мотта, в партнерстві з чеською
організацією «Партнери за демократичні перетворення» та Ресурсним центром «ГУРТ».
«Випуск довідника НУО України»: 1998 р., за підтримки
Фонду «Євразія».
«Створення мережі сервісних центрів НУО для біженців»: 1998-1999 рр., за підтримки Управління Верховного Комісара ООН у справа біженців (УВКБ ООН).
«Програма технічної та тренінгової допомоги українським НУО»: 1998-1999 рр., за підтримки Консорціуму
«Верховенство права».
«Школа тренерів для НУО України та проведення оцінки»: 1998-2000 рр., за підтримки Фонду Чарльза Стюарта
Мотта.

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
У 1998 році було започатковано проведення
щорічного дослідження стану розвитку третього сектору, в якому беруть участь до 600 неурядових організацій України. Мета дослідження
– визначити рівень життєздатності НУО України, а саме: рівень організаційного розвитку, фінансового та матеріального забезпечення; визначити напрями програмної діяльності, коло
клієнтів, зв’язок організацій з оточенням тощо.
За підсумками дослідження визначаються
основні тенденції розвитку НУО, виявляються
потреби громадянського суспільства. Отримані дані використовуються ТЦК як при розробці
проектів і тренінгових послуг, так і надаються
донорським організаціям для розробки нових
програм підтримки українських ОГС.

Адміністрування
грантових програм
Протягом 1997-1999 років ТЦК реалізовував
проект Управління Верховного комісара ООН
у справах біженців, який мав на меті підтримку НУО, що займаються проблемами біженців,
шукачів притулку і депортованих. За рішенням УВКБ ООН було підтримано 13 проектів

15 неурядових організацій на загальну суму
75 453 долари США. У межах проекту Закарпатський молодіжний демократичний союз
працював над зниженням конфліктності між
національно-культурними організаціями регіону шляхом підвищення їх спроможності та
забезпечення рівного доступу до донорської
підтримки. В Києві Комітет захисту прав дітей
опікувався жінками та дітьми, що потерпають
від домашнього насильства. Комітетом були
надані консультації, проведені семінари для жінок, психологів та педагогів щодо шляхів протидії та профілактики домашнього насильства
та роботи з жертвами побутового насильства.

Сприяння розвитку жіночого
підприємництва
ТЦК працював з жінками-підприємцями України, Білорусі та Грузії над покращенням їх знань
та навичок, необхідних для створення і розвитку власного бізнесу. Так, в межах проекту
«Програма розвитку жіночого підприємництва
в Україні» 321 українська жінка-підприємець
отримала тренінгову, методичну та консультаційну допомогу від ТЦК. Понад 130 жінокучасниць програми розпочали нові напрями
бізнесу або модифікували вже існуючі. Учасниці програми створили на своїх підприємствах
700 робочих місць.
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1999

Олексій Коваль
У 1996 році закінчував Запорізький університет і зрозумів, що нічого не вмію робити практичного в цьому житті…
Після недовгих роздумів мені стало зрозуміло,
що я хочу працювати в компанії з іноземним
діловим досвідом. Мрії збуваються! Люба Паливода і Андрій Вишняк запросили мене пройти
стажування в ТЦК.

Подія
року
У січні 1999 року було
проведено першу Школу
тренерів ТЦК.
Мета Школи – надання базових
знань та навичок проведення тренінгів для дорослої аудиторії. Майже
всі учасники Школи тренерів 1999
року стали практикуючими тренерами і досі проводять навчання для
громадських організацій в різних
регіонах України. Окремі учасники
стали знаними тренерами та експертами з організаційного розвитку
національного масштабу, зробивши
істотний внесок в розвиток громадського сектору України.
«У житті будь-якої людини є знакові події, які дозволяють по-новому
відчути пройдений шлях та змінити бачення майбутнього. Для мене
особисто такою подією стало навчання в Першій українській школі
тренерів для громадських організацій в 1999 році, що проводилася
Творчим центром Каунтерпарт за
підтримки фонду Ч.С. Мотта.
З найбільш яскравих відчуттів, що
залишились з плином років згадується професіоналізм тренерів Андрія
та Наталі, які вели цю школу, високий рівень організації та прекрасна
емоційна атмосфера, яку створив
Творчий центр Каунтерпарт, а також безумовно спогади про моїх колег та друзів, які навчались зі мною в
цій чудовій школі.»
Л. Абрамов,
директор Інституту соціокультурного менеджменту,
м.Кіровоград

Вісім місяців регулярних поїздок у Київ, участь
у розробці тренінгів, спілкування з досвідченими колегами і знайомство з чудовим методом
освіти ТРЕНІНГ дали мені зрозуміти, що українці «не в тім’я биті». Веселий колектив, радість
спілкування, спільна напружена творча праця

та ідеї покращити життя моєї Батьківщини
мене просто покорили!
Завдяки отриманому діловому досвіду в ТЦК
мені і моїй дружині Олені (яка брала участь
у Школі тренерів ТЦК) вдалось створити мережу приватних курсів англійської мови по
франчайзингу в м.Запоріжжя, з’явилась торговельна марка ГАУДЕАМУС, видані 4 підручники. За нашою ліцензією працюють подібні
курси в Кіровограді.
Дякую Любі Паливоді, Андрію Вишняку, Галині Казачковській і всім, кого я знаю – всіх
пам’ятаю і люблю, за ту радість, яка супроводжувала мене під час роботи в ТЦК!

нові проекти
«Тренінгова підтримка проекту навчання виборців
України»: 1999 р., за підтримки Дому Свободи та Посольства Королівства Нідерландів.
«Тренінгова програма для персоналу Представництва
Британської Ради в Україні»: 1999 р., за підтримки Представництва Британської Ради в Україні.
«Видання інформаційного бюлетеню «Правова просвіта»»: 1999-2000 рр., за підтримки Консорціуму «Верховенство права».
«Програма грантів Трансатлантичної ініціативи ЄССША розвитку громадського суспільства в Україні»:
1999-2001 р., за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні та Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні.
«Програма Партнерства Альянсу Каунтерпарт»: 19992000 рр., за підтримки Агентства США з Міжнародного
Розвитку (USAID) через Counterpart International, Inc.
«Соціальне партнерство – майбутнє третього сектору»:
1999-2001 рр., за підтримки Фонду Чарльза Стюарта
Мотта (через Фонд «Євразія»).

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
Тренерами ТЦК проведено серію тренінгів для
підвищення спроможності НУО в сфері громадського представництва. Протягом 19981999 років 293 активіста з 116 організацій відвідали тренінги з таких тем, як «Просування
інтересів та захист прав», «Лобіювання та побудова коаліцій», «Робота зі ЗМІ». Тренінги відбувалися в 17 регіонах України.
Експертами ТЦК проведено перші оцінки проектів неурядових організацій. У 1999 році було
оцінено 13 проектів, які фінансувалися УВКБ
ООН у межах створення мережі сервісних
центрів НУО для біженців. Була також проведена оцінка бюлетеню “САР Новини”, що видавався для грантерів Програми партнерства
COUNTERPART в Україні та Білорусі. Оцінка
видання проводилась для покращення якості
бюлетеню та визначення впливу публікації на
розвиток громадянського суспільства.

Адміністрування
грантових програм
У межах програми грантів Трансатлантичної
ініціативи ЄС-США з розвитку громадського
суспільства в Україні за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні та Відділу преси, освіти та культури Посольства США
в Україні були підтримані 54 проекти місцевих
громадських організацій з усіх регіонів України.
У межах цієї програми Миколаївська обласна
організація «Зелений світ» працювала в громадах, що знаходяться в зоні Південноукраїнської
АЕС. Організацією був проведений екологічний
моніторинг територій, результати якого були
оприлюднені та подані компетентним державним органам. З мешканцями громад були
проведені консультаційні зустрічі, в ході яких
громадяни дізналися про те, як уникнути шкідливого впливу радіації, а також як вони можуть
захищати свої права на здорове середовище.
У Миколаєві комітет «Правозахисник» організував ініціативні групи, які здійснювали представництво інтересів мешканців багатоквартирних
будинків. У співпраці з однією з цих ініціативних груп Миколаївський ЖЕК №17 запровадив
охорону будинків, що покращило стан під’їздів
і підвищило рівень безпеки мешканців. Крім
того, в одному з житлових будинків було виділено приміщення для роботи лікаря-терапевта,
що зробило медичні послуги більш доступними для громадян.
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2000

Андрій Залужний
Мій шлях в «третій сектор» нагадує позитивний збіг життєвих обставин – спочатку в 2000
році завдяки добрим людям я попав на серію
тренінгів для новостворених НУО м. Львова. Ці
тренінги читали тренери ТЦК. За результатами участі в цих тренінгах мені знову повезло,
бо мене рекомендували в Школу тренерів ТЦК.

Подія
року

До початку навчання в Школі тренерів ТЦК я
вже мав певні досягнення на професійній та
педагогічній ниві – був заступником директора в одній із львівських гімназій. Та мені весь
час здавалося, що життя якесь не таке… І тільки
після навчання в Школі тренерів ТЦК і запрошення в команду тренерів ТЦК зрозумів, що
дійсно я був правий – життя буває інше.

У квітні 2000 року у Вашингтоні (США) відбулась зустріч усіх офісів,
програм і представництв
міжнародної організації
Counterpart International.

Робота в тренерській команді ТЦК дала мені
можливість особистісного розвитку та зросту.
Я отримав можливість познайомитися з цікавими організаціями в різних куточках України, налагодити дружні відносини з їх представниками.
З свого боку в роботу ТЦК я намагаюся привносити нові ідеї, досвід та пропозиції.
ТЦК – це особливий дух, аура й атмосфера.
У повсякденному житті ми – тренери ТЦК
– пересічні громадяни нашої держави, виконавці посадових обов’язків (в кого вони є J)
Однак, коли потрібно, ми знаходимо час та
можливість, щоб все задумане ТЦК зреалізувати якнайкраще!

Представники більш ніж 30 країн
презентували свої досягнення та на-

поточні та нові проекти

працювання в сфері розбудови громадянського суспільства. Творчий
центр ТЦК було визнано найкращим
і найяскравішим результатом діяльності Counterpart International у світі.
Найвищим чином представниками
мережі був оцінений професіоналізм української команди, внесок організації в зміцнення громадянського суспільства України та поширення серед НУО країни інноваційних
практик освіти дорослих.

