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Вступне слово
Шановні друзі!
Минулий рік для Благодійної організації «Фонд
громади Березані» став справжнім часом зростання,
трансформацій і виходів на нові орбіти. Це був рік
нових відкриттів, нових можливостей та нових
досягнень. В 2019 році БО «Фонду громади
Березані» виповнюється 7 років. Не дивлячись на
свій «дитячий» вік - організація є центром
громадської думки та генератором місцевих
ініціатив. Масштаб нашої роботи вийшов за межі
міста Березань. Ми розпочали співпрацю з громадою сіл, що увійшли до
Березанської ОТГ: Недра, Садове, Лехнівка, Ярешки, Пилипче. За рядом
проектів поширили свою діяльність на Баришівський район.
Без сумніву, наші досягнення не були б такими яскравими, якщо б
нам не допомагали наші друзі та партнери: донори, громадські
організації, волонтери. Дякуємо за підтримку всім, хто у продовж років
є друзями, партнерами, спонсорами нашого фонду і тим, хто приєднався
до нас у минулому році і став однодумцем.
Від себе особисто та від імені Фонду громади Березані висловлюю
щиру подяку за підтримку: Ініціативному центру сприяння активності та
розвитку громадського почину «ЄДНАННЯ», двадцяти двом фондам
громад України, з якими співпрацюємо, членам Наглядової ради нашого
Фонду, членам Правління, благодійникам, волонтерам та друзям Фонду.
Ми щиро сподіваємось, що наше «СПІЛЬНЕ» відчувається, конкретні
результати очевидні, а натхнення робити більше зростає в геометричній
прогресії. Ми цінуємо наших друзів і завдяки цьому їх коло активно
розширюється.
Бажаю, щоб Ваше життя наповнилось невичерпною енергією і
наснагою у всіх ваших добрих справах. Хай у вашому домі завжди
панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та
виваженість. Нехай доля і надалі буде прихильною до вас, даруючи
радість життя, незрадливу удачу, вірних і надійних друзів!
З найкращими побажаннями,
Алла Новікова,
Голова правління Благодійної організації
«Фонд громади Березані»
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ЧЛЕНИ ПРАВЛIННЯ
Новікова Алла Володимирівна
голова правління,
учасник мережі РЕГІОНЕТ,
освіта вища, економіст, менеджер персоналу, магістр,
інженер з експлуатації залізниць,
майстер-фасилітатор Британської Ради в програмі
«Активні громадяни»

Охріменко Володимир Андрійович
приватний підприємець,
освіта вища, інженер - механік

Курилко Микола Іванович
приватний підприємець,
освіта середня-спеціальна

Про фонди громад
Фонди громад існують з 1914 року, всього в світі приблизно 2000
фондів. В Україні ефективно діють уже близько 30 фондів громад!
Головна риса діяльності місцевих фондів громад – інвестиції у
проекти, результати яких можуть бути важливими для будь-кого з
мешканців громади, а не шляхом поточної допомоги окремим особам чи
групам осіб, що притаманне традиційній благодійності.
«Фонд громади» – це новий формат роботи неприбуткової
організації в Україні. Подібні місцеві фонди підвищують спроможність
громад у вирішенні власних місцевих проблем силами громади.
Статус Березанської організації як Фонду громад підтверджує той
факт, що організація включена до світової мапи 2000 Фондів громад
світу, яка була ініційована та створена Фондами громад Америки та
Канади.
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Про Благодійну організацію «Фонд громади Березані»
Благодійна організація «Фонд громади Березані» (англійська назва
Berezan Community Foundation) – це окрема юридична установа, що
розпочала свою роботу як ініціативна група в 2009 році, офіційно
зареєстрована 5 липня 2012 року. Працює виключно на благодійні цілі,
сприяє розвитку місцевої благодійності через залучення членів громади до
благодійної діяльності. Ми незалежні, нерелігійні, недержавні, неполітичні.
Для нас важливо неупереджено аналізувати події та настрої у громаді,
розуміти її проблеми та потреби.
Місія організації: творити позитивні зміни у суспільстві, допомагати
активним людям змінювати на краще життя громади Березані та його
мешканців.
Основні статутні напрямки діяльності фонду громади – це сприяння
місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам, що
спрямовані
на
поліпшення
соціально-економічного
становища
територіальної громади; сприяння розвиткові освіти, охороні здоров’я та ін.
Нашою метою на наступний рік є: і на далі популяризувати інвестування в
місцеві ініціативи з локальних джерел, розвивати філантропію та формувати
світогляд європейського громадянина серед громади Березані.
Послуги, які надає Фонд громади:
Для громади: надає фінансову можливість громаді комплексно вирішувати
проблеми громади.
Для бізнесу: сприяє оптимізації діяльності завдяки партнерству з громадою
та владою.
Для влади: у співпраці покращує рівень життя громади, виконує «роботу
держави» через соціальне замовлення.
Національний рейтинг благодійників 2018
Вже 5-й рік поспіль Фонд громади Березані бере участь у
Національному рейтингу благодійників, який проводить Український форум
благодійників. В Україні існує близько 17 тисяч благодійних організацій, і
тільки 101 з них у 2018 році взяла участь у Національному рейтингу
благодійників, відкривши свої звіти, у тому числі податкові, цим
підтвердивши свою надійність, підзвітність та прозорість. Це єдиний в
Україні рейтинг благодійних організацій, який складається на основі
конкретних цифр - даних податкових звітів, партнером якого є компанія
Ernst & Young в Україні.
На основі Національного рейтингу благодійників, що публікують свої
податкові звіти створена інтерактивна карта благодійних фондів та
організацій, які дбають про підзвітність. Фонд громади Березані серед них!
Карта благодійності: http://ufb.org.ua/rating/
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ПРОГРАМА «МОЛОДІЖНИЙ БАНК ІНІЦІАТИВ»
Мета: виховання активної позиції молоді, її залучення до
вирішення соціально значущих питань та спонукання до самореалізації
через втілення власних ідей і проектів.
У Березані діє 42 громадські організації та 12 благодійних фондів.
На жаль, тотальна більшість керівництва і членів громадських
організацій Березані не мають необхідних спеціалізованих знань і
навичок для успішної роботи: мало спілкуються між собою,
штовхуються з однаковими проблемами, викликами.
«Фонд громади Березані» вирішив докорінно змінити дану
ситуацію та сприяти зростанню нових громадських лідерів Березані,
створивши у 2014 році молодіжне крило організації - Молодіжний банк
ініціатив (МБІ). Банк нестандартних ідей, надзвичайних проектів
молодих та ініціативних людей, які готові допомагати іншим людям та
місцевій громаді.
В Україні офіційним представником Міжнародної моделі
громадських ініціатив для молоді «Молодіжний Банк Ініціатив»
(YouthBank International) мережі YouthBank International є ІСАР
Єднання, який реалізовує проекти, спрямовані на розвиток і
популяризацію молодіжного громадського руху.
10 січня учасники МБІ зустрілись з Миколою Маломужем генералом армії України, Головою Служби зовнішньої розвідки України
(2005-2010 рр.), радником Президента України (2010 - 2014 рр.). Метою
зустрічі стала зацікавленість молоді у розвитку країни своїми силами,
самоосвіта у напрямку державоуправління, дипломатії і під час
розмови порушено багато серйозних питань, серед яких:
міжнародні зв’язки, ресурси
України, повернення Донбасу
і
Криму,
діяльність
і
центральні функції Служб
зовнішньої і внутрішньої
розвідки, політичні конфлікти
та
шляхи
їх
мирного
вирішення, побудова нової
моделі економіки, подолання
корупції,
цілеспрямоване
виховання гідного покоління
українців.
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11 січня учасники МБІ зустрілися з українським громадським
діячем,
науковцем,
головою
Національної
Ради
жінок
України Людмилою Андріївною Порохняк – Гановською. Молодь
цікавило питання «Залучення жінок до процесу мирного вирішення
конфлікту в Україні». Людмила Андріївна поділилась своїм життєвим
досвідом та відповіла на складні питання сьогодення, чим приємно
вразила молодь, підштовхнула до нових успіхів у громадській
діяльності. Учасники зустрічі отримали книги, які поповнили
бібліотеку організації.
14 січня за ініціативи лідерів МБІ організовано вертеп «Щедрий
вечір». В заході брало участь 14 молодіжних лідерів, які чудово
відтворили літературні персонажі в традиційних українських
костюмах. Молодь привітала березанців зі святами та провела
фандрейзенгову акцію на підтримку власних проектів. 3243 грн., які
залучені під час вертепу, покладено на рахунок організації для
реалізації Молодіжних ініціатив.
16 лютого учасники МБІ провели фандрейзингову акцію під час
загальноміського святкування Масляної.
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29 березня у Києві відбулася історична подія – перші установчі
збори Національної дитячої ради (National Children’s Council of
Ukraine) при Уповноваженому Президента України з прав дитини
Миколі Кулебі. Національна дитяча рада – це дорадчий орган
Уповноваженого Президента України з прав дитини, який забезпечує
участь дітей у процесі прийняття рішень на рівні держави, впливає на
ефективне впровадження реформ, які стосуються дітей, сприяє
розвитку громад, дружніх до дитини, реагує на обмеження прав дітей
та найгостріші проблеми, від яких вони страждають. До
ради увійшли лідери учнівського самоврядування, делеговані по
одному представнику з кожного регіону України. Учасниця
Молодіжного банку ініціатив "NEW WAY" Юлія Кременецька гідно
представляє Київщину!