«Проведення тренінгів для НУО у партнерстві з АВА/
CEELI»: 2000-2001 рр., за підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) в партнерстві з American Bar
Association Central and East-European Law Initiative (ABA/
CEELI).
«Визначення Індексу розвитку громадянського суспільства в Україні»: 2000-2001 рр., за підтримки CIVICUS
(США), партнерстві з Лігою регіональних ресурсних центрів для НУО.
«Підтримка розвитку НУО»: 2000-2001 рр., за підтримки
Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої
Британії (DFID).
«Ініціатива по внесенню змін у податкове законодавство
для третього сектору України»: 2000-2001 рр., за підтримки Світового Банку, в партнерстві з Міжнародним Центром Некомерційного Права.
«Програма мікропроектів Європейської ініціативи з розвитку демократії та захисту прав людини»: 2000-2002 рр.,
за підтримки Європейської Комісії.
«САР Новини»: 2000-2002 рр., за підтримки Програми
партнерства Альянсу Каунтерпарт (САР).
«Створення Асоціації тренерів НУО України та проведення оцінок»: 2000-2002 рр., за підтримки Фонду Чарльза
Стюарта Мотта.
«Маріупольська екологічна ініціатива»: 2000-2005 рр.,
за підтримки Агентства США з охорони навколишнього середовища (US EPA) в партнерстві з Counterpart
International, Inc..

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
Відвідавши тренінги, які проводили тренери
ТЦК в межах проекту «Підтримка розвитку
НУО», члени Асоціації «Мир. Краса. Культура»
(м.Херсон) підготували проект та отримали
фінансування від Міжнародного фонду «Відродження», розробили стратегічний план розвитку організації, знайшли нові фінансові ресурси для розширення штату працівників. Дніпропетровський центр молодіжної співпраці став
першою громадською організацією в Дніпропетровській області, яка на постійній основі
почала проводити тренінги для місцевих ОГС.
Цьому передувала участь представників організацій у Школі тренерів ТЦК: у ході занять
вони провели апробацію своїх тренінгових
модулів «Написання проектів», «Менеджмент
НПО», «Фандрейзинг», які потім застосували в
своїх проектах «Школа жіночого лідерства» та
«Школа демократичного лідерства».
Експерти ТЦК стали ініціаторами створення
Міжнародної мережі експертів з оцінки проектів та програм (IPEN).

Адміністрування
грантових програм
У межах програми грантів Трансатлантичної
ініціативи ЄС-США з розвитку громадського
суспільства в Україні Кримський центр незалежних політичних дослідників і журналістів
проводив громадський моніторинг реалізації
свободи слова в Криму. Експерти організації
оприлюднили та дослідили факти порушень
й утисків свободи преси, прав журналістів; випускали друкований бюлетень «Свобода слова
в Криму», створили тематичну веб-сторінку. Результати моніторингу були оприлюднені та подані до компетентних державних органів.
Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації» отримав грант на активізацію
участі жінок у житті громади. Щорічно виходила газета «Ваше право», на сторінках якої висвітлювались проблеми, пов’язані з правами жінок.
Проводились публічні заходи для підвищення
громадської активності жінок. Створено клуб
«Позиція» для більш активного просування гендерної рівності.
У межах програми «Підтримка розвитку НУО»
Фонд Карітас (м.Сокаль) пропагував здорову
статеву поведінку серед підлітків району, допомагав молоді готуватись до сімейного життя,
надавав психологічну, медичну та соціальну
підтримку одиноким молодим матерям.
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Айдер Халілов
Для мене ТЦК завжди був взірцем професіоналізму, зразком, якому можуть слідувати громадські організації в Україні. Взявши від самого початку на себе роль локомотива громадянського суспільства, ТЦК не збавляє обертів і продовжує шукати нові перспективи для «третього
сектору». Я відчував це своїм досягненням,
коли в 2001 році по завершенні Школи тре-

Подія
року

нерів ТЦК я зміг стати членом цієї команди. І
зараз я пишаюся тим, що є причетним до діяльності ТЦК, застосовую свої уміння для того,
щоб рухати організацію в бік виконання її місії – розбудови громадянського суспільства в
Україні.

18 травня 2001 року в
Києві відбулася перша зустріч ініціативної групи зі
створення Асоціації тренерів НУО України.
Ініціатором

створення

Асоціації

став Творчий центр ТЦК. В першій
зустрічі взяли участь 28 представників громадських організацій. Ця

нові проекти

зустріч стала початком тривалої і
плідної співпраці більш ніж 120 НУО
з усіх регіонів України, об’єднаних
роботою з навчання громадських
активістів. Протягом двох років видавався бюлетень «Поштовх», який
став майданчиком для дискусій з
питань ефективних тренерських методик, інструментів оцінки ефективності тренінгів, визначення термінології тренерської діяльності та інших
питань, актуальних для тренерської
громади етапу становлення. Офіційна реєстрація Асоціації відбулася в
2002 році.

«Навчальна програма «Соціальне партнерство.
Україна. 2001»: 2001 р., за підтримки Академії з Розвитку Освіти (США), в партнерстві з Counterpart
International, Inc.
«Програма Партнерства Альянсу Каунтерпарт (САР)»:
2001 р., за підтримки Агенства США з Міжнародного
Розвитку (USAID) через Counterpart International, Inc.
«Оцінка проекту «Голос громадськості»»: 2001-2003
рр., за підтримки Світового банку.
«Ініціатива з внесення поправок до податкового законодавства третього сектору в Україні»: 2001-2002
рр., за підтримки Світового банку в партнерстві з
Міжнародним центром некомерційного права.
«Якщо не ми, то хто? Якщо хтось, то чому не ми?»:
2001-2002 рр., за підтримки Програми партнерства
Альянсу Каунтерпарт (САР), в партнерстві з Комітетом виборців України.

громадськості при прийнятті відповідних рішень.

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
У партнерстві з Лігою ресурсних центрів
України та Центром філантропії ТЦК реалізував в Україні міжнародний пілотний проект «CІВІКУС: індекс розвитку громадянського
суспільства», ініційований міжнародною організацією «CIVICUS: World Alliance for Citizen
Participation”, у межах якого в Україні було
проведено аналіз стану громадянського суспільства. Подібні дослідження були проведені
іншими організаціями ще в 12 країнах світу, і
на основі порівняння результатів були розроблені рекомендації для політиків та організацій щодо створення кращих умов для розвитку
громадянського суспільства. Результати досліджень опубліковані та представлені на світовому форумі CIVICUS у Канаді.
Програма Партнерства Альянсу Канутерпарт
(САР) розробила нову стратегію надання тренінгової і технічної допомоги своїм грантоотримувачам на основі результатів оцінки їх потреб, яку провели експерти ТЦК.

Адміністрування
грантових програм
У межах проекту «Маріупольська екологічна
ініціатива» Жовтнева районна адміністрація
м.Маріуполя провела опитування населення
з метою ранжування екологічних проблем за
пріоритетністю. Отримані результати дозволили скоригувати політику місцевих органів влади в сфері захисту довкілля, врахувати думку

Завдяки гранту, отриманому в межах проекту
«Європейська ініціатива з розвитку демократії та захисту прав людини», Центр соціальноекономічних та політичних досліджень «Північний регіон» надавав консультації з земельних
питань мешканцям сільських громад Чернігівської області. Особливу увагу було приділено
віддаленим районам, де селяни не мають змоги
отримати консультацію навіть за гроші. Юристи консультували мешканців з питань захисту їх
економічних прав, надавали допомогу при складанні відповідної документації, підготовці звернень та скарг. За даними Міністерства сільського
господарства України в 2001 році з Чернігівської
області порівняно з іншим областями надійшло
найбільше скарг з земельних питань. Західноукраїнська асоціація ділових жінок «Лада» отримала грант на роботу з підприємцями сільських
районів Львівської і Тернопільської областей.
Для них були проведені тренінги з захисту прав,
роботи з владою, громадських зв’язків, були проведені спільні заходи з місцевою владою для обговорення актуальних питань, що турбують місцевий бізнес. Ця робота спонукала підприємців
з с.Підбірці (Пустомитівський район) та Яворівського району зареєструвати власні організації
для просування своїх інтересів.
У межах Транскордонної ініціативи ЄС-США з
розвитку громадянського суспільства України
Благодійний фонд «Касталія» розробив і поширив прогресивний і більш ефективний метод реабілітації й соціальної адаптації психіатричних
пацієнтів – реабілітацію в структурах поза межами лікарень. На основі отриманого досвіду було
розроблено перспективну програму розвитку
комунальної психіатрії в м.Києві, нову практику
було поширено в Донецькій, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.
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Оксана Івасів
Завдяки Творчому центру ТЦК я стала досвідченим тренером….
Перед тим як навчатися в школі тренерів ТЦК,
я брала участь у всіх можливих тренінгах з
розвитку неурядових організацій як представник Львівського обласного громадського
благодійного об’єднання інвалідів. І з великим
бажанням хотіла стати тренером ТЦК. А згодом у 2000 році я навчалася у Школі тренерів
ТЦК та отримала запрошення від Люби Паливоди стати тренером цієї організаці. За більш

Подія
року
Творчий центр ТЦК розпочав виконання проекту «Розвиток ініціативи та
реалізація прав громад»,

ніж десятирічний проміжок часу я отримала
від ТЦК в першу чергу друзів, спілкування з великою кількістю нових людей, велетенський
багаж знань, досвід проведення різноманітних тренінгів, участь у багатьох цікавих проектах, а також можливість побувати в різних
куточках нашої країни – за що ВЕЛИКЕ ДЯКУЮ ТЦК!!!

наданих законом «Про місцеве самоврядування в Україні» у партнерстві з
Інститутом громадянського суспільства та Комітетом виборців України
за фінансової підтримки Європей-

нові проекти

ського Союзу. У межах проекту було
розроблено проекти восьми місцевих нормативно-правових актів, які
забезпечують

механізми

впрова-

дження місцевої демократії. Ці нормативні акти були прийняті органами влади 8 громад-учасниць проекту
і використовувались громадянами
для вирішення місцевих проблем.
Проект став апробацією нової моделі, в межах якої досвід запровадження демократичних механізмів на
рівні громад, виявлені проблеми та
«вузькі місця» лягли в основу ряду законопроектів та рекомендацій щодо
змін до національного законодавства.

«Консультування щодо створення Дорадчої структури
громадського суспільства»: 2002-2003 рр., за підтримки
TACIS, в рамках проекту «Підтримка національних координаційних бюро».
«Тренінгова ініціатива»: 2002 р., за підтримки Дому
Свободи та Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID).
«Визначення потреб громадського суспільства в Україні»: 2002 р., за підтримки Представництва Європейської Комісії в Україні.
«Зміцнення організацій громадського суспільства в
Україні»: 2002-2006 рр., за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) через Мережу громадянської дії в Україні (USC-UCAN) в партнерстві з QED
Group, LLC (США) та Київським міжнародним інститутом соціології.
«Розвиток ініціативи та реалізація прав громад наданих законом «Про місцеве самоврядування в Україні»
(коротка назва проекту – «Толока»)»: 2002-2005 рр., за
підтримки Європейської Комісії, в партнерстві з Інститутом громадського суспільства та Комітетом виборців
України.

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
За консультативної підтримки ТЦК створено
Дорадчу структуру громадянського суспільства
при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України. Цей орган був першим механізмом, який дозволив залучити широкі кола місцевих громадських організацій та
забезпечити систематичний, конструктивний
зворотний зв’язок з представниками громадянського суспільства у розробці та впровадженні проектів у межах програми Tacis.
Експертами ТЦК на замовлення місії ОБСЄ в
Грузії проведено оцінку спроможності сектору НУО в зоні Грузино-Південно-Осетинської
конфліктної зони. Результати дослідження послужили основою для подальшого розвитку
неурядового сектору регіону.
У межах «Ініціативи з внесення поправок до
податкового законодавства щодо третього сектору України» проведено 16 інформаційних
сесій та консультацій з питань особливостей
національного законодавства, що регулює діяльність НУО, особливостей оподаткування та
фінансового менеджменту НУО для представників громадськості, бізнесу, влади. В результа-

ті проекту опубліковано 42 тематичні статті у
регіональних газетах, створено 26 телевізійних
та 19 радіопрограм.

Адміністрування
грантових програм
У межах «Програми мікропроектів Європейської ініціативи з розвитку демократії та захисту прав людини» Тернопільська обласна асоціація жінок проводила для жінок, які відбували
покарання у Збаразькій виправній колонії, навчання з бухгалтерського обліку, швейної справи, перукарської майстерності. Одна з жінок,
що брала участь у проекті, після виходу з колонії започаткувала свій бізнес і відкрила власну швейну майстерню. Як і ця жінка, більшість
учасниць навчання після відбування покарань
змогли знайти своє місце в суспільстві і почали
жити повноцінним життям.
Завдяки грантовій підтримці в рамках «Маріупольської екологічної ініціативи» маріупольський фотоклуб «Берег» для об’єднання зусиль
екологічно орієнтованих організацій, інформування громадськості про екологічні проблеми міста та для впливу на місцеву політику
в сфері захисту довкілля створив в Інтернеті
«Екологічний портал», який перетворився на
цікавий та популярний ресурс на лише в Маріуполі, а й в Україні в цілому. Адреса порталу в
Інтернеті: www.ecoportal.org.ua.
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Ольга Демидова
Що для мене зробив ТЦК?
Головне, що Творчий Центр ТЦК, в особі президента та засновника Любов Паливоди, побачили в мені щось таке, за що полюбили та
прийняли в свою команду.

Подія
року
У 2003 році ТЦК розпочав виконання проекту
«Демократизація України:
програма малих проектів»
у партнерстві з Комітетом виборців України та
Українським незалежним
центром політичних досліджень.
Проект виконувався в Донецькій та
Львівській областях і був спрямований на зміцнення демократичного
голосу громад в цих регіонах. Проект реалізовувався через місцеві громадські організації, які надавали допомогу соціально вразливим категоріям населення з метою підвищення
їх доступу до необхідних послуг та
кращого задоволення їх соціальних,

Потім я вже дізналася, що в ТЦК люблять за

ініціатив в 10 громадах, проведено

«Адміністрування процесу виборів виконавчого директора «РЕЦ-КИЇВ»»: 2003 р., за підтримки Агентства США з
охорони навколишнього середовища (US EPA).
«Регіональна екологічна ініціатива у місті Бердянськ»:
2003-2005 рр., за підтримки Агентства США з охорони навколишнього середовища (US EPA) в партнерстві з
Counterpart International, Inc.
«Демократизація України: програма малих проектів»:
2003-2005 рр., за підтримки Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії (DFID), в партнерстві з Британською радою, Комітетом виборців України
та Українським незалежним центром політичних досліджень.
«CIVICUS: Індекс громадянського суспільства»: 2003-2006
рр., за підтримки CIVICUS, в партнерстві з Центром філантропії, м. Київ.

історія волонтера

тренінги та консультації для місцевих організацій, організовано стажування для громадських активістів.

За цими якостями в цю команду відбирають
людей, щоб ці якості в них розвинути, бо межі,
коли можна сказати «досить працьовитості»
чи «досить відповідальності» – немає.

нові проекти

економічних потреб. У межах проекту було підтримано 10 громадських

щирість, працьовитість та відповідальність.

Моє знайомство з ТЦК почалося в 2000 році, коли я випадково потрапила сюди на
тренінг в ролі перекладача.
Й так захопилася ідеєю тут
працювати, що через кілька
місяців відправила в ТЦК резюме на посаду волонтера. А
вже через півроку пишалася
тим, що стала частиною персоналу компанії.
За майже 10 років, які минули з того часу, я спробувала
себе в політиці (працювала
помічником-консультантом
народного депутата України, експертом у прес-службі
одного з кандидатів у мери
міста Києва), вже кілька років
працюю в бізнесі в сфері ко-

мунікацій та PR. І всі ці роки
підтримую дружні, а й інколи
партнерські стосунки з ТЦК,
а також із багатьма людьми,
які тоді були частиною команди.
«Творчий центр» як організація мені дуже близький,
насамперед, через цінності,
які сповідує. І точно знаю, що
вони не просто залишаються
на папері, але й утілюються
в повсякденному житті, бо
йдуть від серця.
Мої найкращі побажання
всім людям, які хоч колись
стикалися з ТЦК. Точно знаю,
що це щасливий подарунок
долі J.
Оксана Потапенко

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
ТЦК разом з іншими провідними НУО України
став ініціатором створення Громадської ради
з питань законодавства для місцевого самоврядування та організацій третього сектору в
Україні. Експерти ТЦК взяли участь в розробці
пропозицій до проекту Закону України «Про
непідприємницькі організації», який було подано на розгляд до Верховної Ради України.
ТЦК продовжує щорічні дослідження стану
розвитку громадянського суспільства. В 2003
році кількість організацій, що взяли участь у
дослідженні, сягнула 630. Дослідження показало, що воно є не лише інструментом для отримання аналітичної та статистичної інформації,
а й унікальним механізмом підвищення обізнаності представників НУО щодо необхідності
проведення змін в організаціях.
Приносять користь видання ТЦК. Так, Донецьке обласне об’єднання споживачів отримало
фінансову підтримку своєї діяльності від Посольства США в Україні, що стало можливим
завдяки електронному бюлетеню «Ключ до фінансування від ТЦК», оскільки саме зі сторінок
видання організація дізналась про грантовий
конкурс Посольства.

Адміністрування
грантових програм
У межах проекту «Маріупольська екологічна
ініціатива» організація «Спілка молодих мета-

лургів» займалась покращенням екологічної ситуації в Маріуполі. Активісти спілки організували
громаду для ліквідації 2 несанкціонованих сміттєзвалищ та встановлення 25 урн для збору побутових відходів, запровадили систему роздільного збору сміття в одному з мікрорайонів міста.
35 представників НУО та посадових осіб органів
місцевої влади, що відповідають за стан природного середовища, пройшли навчання в Науководослідницькому центрі «Екосфера». Це дало їм
можливість більш ефективно використовувати
сучасні інформаційні технології в своїй роботі та
підвищити ефективність своєї діяльності.

Сприяння розвитку громад
У межах проекту «Розвиток ініціативи та реалізація прав громад, наданих законом «Про місцеве самоврядування в Україні» («Толока») проведено публічні консультації стосовно проблем, що заважають успішній реалізації законодавства про місцеве
самоврядування. На підставі результатів 30 круглих столів розроблено та подано до Верховної
Ради України пропозиції щодо змін та доповнень
до Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про
органи самоорганізації населення» та «Про оподаткування прибутку підприємств», до Конституції
України та Земельного кодексу України.
У межах проектів ТЦК проведено 25 оцінок потреб в українських громадах. Результати оцінки
дали можливість представникам громад коригувати діяльність відповідно до найбільш актуальних потреб. Так, ініціативна група в Херсоні
спрямувала роботу на покращення екологічного
стану річки Верьовчина та на допомогу в соціальній інтеграції молоді з інвалідністю; активісти Кам’янця-Подільського почали створювати та
розвивати органи самоорганізації населення історичних мікрорайонів міста.
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Елеонора Вишняк
Для мене ТЦК – це організація, що змінила
моє життя, показала мені «інший вимір». Це
організація висококваліфікованих фахівців,
які вміють працювати для інших, вміють щиро
допомагати і ділитися власним досвідом.

Подія
року

Але у своєму житті я все сприймаю через людей, з якими спілкуюся у той чи інший життєвий період.

У серпні 2004 року міжнародна конференція
«Оцінка ефективності роботи організацій» вперше
була проведена в Україні
(м.Київ).
Організатором

заходу

Отже, ТЦК - це організація, в якій я зустріла но-

вих, ерудованих, мудрих і дуже цікавих людей.
Ці люди по-різному навчали мене дивитися
на світ, вчили стримувати негативні емоції
та ділитися позитивними. Ці люди навчили
мене, як потрібно працювати на благо власного народу, навчили мене працювати над собою, щоб бути цікавою для інших.
Я дуже вдячна долі за те, що маю честь називати себе членом ТЦК.