Національна дитяча рада стала початком великої справи –
просування ідеї дитячої демократії та громадської активності молоді
в своєму регіоні. Створення Національної дитячої ради дає дітям
змогу усвідомити, що розбудова держави в їх руках, а майбутнє
починається сьогодні з малих конкретних справ: написання проектів
та пошук коштів на їх реалізацію, участь у створенні НУШ, турбота
про благоустрій міст і селищ, захист своїх прав на законодавчому
рівні.
4 квітня учасники МБІ поділилися своїми враженнями від участі
в програмі Фонду у власноруч створеному відеоролику. Молоді,
активні, завзяті дуже коротко розповіли про свою діяльність.
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20 квітня Андрусевич Карім реалізував свою ідею «Спортивний
Квест». Проведення Квесту передбачало собою відповіді на
інтелектуальні питання з різних галузей життя молоді. Соціальна
значимість ідеї полягала в тому, щоб через участь у заході
познайомити та здружити молодь м. Березань, а також підвищити
рівень освіти та культури молоді. Даний проект реалізовано спільно з
учасниками МБІ, а також з учнями 8-10 класів усіх шкіл міста, за
підтримки Березанської міської ради, відділу освіти та культури
м.Березань, Березанського міського військового комісаріату, Центру
надання адміністративних послуг та ФОП Манько Н.О. На
завершення кожна із команд отримала призи у вигляді волейбольних
м’ячів. Даний проект реалізовано за кошти гранту, які зібрані
молоддю під час святкування Масляної.

11-12 травня Віка Винниченко і Даша Калашник реалізували
свій проект «Молодіжний злет», який зібрав близько 60 осіб і
об’єднав активну молодь м. Березань, розкрив творчий потенціал
молоді та допоміг знайти нових друзів-однодумців. Під час заходу
активно поширювалась ідея Молодіжних банків ініціатив в Україні та
світі. Захід проходив за кошти зібрані молоддю під час
фандрейзингових акцій.
15 травня 20 учасників МБІ зняли важливий соціальний відео8

ролик присвячений боротьбі проти булінгу. Як і попередній
відеоролик від задуму до повного монтажу і поширення - повністю
робота учасників МБІ!
18 травня учасники МБІ під час Форуму прогресивної молоді і
студентів «Молодь України – інтелектуальний потенціал нації», що
проходив у Міжнародному конгрес-центрі «Український дім»,
м.Київ, представили власний позитивний досвід у березанській
громаді. Ініціатор і організатор заходу – Народні збори України.
7 червня учасники МБІ та молодь с. Недра побували на зйомках
повнометражного художнього фільму «Птах душі» й побачили на
власні очі, як знімається нове українське кіно. Стрічка розповідає
про останні роки життя і трагічну загибель поета-шістдесятника,
перекладача, прозаїка, літературознавця і правозахисника Василя
Стуса. Під час зустрічі поспілкувались з режисером-постановником
фільму Романом Бойком, головним актором Дмитром Ярошенком,
піар-менеджером Денисом Масліковим. Дізнались про цікаві тонкощі
зйомок фільму, кумедні випадки поза кадром і надзвичайно
захоплюючі історії з життя акторів. Також молодь мала можливість
поспілкуватись з Косовським Сергієм Івановичем – начальником
Березанської виправної колонії №95, полковником внутрішньої
служби. Зустріч містила розповіді про соціальну необхідність
закладу та нелегкі будні в’язниці, повчальні історії для молоді.
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18 червня молодь знайомилась з Верховною Радою України,
вивчала історію створення грошей у музеї Національного банку,
відвідали офіс друзів та пертнерів Українського молодіжного
аерокосмічного об'єднання «Сузір'я». Поїздка стала знаковою для
подальшого розвитку молодіжної роботи, адже ми запросили в поїздку
активістів не лише Березанських ЗОШ, а і Недрянського НВК. Захід
відбувся за організаційної підтримки Народного депутата України
Павла Різаненка.

23-25 червня 2018 року 25 активних молодих людей мали змогу
зануритись в робочу атмосферу і отримати цікаві, практичні поради
щодо формування лідерства та побудови ефективних комунікацій від
потужних громадських тренерів. Молодь з м. Березань та навколишніх
сіл: Ярешки, Лехнівка, Садове, Недра з задоволенням брали участь у
тренінгах: «Лідерство та ефективна комунікація», «Ораторське
мистецтво»,
«Тайм-менеджмент».
Захід
проходив
за
підтримки NYCUkraine за програмою "Активні громадян" Британської
Ради в Україні.
8 вересня актив МБІ, разом з учнями ДНЗ «Березанський
професійний аграрний ліцей», Недрянського НВК радо приймали
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гостей з міста-побратима Пуллах (Німеччина), які завітали до нашого
міста завдяки реалізації молодіжного українсько-німецького проекту.
Молодь разом пройшла майстер-клас з приготування українських страв,
побувала на майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки, насолодилась
українськими піснями та мала змогу зробити незабутні фото в
українському вбранні. Також ознайомилась з роботою Фонду громади
Березані та програмою Молодіжного банку ініціатив. У цікавій та
веселій формі дружня молодь розробила проекти для покращення якості
життя в місті. Захід відбувся за підтримки Березанської міської ради та
ПО "Пуллах-Баришівка-Березань".