виступив

Творчий центр ТЦК у партнерстві
з Міжнародною мережею з оцінки

нові проекти

програм (IPEN). У конференції взяли участь 107 учасників з 10 країн
світу, а саме: Білорусь, Великобританія, Грузія, Казахстан, Киргизстан,
Молдова, Росія, США, Узбекистан та
Україна. Вони мали можливість відвідати семінари, робочі сесії та дискусії, обмінятись досвідом зі своїми
колегами – спеціалістами з оцінки з
інших країн, налагодити нові зв’язки
для подальшої роботи та представити власну діяльність у сфері оцінки.
Варто зазначити, що вперше конференцію було проведено виключно за
рахунок внесків її учасників.

«Просвіта та активізація виборців: забезпечення рівних
умов для кандидатів під час виборів президента України у 2004 р.»: 2004-2005 рр., за підтримки Європейської
Комісії.
«Знайте свої права і вмійте їх захищати: полегшення
доступу сільського населення до правових механізмів
захисту своїх прав (коротка назва «Земля і право»)»:
2004-2005 рр., за підтримки Європейської Комісії, в
партнерстві з Інститутом громадянського суспільства
та Комітетом виборців України.
«Підвищення професіоналізму НУО Абхазії»: 2004-2005
рр., за підтримки Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Грузії.
«Розвиток НУО у Південній Осетії»: 2004-2005 рр., за
підтримки Організації з безпеки та співробітництва в
Європі (ОБСЄ) в Грузії.

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
Під час виборчої кампанії по виборам Президента України в 2004 році громадськими активістами Бахчисарая (АР Крим), Ужгорода, Люботина (Харківська обл.), Херсона, Перечина
(Закарпатська обл.) було проведено інформаційні кампанії серед виборців для посилення
їх громадської позиції та активності, їх кращої
обізнаності з питань процедур виборів та формування усвідомленого незалежного вибору. В
цьому вони використали знання та навички,
здобуті в межах Виборчих шкіл, які проводилися тренерами ТЦК в межах проекту «Просвіта
та активізація виборців: забезпечення рівних
умов для кандидатів під час виборів Президента України у 2004 р.»

Адміністрування
грантових програм
У 2004 році ТЦК продовжував адміністрування
грантової програми «Маріупольська екологічна ініціатива». Профспілкою маріупольського
«Міськводоканалу» було проведено реконструкцію системи аерації на станції біологічної
очистки стоків. Це сприяло тому, що в каналізаційних стоках Маріуполя вміст кисню збільшився на 27%, вміст азоту зменшився на 40%, а
місткість зважених речовин знизилась на 14%.
В межах проекту «Регіональна екологічна ініціатива у місті Бердянськ» у результаті інформаційної кампанії, проведеної громадською
організацією «Жіноча справа», населення міс-

та стало більше споживати дніпровську питну
воду і в 5 разів було зменшено споживання очищеної (купованої) води. Мешканці Бердянська
стали більш ощадливо ставитись до води, яку
постачає міськводоканал. Про це свідчить факт
установки особистих лічильників води в квартирах (на 20% збільшилась кількість бажаючих
у порівнянні з 2004 роком).

Сприяння розвитку громад
У результаті впровадження партнерського проекту «Земля і право» мешканці сіл та селищ Вінницької та Хмельницької областей отримали
доступ до інформації про правову базу, про свої
економічні та соціальні права, що пов’язані з земельними відносинами, а також алгоритми захисту цих прав. Так, 12 мешканців с. Завалійки
(Волочиський район Хмельницької обл.), яким
під час реалізації проекту було надано своєчасну
юридичну допомогу, отримали відшкодування
збитків у розмірі 37503 грн, а 111 мешканців с.
Човгузів (Теофіпольський район Хмельницької
обл.) – в розмірі 504929 грн.
У 8 громадах-учасницях проекту «Розвиток ініціативи та реалізація прав громад, наданих Законом «Про місцеве самоврядування» («Толока»)
органами місцевого самоврядування ухвалено
18 нормативно-правових актів, зокрема: положення «Про громадські слухання» (у 5 громадах),
«Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи» (у 4 громадах), «Про загальні збори громадян за місцем проживання» (у 5 громадах), «Про
місцеві програми соціального партнерства» (у
2 громадах). Ці документи заклали інструменти
для громадського діалогу, які були використані
громадами для вирішення актуальних проблем.
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Любов Лук’янцева
2005 рік для мене був насиченим на події та
зустрічі – з гарними проектами, цікавими поїздками, непересічними людьми, а ще – з командою, точніше школою ТЦК (в широкому
розумінні цього слова).

Подія
року

Я пам’ятаю першу Школу тренерів ТЦК в Світлодарську (Донецька область) і тренерів, які
згодом стали друзями, колегами. Саме завдяки
їм, їхній вірі у мене (один із тренерів тоді написав, що бачить мене лише тренером) я змогла долучитися до команди ТЦК.

Експертами ТЦК вперше
в Україні було проведено
дослідження стану корпоративної благодійності.

Мені здається, що випадкових людей в ТЦК немає, адже всі вони проходять випробування

часом і роботою в команді. Це як в альпінізмі,
коли люди в зв’язці залежать одне від одного:
хтось зірвався, а інший не зміг витягнути –
пропали обоє, а то і більше.
Хочеться вірити, що ті цінності і традиції, які
у нас є, будуть непорушними, адже так багато
плинного і непостійного в нашому житті. Віриться і в те, що саме вони завжди об’єднували
і будуть об’єднувати.
А ще хочеться всім побажати завжди бути в
потрібному місці в потрібний час і чути потрібні слова, які вселяють віру, дають сили
творити і розвиватись…

Метою дослідження стало визначення як загального стану розвитку корпоративної благодійності, так і існуючих практик реалізації благодійних програм великими та середніми

нові проекти

бізнес-компанями України. В дослідженні взяли участь представники 879 компаній. Інформація щодо
мотивів, підходів та практик благодійної діяльності була використана
громадськими

організаціями

при

реалізації проектів, спрямованих на
розвиток філантропії, а також бізнес-компаніями під час реалізації
власних благодійних програм.

«Розвиток корпоративної благодійності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»: 2005 р. за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта, в партнерстві з
Київським міжнародним інститутом соціології.
«Звітні картки та навчання соціологічним методам дослідження»: 2005-2006 рр. за підтримки Світового Банку.
«Оцінка проекту «Зміцнення ЛГБТ спільноти в Україні»»: 2005 р. за підтримки програми Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди Matra.

Досягнення

«Мобільна допомога вразливим групам виборців»:
2005-2006 р. за підтримки Канадсько-українського
фонду «Демократичні інституції і практики» та «Фонду
громадських свобод».

Підтримка розвитку ОГС.
Експертами ТЦК презентовано результати дослідження, проведеного в Абхазії на замовлення місії ОБСЄ в Грузії. Метою дослідження було
визначення рівня розвитку НУО регіону та виявлення їх потреб для просування громадських
ініціатив, залучення громадських організацій
до формування суспільної політики. Результати
дослідження стали основою подальшого розвитку громадянського суспільства регіону.

Адміністрування
грантових програм
За підтримки проекту «Маріупольська екологічна ініціатива» Азовським регіональним наукововиробничим центром «Здрав-Еко-Центр» у
восьми дитячих закладах міста Маріуполь встановлено обладнання з доочистки питної води
системи централізованого водопостачання. Це
дало можливість майже 2000 дітей споживати
воду, яка відповідає санітарним нормам. В той
же час зусиллями Маріупольського клубу мотоспорту «Кросс» мобілізовано громаду села Виноградне на ліквідацію 12 несанкціонованих
сміттєзвалищ поблизу озера Бакаї та узбережжя
Азовського моря.

Отримавши грант від проекту «Регіональна екологічна ініціатива у місті Бердянськ», благодійний фонд «Відродження Бердянська» встановив
на очисних спорудах міста трубчаті аератори,
що покращило параметри стічних вод: вміст
кисню виріс на 27%, амонійного азоту – впав на
49%, нітрітів – на 46%. Крім того, це дозволило
знизити затрати енергії на підтримку системи
на 36%.
Внаслідок реалізації програми «Демократизація України» у Червонограді вперше ухвалено
Регламент діяльності міської ради. У місті Самбір з ініціативи громадськості прийнято низку
нормативно-правових актів у сферах працевлаштування молоді та комунального господарства.

Сприяння розвитку громад
У громадах-учасницях проекту «Розвиток ініціативи та реалізація прав громад, наданих Законом «Про місцеве самоврядування» створено 5 нових жіночих організацій, що дозволило
активізувати участь жінок у суспільному житті.
Ініціативна група, яка працювала в межах проекту в місті Бровари, спрямувала зусилля на забезпечення належного рівня життя дітей, що перебувають у скрутному становищі, та їх доступу до
знань. Завдяки зусиллям активістів Броварською
міською радою прийнято Постанову «Про надання фінансової допомоги студентам-сиротам
та студентам, позбавленим батьківської опіки».
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Володимир Купрій
Моя робота в ТЦК дала можливість відчути
смак справжньої професійної громадської
діяльності. Працюючі в команді натхненних
та креативних тренерів, менеджерів, спеціалістів, у мене є можливість не просто реалізувати свої ідеї, потенціал, а й побачити, що те,
що ти робиш, дійсно може принести користь

Подія
року

конкретним людям, конкретній громаді та
суспільству в цілому. Оглядаючи пройдений
шлях разом з ТЦК, зайвий раз переконуєшся у
важливості та необхідності спроможного, дієвого громадянського суспільства для країни.

У 2006 році оприлюднено
результати другого дослідження, яке проводив
ТЦК спільно з Центром
філантропії в рамках проекту CIVICUS – Індекс громадянського суспільства.
Інформація про український громадський сектор, яку збирали експерти

ТЦК

протягом

2003-2004

років, була опрацьована відповідно
до методології CIVICUS та презентована у вигляді Індексу громадянського суспільства. Індекс дав змогу
комплексно оцінити реальний стан
розвитку третього сектору в державі
і став частиною Національної стратегії розвитку громадянського суспільства.

Поточні та нові проекти
«Покращення доступу сільського населення до правосуддя»: 2007-2009 рр., за підтримки Європейської Комісії, наданої в межах Європейського інструменту з розвитку демократії та прав людини (EIDHR) у партнерстві
з Інститутом громадянського суспільства.
«Звітні картки та навчання соціологічним методам дослідження»: 2005-2006 рр., за підтримки Світового Банку.
«Мобільна допомога вразливим групам виборців»:
2005-2006 рр., за підтримки Канадсько-українського
фонду «Демократичні інституції і практики» та «Фонду
громадських свобод».
«Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна Україна»: 2006-2009 рр., за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
Management System International (MSI), Millenium
Challenge Corporation (MCC).
Школа тренерів ТЦК.
Проведення тренінгів на замовлення окремих організацій.

Досягнення

щилась якість питної води, а також досягнуто
економічний ефект в сумі 84 тис. грн. щорічно.

Сприяння розвитку громад
Підтримка розвитку ОГС
Громадськими дослідницькими групами було
проведено дослідження якості медичних послуг в м.Макіївка та якості освітніх послуг в
містах Алчевськ, Комсомольск, Коломия, Луцьк
та Чернігів. Ця діяльність стала можливою завдяки участі громадських активістів у тренінгах «Основи проведення соціологічних досліджень», проведених тренерами ТЦК у межах
проекту, фінансованого Світовим Банком.

Адміністрування
грантових програм
У межах проекту «Маріупольська екологічна
ініціатива» зусиллями благодійного фонду
«Радість» встановлено і введено в експлуатацію водоочисне обладнання на рекреаційному узбережжі Маріуполя з урахуванням вимог
норм споживання та якості питної води. В результаті покращилась якість води через скорочення рівня жорсткості води, вмісту сульфатів
та хлоридів у 7-10 разів, зменшення рівня мінералізації до рівня не вище за 300 мг/л, кількості
кишкових паличок до рівня не більше 3 в одному літрі води.
У результаті «Регіональної екологічної ініціативи у місті Бердянськ» в системі водопостачання
міста введено нове водоочисне обладнання та
замінено екологічно небезпечний реагент –
рідкий хлор – на більш безпечний гіпохлорит
натрію. Завдяки цьому у воді зменшився вміст
канцерогенних хлорорганічних сполук, підви-

У межах проекту «Мобільна допомога вразливим групам виборців» у період виборів народних депутатів навесні 2006 року в шести
регіонах діяли служби Мобільної допомоги виборцям. Головна функція цих служб полягала в
наданні допомоги вразливим групам виборців
(люди похилого віку, люди з інвалідністю, люди
з обмеженими можливостями самостійного пересування) в реалізації їх права на голосування
за місцем перебування, а також у здійсненні моніторингу дотримання законодавства в частині
організації голосування за місцем перебування. Працівники служб допомагали вразливим
групам виборців в оформленні необхідних
документів, надавали допомогу в доставці заяв
громадян похилого віку та тих, хто не міг самостійно пересуватися, до виборчих дільниць;
на базі служб діяли «гарячі» телефонні лінії. У
цілому, в шести регіонах (Бахчисарайський
район АР Крим, Коломийський район ІваноФранківської обл., Перечинський район Закарпатської обл., міста Кіровоград, Миколаїв та
Херсон) безпосередню допомогу в межах проекту отримали 2890 виборців.
Сприяння розвитку благодійності в Україні.
ТЦК започаткував видання бюлетеню «Аспекти благодійності» - щомісячного електронного
видання, яке безкоштовно поширювалось серед представників громадянського суспільства,
донорів та бізнесу. Протягом двох років цей бюлетень був регулярним джерелом актуальної інформації про стан та тенденції благодійності в
Україні для більш ніж 400 отримувачів електронної розсилки та всіх користувачів громадського інтернет-сегменту України.
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Ігор Долінський
Для мене ТЦК є острівцем стабільності та професіоналізму морі НУО. 16 років для української організації – те саме, що 100 в розвинених країнах. З самого початку в 1990-х роках
ми розуміли, що від кожного нашого кроку
залежить не лише майбутнє нашого колективу, а й подальший розвиток молодого громадського сектору України, за який ми взяли на
себе відповідальність. Ми йшли шляхом, яким
ніхто до нас не йшов, але ми добре бачили пе-

Подія
року
ТЦК розпочав співпрацю
з проектом USAID «Україна: Верховенство права» з
проведення оцінки рівня
задоволеності користувачів якістю роботи судів в
різних областях України.
Було проведено опитування відвідувачів чотирьох судів за такими кри-

ред собою мету, ми добре розуміли свою місію, а головне – вірили в свій успіх, і саме ця
віра дозволила нам встояти і зміцнитися, саме
цій вірі ми завдячуємо всім, що ми досягли за
роки своєї роботи. Час іде, змінювалися люди,
змінилася навіть наша назва, але лишилося головне – відчуття відповідальності, віра в успіх
і командний дух.

нові проекти

теріями, як територіальна доступність суду, рівень комфорту в приміщенні суду, доступ до судової інформації, прийнятність платежів, терміни розгляду справ, робота працівників суду, якість роботи суддів. Результати дослідження було використано
керівництвом трьох місцевих судів
(Коломийський міськрайонний суд,
Апеляційний суд Івано-Франківської
області, Івано-Франківський міський
суд) для покращення своєї роботи.

«Оцінка рівня задоволеності користувачів якістю
окремих аспектів функціонування судів в ІваноФранківській області»: 2007-2009 рр., за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС), наданої через
проект «Україна: верховенство права».
«Створення медіа центрів громад у сільській місцевості»: 2007-2008 рр., за підтримки Європейського Союзу,
наданої в межах Європейського інструменту з розвитку демократії та прав людини (EIDHR) у партнерстві з
Центром громадських ініціатив.
«Розвиток громадянського суспільства в Україні»: 20072008 рр., в межах проекту Координатора проектів
ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Данії.
«Форми та методи залучення громадськості»: 2007 р., за
фінансової підтримки Світового Банку.
Тренінги на замовлення окремих організацій («Спілка
молоді села», «Карітас-Чехія», Американська асоціація
юристів та ін.).

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
Протягом квітня-вересня 2007 року в межах проекту «Форми та методи залучення громадськості» тренерами ТЦК проведено серію
тренінгів у 6 містах України, а саме в Алчевську
(Луганська обл.), Коломиї (Івано-Франківська
обл.), Комсомольську (Полтавська обл.), Луцьку, Макіївці (Донецька обл.) та Чернігові. Завдяки тренінгам місцеві організації змогли посилити свою участь у розвитку власних громад.
Так, молодь Алчевська підключилась до процесів створення соціальної реклами в своєму
місті. Мешканці Чернігова спільно з місцевою
владою розробили стратегічний план розвитку комунального підприємства «Чернігівводоканал» та ВАТ «Облтеплокомуненерго» для
відновлення комунальної інфраструктури міста. Мешканці Комсомольська долучились до
розробки Програми сімейної політики до 2010
року, яку потім затвердила міська рада. У Коломиї створено Молодіжний центр громади,
який діє по цей час.

Адміністрування
грантових програм
У межах проекту «Гідна Україна» Асоціація жінок Харківщини «Берегиня» провела моніторинг бюджетного процесу та аналіз використання міського бюджету Харкова в 2007 році.
За результатами аналізу виявлено «вузькі місця»

бюджетного процесу, які покладено в основу
списку рекомендацій, поданих до Харківської
міської ради. У межах проекту відбувалось також навчання журналістів щодо основ бюджетної політики та їх заохочення до висвітлення
цієї теми, внаслідок чого обсяг інформації про
бюджетні процеси в міських ЗМІ збільшився на
25%.
Хмельницький обласний осередок Комітету виборців України провів тренінги на правову тематику в 47 загальноосвітніх школах
Кам’янець-Подільського району, що дозволило
покращити правову обізнаність 1548 дітей в
сільській місцевості. Цей проект був виконаний за кошти гранту, наданого в межах проекту
«Розвиток громадянського суспільства в Україні».

Сприяння розвитку
благодійності в Україн
ТЦК виступив незалежним медіатором у соціальному діалозі між компанією «Брітіш Амерікан Тобакко Україна» та зацікавленими сторонами в процесі підготовки соціального звіту
компанії. В ході діалогу були обговорені теми,
що перебувають на перетині інтересів компанії
та усіх сторін, та шляхи забезпечення соціальної відповідальності компанії.
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Анастасія Гернега
Робота в ТЦК приносить величезне задоволення. Нудною вона не буває ніколи. Іноді
друзі мене питають, що конкретно я роблю на
роботі, і мені завжди важко дати відповідь. І як
це можна коротко пояснити, коли ти: проводиш заходи, видаєш книжки, пишеш проекти,
проводиш моніторинг роботи грантоотримувачів, спілкуєшся з пресою, надаєш консультації, пишеш статті, ведеш переговори, і все
це стосується кола питань від дитячого харчування до громадської експертизи… Кожен
проект приносить щось нове, ставить перед
тобою нові завдання, і активно вчитися – це

Подія
року
11 грудня 2008 року відбулась підсумкова конференція проекту «Покращення доступу сільського
населення до правосуддя».
Захід відбувся у Великому конференц-залі Національної Академії
наук і зібрав близько 120 учасників.
У Конференції взяли участь заступник Міністра регіонального розвитку та будівництва України Анатолій
Ткачук, суддя Вищого Апеляційного
Суду України, представники Представництва Ради Європи в Україні,
Міжнародного Фонду «Відродження», інших міжнародних програм та
проектів; приїхали до Києва і представники громад-учасниць проекту. На Конференції були обговорені
проблеми доступу селян до правосуддя та шляхи покращення їх правового захисту. Представники ТЦК
презентували досвід проекту в цій
площині, запропонували моделі та
інструменти, вироблені в громадахучасницях для підвищення правової
захищеності селян, а також законотворчі ініціативи експертів проекту
(проект змін до Закону України «Про
третейські суди», проект закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо документів, які посвідчують право власності
на земельну ділянку, а також порядку
поділу та об’єднання земельних ділянок), проект закону «Про мирових
суддів територіальних громад»). Виступаючи перед учасниками Конференції, співробітник Представництва Європейської Комісії в Україні
високо оцінив ефективність проекту
та спроможність команди ТЦК досягти високого результату з обмеженим фінансуванням.

потреба кожного дня. Завдяки ТЦК я познайомилася з багатьма цікавими людьми, я побачила, як живуть і працюють люди в різних
кутках моєї країни, а головне – зрозуміла, що
треба робити громадянам, щоб добитись змін
і покращити своє життя. Мені приємно, коли
завдяки моїй роботі люди набувають нових
знань, здобувають нові досягнення, кращим
чином облаштовують життя своєї громади,
захищають свої права. Коли бачиш конкретний, практичний результат своєї праці, тоді
розумієш, що живеш не даремно.

нові проекти
«Тренінгова допомога місцевим та регіональним організаціям громадянського суспільства»: 2008-2009 рр.,
за фінансової підтримки Посольства Королівства Нідерландів в межах програми малих проектів Matra KAP.
Програма «Соціальна відповідальність»: 2008 р., за фінансової підтримки ВАТ «Агрокомбанк».
Школа тренерів ТЦК.
Тренінги на замовлення окремих організацій (РУСАЛ,
Міжнародна організація з міграції, Корпус миру США).

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
Внаслідок участі в Літніх школах для грантоотримувачів проекту «Розвиток громадянського
суспільства в Україні» 3 організації вдосконалили свою комунікаційну стратегію та роботу
зі ЗМІ, 3 організації вперше розробили посадові інструкції, 3 організації запровадили та
вдосконалили системи моніторингу та оцінки своїх проектів. На основі отриманих знань
Херсонський обласний фонд милосердя та
здоров’я розробив систему оцінки потреб клієнтів, а члени Херсонського обласного центру
«Чоловіки проти насильства» розпочали роботу над етичним кодексом організації.

Адміністрування
грантових програм
Фонд розвитку міста Миколаїв, отримавши
грант від проекту «Гідна Україна», добився прийняття наказу департаменту ЖКГ виконавчого
комітету Миколаївської міської ради, згідно з
яким підставою для розірвання договору з постачальниками послуг можуть бути негативні
результати громадського моніторингу. Широкого громадського розголосу набув громадський антикорупційний моніторинг вступної
кампанії до вищих навчальних закладів у 2008
році. Так, Всеукраїнська мережа «ОПОРА» поставила під сумнів кількість довідок про інва-

лідність, що надавали право на пільги абітурієнтам. Внаслідок активних дій організації в 20082009 роках Міністерством охорони здоров’я
України та Міністерством освіти та науки України були видані накази, що обмежували можливості зловживань у цій сфері.
Сприяння розвитку громад. Після участі в тренінговій програмі проекту «Створення медіа
центрів громад у сільській місцевості» громадське представництво стало пріоритетною діяльністю для 17 місцевих ОГС з 3 сільських
районів України. Молодь Охтирського району
(Сумська обл.) взяла активну участь у реалізації
місцевої молодіжної політики. В Перечинському районі відновили роботу 2 місцеві газети, засновано 3 місцевих друкованих видання; створена в межах проекту газета «Перечинський
вісник» отримала державну реєстрацію та діє як
засіб масової інформації громади.

Сприяння розвитку
благодійності в Україні
ТЦК спільно з ВАТ «Агрокомбанк» виконав програму «Соціальна відповідальність», спрямовану на створення кращих умов для вирішення
важливих соціальних проблем в Україні та підтримку громадських ініціатив. За сприяння «Агрокомбанку» було профінансовано 5 громадських проектів загальною вартістю 23 350 грн.
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2009

Ганна Васькевич

Подія
року
У межах Політики Східного Партнерства ЄС з 2009
року започатковує свою
діяльність Форум громадянського суспільства
(ФГС), в якому ТЦК бере
активну участь.

ТЦК - це команда однодумців, які завжди підтримують одне одного не тільки у тяжкі хвилини, але і уміють щиро радіти за малі та великі перемоги своїх колег.

ги для подальшого особистого росту. Завжди
приємно, коли твоя робота потрібна людям.

ТЦК – це організація, діяльність якої знана не
лише в Україні, а й в інших країнах. І дуже приємно відчувати себе частинкою такої команди,
якою так пишаєшся і це дає ще більше насна-

ТЦК- це люди, які багато працюють над власним розвитком, щоб ще більше можна відати
іншим та бути постійно цікавими та потрібними для інших.

Представники організації входять до
Робочої групи 1 «Демократія, права

нові проекти

людини, належне врядування і стабільність», Робочої групи 4 «Контакти між людьми», а також були учасниками сесій ФГС в Берліні та Познані.
Разом з партнерськими ОГС з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії,
Молдови та України ТЦК став співавтором Рекомендацій ФГС з питань
Реформи публічного управління на
місцевому та регіональному рівнях
в країнах Східного партнерства, поданих на розгляд Конференції регіональних та місцевих органів влади
країн Східного Партнерства та ЄС
(CORLEAP).

«Здорова дитина – здорова країна!»: 2009-2010 рр., за
підтримки Корпорації «Крафт Фудз Фаундейшн» (Fraft
Foods Inc.).
«Розвиток громадянського суспільства в Україні»: 20092010 рр., у межах Проекту ПРООН «Розвиток громадянського суспільства» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.
«Громадська ініціатива на захист соціальних та економічних прав» («Плануємо громадою»): 2009-2011 рр.,
за підтримки Європейського Союзу (Європейський
інструмент з розвитку демократії та прав людини,
EIDHR) у партнерстві з Інститутом громадянського
суспільства.
«Посилення громадянського суспільства через кордони для розвитку демократії»: 2009-2011 рр., за підтримки Фонду розвитку демократії ООН (UNDEF) у партнерстві з Ресурсним центром ГУРТ (Україна), Contact
Center (Молдова), World Window (Молдова), CReDO
(Молдова), Euclid Network (Великобританія).
«Проведення організаційної оцінки та зміцнення організаційного потенціалу білоруської молодіжної мережі
МОДЕС»: 2009-2010 рр., за підтримки INKA Consult.
«Розбудова спроможності місцевих організацій громадянського суспільства в Україні»: 2009-2011 рр., за підтримки Фонду демократії ООН (UNDEF).
«Об’єднуємося заради реформ: дослідження розвитку
громадянського суспільства»: 2009-2013 рр., за підтримки USAID через Проект «Об’єднуємося заради реформ» (UNITER).
Проведення тренінгів на замовлення окремих організацій (регіональна асоціація «Допомога на все життя»).

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
У межах проекту «Розбудова спроможності
місцевих організацій громадянського суспільства в Україні» для місцевих громадських організацій 6 областей України (Закарпатська,
Київська, Тернопільська, Чернівецька, Чернігівська, АР Крим) було проведено тренінги щодо
здійснення громадського моніторингу та громадської експертизи дій органів влади. Після
участі в тренінгах 142 активіста використали
отримані знання на практиці, з них 45 взяли
участь у кампаніях з громадського моніторингу та експертизи; 93 особи надали консультації
щодо використання цих інструментів представникам інших організацій.

Адміністрування
грантових програм
У межах проекту «Гідна Україна» діяло 10 тематичних коаліцій ОГС, до складу яких входило
65 організацій. Так, в результаті зусиль Спілки
підприємців Христинівського району, яка діяла у складі коаліції з питань протидії корупції у сфері забудови, Христинівською міською
радою прийнято «Положення про порядок
врахування громадських інтересів під час здійснення містобудівної документації та громадського обговорення містобудівної і проектної
документації», що створило правове поле для
зниження корупції в сфері забудови. Партнерами мережі, що здійснювала антикорупційний моніторинг єдиних дозвільних центрів,

розроблено 17 проектів місцевих нормативноправових актів, спрямованих на вдосконалення
роботи 14 єдиних дозвільних центрів. До кінця
2009 року 9 з цих документів було затверджено
місцевими органами влади.

Сприяння розвитку громад
У межах проекту «Покращення доступу сільського населення до правосуддя» в сільських
районах створено 3 третейські суди та 2 Шкільні служби розв’язання конфліктів. 23 сільські
організації, які пройшли навчання в межах проекту, заручилися грантовою підтримкою своїх
проектів.
В Руськоіванівській загальноосвітній школі
(Білгород-Дністровський р-н Одеської обл.)
протягом року Шкільною службою розв’язання
конфліктів проведено 11 процедур медіації.
Досвід роботи служби поширено на Старокозацьку та Випаснянську школи. Батьки учнів вийшли з ініціативою організувати службу медіації для дорослих.

Сприяння розвитку
благодійності в Україні
У партнерстві ТЦК та Kraft Foods Inc. реалізовано проект «Здорова дитина – здорова країна».
Результатом цієї співпраці стало те, що в двох
школах міста Тростянець Сумської обл. обладнано кабінети для проведення інтерактивних
занять із здорового харчування та готування
їжі, впроваджено навчальні програми для молодших класів з навичок здорового харчування.
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Оксана Агаркова
Тренерська робота є особливою, вона потребує інтуїтивного розуміння одне одного,
колективного мислення, спільної душі. І цю
спільну душу я відчула відразу, коли життя звело мене з тренерським колективом ТЦК. І я
дуже рада, що змогла стати членом цього колективу, що я – одна з них.

Подія
року

Для мене ТЦК – це цікаві, досвідчені люди, поруч з якими дізнаєшся багато нового, вчишся,
зростаєш. Це – друзі, з якими можна бути са-

Протягом 2010 року в
межах проекту «Громадянська ініціатива на захист економічних та соціальних прав» в чотирьох сільських громадах

мим собою; партнери, яким довіряєш; колеги,
які завжди прийдуть на допомогу; професіонали в роботі, об’єктивні в критиці, щирі в
спілкуванні. Вони змінили моє життя і саму
мене, вони відкрили для мене нові горизонти
розвитку – як професійного, так і внутрішнього, душевного. І я сподіваюсь, що я зможу
віддячити їм і подарувати хоча б частину того,
що вони дали мені.

(с.Гадинківці та Крогулець Гусятинського району Тернопільської обл.,
с.Миньківці

Дунаєвецького

райо-

ну Хмельницької обл. та с.Петрівка
Білгород-Дністровського

нові проекти

району

Одеської обл.) тривало планування територій сільрад. Розробником
містобудівної документації виступив
інститут

УкрНДІПроцивільсільбуд.

Планування території відбулось за
активної участі громадськості, 322
особи взяли участь в обговоренні
змісту містобудівної документації,
121 особа подала відповідні рекомендації для захисту своїх прав та
інтересів і домоглася їх врахування.
Це дозволило узгодити інтереси місцевої влади, бізнесу та громади щодо
планування

територій,

залучити

максимальну кількість громадян до
цього діалогу, наблизити містобудівну документацію до потреб громад.

«Дослідження впливу роботи Корпусу Миру в Україні»:
2010 р., за підтримки Корпусу миру США в Україні.
«Оцінювання якості окремих аспектів роботи судів
з використанням методології карток громадянського звітування (3-й етап програми)»: 2010-2011 рр., за
підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID), корпорації «Виклики тисячоліття» (МСС), наданої через проект «Україна: верховенство права».
«Сприяння доступу ОГС до роботи в громадських радах при органах виконавчої влади»: 2010-2011 рр.,
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», у
складі партнерства ОГС.
«Сталий міський розвиток»: 2010-2013 рр., за підтримки Європейського Союзу (програма «Співпраця
в розвитку та діалозі міст», CIUDAD) у партнерстві з
Виконавчим комітетом Української міської ради, Асоціацією малих міст України, Люблінським регіональним центром Фундації підтримки місцевої демократії
(Польща), Новолукомльським міськвиконкомом (Білорусь), Студентсько-молодіжною радою (Грузія), Міською думою м.Юрмала (Латвія).
Проведення тренінгів на замовлення окремих організацій (ПРООН).

Досягнення
Підтримка розвитку ОГС
Участь у проекті «Посилення громадянського
суспільства через кордони для розвитку демократії», який виконував EUCLID Network за
фінансування Фонду демократії ООН у партнерстві з Творчим центром ТЦК, Ресурсним
центром «ГУРТ» та громадськими організаціями Молдови, допомогла представникам громадської ради при Сватівській районній державній адміністрації провести моніторинг цін
на медикаменти в аптеках свого району. Було
виявлено випадки, коли представники бізнесу, користуючись загальними тенденціями до
зростання цін, безпідставно завищували ціни
на ці товари для збільшення своїх прибутків.
Налагодження діалогу між бізнесом, місцевою
владою та громадськістю дозволило громадській раді виправити ситуацію і захистити право громадян на отримання недорогих ліків.

Адміністрування
грантових програм
У результаті діяльності громадських організацій, що отримали грантову підтримку в межах
проекту «Розвиток громадянського суспільства в Україні», в Луганській області вперше
було проведено аудит доступності соціальних
об’єктів, а саме чотирьох вищих навчальних
закладів та шкіл міста Луганська та Луганської
області. У результаті зусиль луганської орга-

нізації «Асоціація молодих інвалідів – Схід» в
трьох вищих навчальних закладах було вжито
заходів з забезпечення доступності їх будівель
для студентів і відвідувачів, що пересуваються
на візках. У Радехівському районі Львівської області підсумком вдалого громадського лобіювання, проведеного Агенцією розвитку Радехівщини, стало виділення коштів на оздоровлення
5 дітей з обмеженими можливостями в бюджеті
м. Радехів на 2010 рік.

Сприяння розвитку громад
У межах проекту «Громадянська ініціатива на
захист економічних та соціальних прав» сільські громади отримували тренінгову допомогу
для захисту інтересів громадян при здійсненні
планування територій. Учасниками тренінгів
було створено 7 нових місцевих ОГС, які підготували 12 проектів, половина з яких отримали
донорську підтримку.
Мешканцям сільських громад було надано 1217
правових консультацій, які допомогли їм захистити їх економічні та соціальні права. Так,
власники земельних паїв у с.Рахнівка (Дунаєвецький район Хмельницької обл.) завдяки
отриманій консультаційній допомозі домоглися встановлення справедливого розміру орендної плати за свої земельні ділянки, яка всупереч
законодавству не переглядалась з 2006 року. У
результаті – 486 пайовиків отримали свої законні кошти в розмірі 101088 грн.
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історія
співробітника

2011

Роман Шутов
Цікава річ – життя. Колись мені, амбітному
студентові-гуманітарію, мріялось про цікаву роботу, щоб робити великі і корисні речі, і
щоб було важко, і щоб було важливо. Я знав, що
існують великі організації, аналітичні і дослідницькі центри, і було відчуття, ніби вони такі
далекі і недосяжні, і я мріяв, як через багато
років я б зміг працювати поряд з цими людьми, обговорювати з ними політики і стратегії,
видавати ті книжки, що я збираю у себе на полиці… Далі була сумлінна робота над собою,
лекції і тренінги, книжки і статті. Перші кроки
в громадському секторі, успіхи і невдачі. Метр

Подія
року
ТЦК запропонував для
представників громадського сектору України
унікальну послугу – Школу з моніторингу й оцінки.

за метром далі, сходинка за сходинкою вгору.
І настав день, коли ці люди визнали мене гідним стати з ними пліч о пліч. І в цей день для
мене почалось інше навчання, яке виявилось
найважчим, – навчання в праці.
Я люблю свою роботу. Це те, що я мріяв робити, те, що мені подобається. Недарма наш
центр зоветься творчим – мені він дійсно дав
простір для творчості. Ми самі формуємо себе
як професіоналів, а це і є творчість.

Мета Школи - проведення підготовки місцевих спеціалістів з оцінки
та підвищення професійного рівня
спеціалістів-практиків. Школа роз-

нові проекти

рахована на представників організацій третього сектору, державних
службовців та інших зацікавлених
сторін. Формат проведення Школи
передбачає навчання з трьох модулів, а саме: оцінка програм та проек-

«Індекс USAID щодо сталості розвитку НУО»: 20112012 рр., за фінансової підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID), Management System
International (MSI).

та оцінка державної політики та му-

«Дослідження динаміки розвитку НУО в Україні»:
2011-2013 рр., за фінансової підтримки проекту
«Об’єднуємось заради реформ» (Pact Inc. за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)).

ніципальних програм. Перша Школа

Школа з моніторингу й оцінки.

тів, оцінка організаційного розвитку

з моніторингу й оцінки пройшла з
14 по 17 листопада 2011 року в Києві. Протягом трьох днів учасники
вивчали основи моніторингу програм, досліджували різні підходи до
оцінки проектів, вчилися розробляти систему моніторингу та оцінки на
реальних проектах.

Проведення тренінгів на замовлення окремих організацій (IREX, Internews Network, громадська організація
«Молодіжний парламент»).

Досягнення

но аудит архітектурної доступності 30 житлових
будинків Львова.

Сприяння розвитку громад
Підтримка розвитку ОГС
ТЦК поширює досвід громадського моніторингу та експертизи серед українських ОГС.
За підтримки ТЦК 8 місцевих ОГС провели
громадський моніторинг, 3 – громадську експертизу діяльності органів влади. У результаті
в м.Славутич Київської області було розроблено та прийнято Міську програму забезпечення
рівних прав чоловіків та жінок, а в м.Українка
– Програму молодіжної політики на 2011-2015
роки. У Гусятинському р-ні Тернопільської обл.
райдержадміністрація виділила 12000 грн. на
енергетичний аудит закладів освіти, що стало
результатом моніторингу, проведеного Агенцією місцевого розвитку Гусятинщини.

Адміністрування
грантових програм
У 2011 році ТЦК адміністрував 2 грантові програми: «Представлення інтересів та захист прав
вразливих груп населення» та «Участь громадян у процесі прийняття рішень на місцевому
рівні». У результаті впровадження громадських
ініціатив 8 сільських громад затвердили стратегічні плани розвитку; розроблено проект
Концепції реформування теплопостачання в
м.Світловодськ Кіровоградської області; силами коаліції з 15 ОГС розроблено проект обласної програми «План дій щодо захисту прав дітей на Херсонщині» на 2012-2016 рр.; проведе-

У межах проекту «Громадянська ініціатива на захист економічних та соціальних прав» сільські
громади отримали допомогу на здійснення планування території. Розроблено та затверджено
4 схеми планування території сільської ради, 1
план сміттєзвалища, 1 план вуличного освітлення; в селі Петрівка (Білгород-Дністровський р-н,
Одеська обл.) розпочався процес розробки генерального плану території. Наявність містобудівної документації дозволило громадам більш
ефективно використовувати земельні ресурси
та залучати інвестиції. Так, в селі Крогулець (Гусятинський р-н, Тернопільська область) відповідно до затвердженої схеми планування розпочато
будівництво сучасного млина та об’їзної дороги.

Сприяння розвитку європейського простору співпраці організацій громадянського суспільства
Наслідком багаторічної співпраці з Херсонським міським Центром молодіжних ініціатив
«ТОТЕМ» стала реалізація партнерського проекту «Новий подих культури: спадщина, наповнена життям мистецтва». Це дозволило ТЦК не
тільки встановити партнерські зв’язки з асоціацією DRONI (Грузія) та Вірменською асоціацією
молодих жінок (AYWA), а й допомогти громадам
Вірменії, Грузії та півдня України використати
іноваційні моделі промоції культурної та історичної спадщини.
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Фінансовий звіт
за 1996-2011 роки

Тренінги/консультації
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1% Пожертви фізичних осіб
3% Соціальне підприємництво
95% Міжнародні донори /
програми

Гранти*
Публікації
Дослідження
Адміністративні витрати
Інші програмні витрати

В ит р а т и Т

ЦК,
19

96
-2

*У витрати за грантовим напрямком враховані лише витрати на
адміністрування програм. В межах грантових програм ТЦК надав
підтрмку проектам
657 НУО на загальну
суму $7,080,790.00

24,1% ЄС
15,1% Британська Рада
7,9% ОБСЄ
6,2% ПРООН
5,7% Counterpart Int.
5,6% Фонд Стюарта Мотта
5,2% Агентство США з охорони
навколишнього середовища

0

11

4,8% Фонд демократії ООН
4,4% Проект “Сприяння активній

участі громадян у протидії корупції
в Україні «Гідна Україна» (Millenium
Challenge Corporation, Агентство США з
міжнародного розвитку)

2,8% Агентство США з міжнародного
розвитку
2,8% УВКБ ООН
2,1% Світовий Банк
2,0% Проект «Об'єднуємось заради

реформ» (Pact Inc., Агентство США з
міжнародного розвитку)

1,3% Інститут сталих спільнот
1,1% Фонд Східна Європа
1,1% ВІНРОК
1,0% Інформаційна служба США

0,6% Кімонікс Інтернешнл
0,3% Карпатський Фонд
0,3% Посольство Королівства Нідерландів
0,2% Корпус Миру США
0,2% Університет Фресно
0,1% Карітас – Чехія
0,1% Міжнародний фонд «Відродження»
0,1% Фонд «Центр соціальних програм»
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звіт аудіту

НАДХОДЖЕННЯ ТЦК, 2010-2011
(грн)
Джерела надходжень
Залишки коштів на початок року
Міжнародні донори / програми
ЄС
Кімонікс Інтернешнл
Фонд демократії ООН
Pact, Inc.
Корпус Миру США
ПРООН
Бізнес
INKA Consult (Данія)
Пожертви фізичних осіб

2010

2011

1 327 644,25

852 604,54

1 135 532,93
90 670,00
1 156 937,92
553 350,25
110 099,95
2 550 042,24

384 124,64
61 460,00
500 723,24
410 918,22
428 851,19

84 989,90
169 059,53

228 839,80

4 702,04

25 401,95

0

10 657,50

Соціальне підприємництво
Негрошовий дохід
Інші добровільні пожертви

104 000,00
РАЗОМ

7 183 029,01

3 007 581,08

ВИТРАТИ ТЦК, 2010-2011
(грн)
* У витрати за грантовим
напрямком враховані
лише витрати на адміністрування програм без
коштів, наданих НУО на
виконання їх проектів.

Види витрат
Адміністративні витрати
Дослідження
Публікації
Гранти*
Тренінги/консультації
Інші програмні витрати
Разом
БАЛАНС

2010
107 505,73
121 776,30
92 789,19
761 286,88
873 141,66
4 373 924,71
6 330 424,47
852 604,54

2011
111 636,73
38 373,00
226 536,45
150 851,52
219 420,81
2 130 147,58
2 876 966,09
130 614,99
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команда тцк

Президент ТЦК

Наглядова рада ТЦК

Паливода Любов

Правління ТЦК
Донори ТЦК, 1996-2011

Партнери ТЦК, 1996-2011

CIVICUS: World Alliance for Citizen
Participation
Counterpart International (США)
Fresno University (США)
Management Systems International, Inc.
(США)
Millennium Challenge Corporation (США)
TACIS
TNK BP Комерс, м.Київ
Агентство США з охорони навколишнього
середовища
Агентство Канади з міжнародного розвитку
Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID)
Агрокомбанк
Американська Рада зі співробітництва
в галузі освіти та вивчення мов (США)
Британська Рада в Україні
Брітіш Американ Тобакко Україна
Дім Свободи
Європейський Союз
Канадсько-український фонд
«Демократичні інституції і практики»
Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Координатор проектів ОБСЄ в Грузії
Корпус Миру США в Україні
Крафт Фудз Україна
Міжнародний фонд «Відродження»
Міністерство закордонних справ Данії
Міністерство у справах міжнародного
розвитку Великої Британії (DFID)
Міністерство України у справах сім’ї,
молоді та спорту
Об’єднана Компанія РУСАЛ
Планування та розвиток міжнародного
співробітництва (PADCO)
Посольство Королівства Нідерландів в
Україні
Посольство США в Україні
Програма розвитку ООН (UNDP)
Світовий Банк
Управління Верховного Комісара ООН у
справах біженців (УВКБ ООН)
Фонд «Врятуйте дітей» (Грузія)
Фонд громадських свобод
Фонд розвитку демократії ООН (UNDEF)
Фонд розвитку Карпатського єврорегіону
Фонд Східна Європа
Фонд Чарльза Стюарта Мотта (США)
Фундація «Карітас-Чехія»

ABA/CEELI (США)
Counterpart International, Inc.
ELWYN (США)
Euclid Network (Великобританія)
EuroCom e.V. (Німеччина)
QED Group, LLC (США)
Sibley International (США)
Агентство розвитку приватної ініціативи,
м.Івано-Франківськ
Агенція місцевого розвитку Гусятинщини
Армія Спасіння (США)
Асоціація економічного розвитку
Коломийщини
Асоціація малих міст України
Британська рада в Україні
Дитячий Християнський фонд (США)
Інститут громадянського суспільства
Інформаційний центр для молоді
«World Window» (Молдова)
Київський міжнародний інститут соціології
Комітет виборців України
Консорціум жінок ННД-США
Міжнародна ліга прав дітей та молоді
Міжнародна мережа «Оцінка програм»
Міжнародний центр законодавства неприбуткового сектора (ICNL, США)
Міжнародний центр некомерційного права
Міжнародний центр перспективних досліджень
Національний центр допомоги та інформації
для НУО «CONTACT» (Молдова)
Партнери за демократичні перетворення
(Чехія)
Ресурсний центр розвитку громадських організацій «ГУРТ»
Ресурсний центр прав людини «CReDO»
(Молдова)
Студентсько-молодіжна рада (Грузія)
Українська міська рада
Український незалежний центр політичних
досліджень
Український форум благодійників
Уральський центр житлових реформ (Росія)
Фундація підтримки місцевої демократії
(Польща)
Центр громадських ініціатив, м. Перечин
Центр молодіжних ініціатив «Тотем», м.Херсон
Центр розвитку та правової підтримки села,
м.Білгород-Дністровський
Центр філантропії

Татарінова Лариса, Голова
Кондратюк Тетяна �
Циганов Сергій

Казачковська Галина, Голова П равління
Вишняк Андрій
Демидова Ольга
Халілов Айдер

Співробітники ТЦК
1996-2009
Андрусяк Алла
Баландина Світлана
Балдич Наталя
Бандура Любов
Барановська Олена
Бєлушкіна Ірина
Бєлушкіна Світлана
Бондар Олена
Бугулова Тетяна
Бурченкова Ірина
Ващенко Надія
Власова Ольга
Гопкало Марія
Дробков Євген
Єгорова Олена
Єльчева Людмила
Жданова Етері
Ібрагімова Іванна
Капелюшна Ольга
Кікоть Оксана
Коваль Юрій
Козьякова Тетяна
Комар Людмила
Корчун Анна
Кудіна Ольга
Купрій Наталія
Кучереносов В ладислав
Кучинський Віталій
Логвіненко Анна
Лог г інова Людмила
Маринський Тарас
Мойса Богдан
Нестеренко Поліна
Олексієнко Марія
Павленко Вікторія
Павлова Оксана
Пасічник Наталія
Пахомовська Наталія
Перескокова Тамара
Потапенко Оксана
Савранська Наталія
Савчук Родіон
Самбір Аліна
Слуховська Ольга
Сороковська Анна
Стасевич Олексій
Таранець Катерина
Тертичка Олександр
Тимофєєва Ганна
Тихомирова Юлія
Тропман Оксана
Шахов Сергій
Шевченко Інна
Шипілова Ольга
Шкітяєва Тетяна
Целіщева Олександра

Дирекція ТЦК

Купрій Володимир, Виконавчий директор
Васькевич Ганна, Фінансовий директор

Волонтери ТЦК
1996-2011
Баулер Стефані (Німеччина)
Березюк Вікторія
Бєлушкін Максим
Бєлушкіна Світлана
Бичковська Олена
Борзова Наталя
Ващенко Євген
Ващенко Надія
Гаврилів Ганна
Головченко Василь
Гончаренко Олена
Гопкало Марія
Гупан Галина
Гурило Ірина
Дмитрук Марія
Жаковська Марта (Польща)
Іванушкін Іван
Ісаєва Анна
Кацімак Олена
Кікоть Оксана
Коптяєва Ганна
Курило Галина
Логвіненко Анна
Лукфіль Елізе (Німеччина)
Любчик Олена
Мазана Юлія
Мельничук Олександра
Мисник Оксана
Монфорт Сара (США)
Нестеренко Полі на
Омельчук Наталія
Павленко Вікторія
Попко Інна
Поселюжний Роман
Потапенко Оксана
Приходько Анна
Пріхно Катерина
Птуха Олександра
Свергуненко Катерина
Семенюк Оксана
Стельмащук Андрій
Стюарт Томас (Великобританія)
Таран Ілля
Таранець Катерина
Філіповська Юлія
Хеклер Ларс (Німеччина)
Целіщева Олександра
Чабанова Валентина
Чижевська Марія
Шевченко Ольга
Шекеня Дмитро
Шемякін Сергій

Постійні співробітники ТЦК,
2010-2011
Гернега Анастасія, менеджер проектів
Голота Софія, менеджер проектів
Долинський Ігор, ІТ – спеціаліст
Койляк Михайло, адміністративний працівник
Лазаренко Надія, технічний працівник
Шутов Роман, менеджер проектів
Храбровська Інна, бухгалтер
Ященко Наталія, секретар-референт

Тренери ТЦК
1996-2011
Агаркова Оксана (Херсон)
Бардин Михайло (Вінниця)
Бєлушкіна Світлана (Київ)
Білик Зоряна (Львів)
Вишняк Андрій (Ужгород)
Вишняк Елеонора (Ужгород)
Голуб Вікторія (Німеччина)
Демидова Ольга (Донецьк)
Залужний Андрій (Львів)
Івасів Оксана (Львів)
Казачковська Галина (Бердянськ)
Качанова Наталія (Харків)
Коваль Олексій (Запоріжжя)
Кропив’янська Олена (Київ)
Купрій Володимир (Київ)
Логгінова Людмила (Київ)
Лук ’ янцева Любов (Кіровоград)
Матусяк Оксана (Львів)
Меленівська Валентина (Чернігів)
Павлов Олексій (Одеса)
Павлова Оксана (Одеса)
Паливода Любов (Київ)
Полуйко Василь (Львів)
Прокопенко Марина (Канада)
Сабадаш Галина (Львів)
Соловей Ірина (Львів)
Смолінський Микола (Рівне)
Халілов Айдер (Крим)
Халілова Ельвіна (Крим)
Чеботаренко Наталія (Молдова)