11 вересня, 12 жовтня учасники МБІ разом зі своїми активними
однолітками з сусідніх шкіл сіл: Пилипче, Ярешки, Лехнівка, Яблуневе
та учнями Березанського ПАЛу знайомились з Верховною Радою
України та історією державотворення. Вивчення історії України
продовжили в Національному музеї історії України та Музеї
коштовностей України. Подорож продовжилась територією Києво11

Печерської лаври. Поїздка відбулась за організаційної підтримки
Народного депутата України Павла Різаненка.

27 жовтня учасники МБІ мали робочу зустріч з українсько –
литовською молоддю, яка відбулася за підтримки Міністерства
молоді та спорту України та Наукового товариства Педагогічного
інституту в рамках Ради обмінів молоддю України та Литви.
Активна молодь Березані була запрошена у Музей книги і друкарства
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України Києво-Печерської лаври, щоб представити власний досвід
соціальної молодіжної роботи 15 представникам з різних куточків
України і 16 представникам Литви.
2-3 листопада Віка Винниченко і Даша Калашник реалізували
свій новий грантовий проект «Молодіжний злет для молоді
Березанської ОТГ». Захід зібрав близько 90 осіб і об’єднав активну
молодь Березанської ОТГ, розкрив творчий потенціал молоді та
допоміг знайти нових друзів-однодумців. Під час заходу активно
поширювалась ідея Молодіжних банків ініціатив в Україні та
світі. Захід грантово підтримано, організовано і проведено Фондом за
організаційної підтримки Березанської міської ради та відділу освіти.

21-27 листопада Ковальчук Даша, учасниця МБІ, представляла
Київщину на Українсько-Литовському форумі, який проходив у рамках
обласного соціального проекту "Дитяча євроінтеграція", м. Вільнюс,
Проект був спрямований на права дітей та їх захист. У процесі
поїздки діти мали честь побувати у Литовському сеймі, Посольстві
13
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України в Литві та молодіжному центрі м. Вільнюс.

19 грудня 2018 року учасники Молодіжного банку ініціатив «New
Way» разом зі своїми активними однолітками святкували свято Миколая
та підводили підсумки 2018 року. На думку молоді, основним
досягненням було те, що навколо ідеї МБІ вдалось об’єднати активну
молодь ОТГ з 6 навколишніх сіл: Недри, Садового, Лехнівки, Ярещок,
Пилипчого та села Яблуневого яке не увійшло до складу Березанської
ОТГ. Для подальшої якісної комунікації і проведення спільної соціально
- значимої молодіжної роботи учасники МБІ запропонували провести
Публічні обговорення стратегічної роботи за програмою МБІ у
Березанській громаді, на які запросити представників активної молоді з
усіх сіл, щоб у подальшій роботі враховувати думку зацікавлених осіб.
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Демократизація відносин між органами правопорядку та
громадським сектором у громаді Березані та Баришівського
району Київської області
Мета: Активізувати громаду Березані та Баришівського району,
створивши новий шлях до демократизації відносин між органами
правопорядку та громадським сектором, для формування свідомості
активного європейського громадянина.
Дані опитування (червень-листопад 2017 року), що проводив наш
Фонд спільно з ІСАР «Єднання» та Київським міжнародним інститутом
соціології показали, що 29 % жителів м. Березані відчувають небезпеку
проживання у своєму місті. Із 307 опитаних мешканців міста 11% у 2016
році звертались до правоохоронних органів. Оцінка задоволеності
результатами звернення двійка (за п’ятибальною шкалою), 31%
респондентів наголосив на потребі першочергового вдосконалення
роботи правоохоронних органів. Що свідчить про відсутність
демократичних відносин між органами правопорядку та громадським
сектором у громаді Березані Київської області.
Щоб змінити ситуацію, наприкінці 2017 року Фонд звернувся за
грантовою підтримкою до Міжнародного фонду «Відродження» і на
конкурсних засадах отримав перемогу та фінансову підтримку
системних заходів, які охопили всі ланки громади, від дітей до
дорослих, сприяли налагодженню партнерських стосунків між
представниками органів правопорядку та різновіковою громадою
Березані і Баришівського району; превенції правопорушень та злочинів;
побудові та розвитку відкритого і демократичного суспільства, що
спирається на засадах прав людини. Проект реалізувався за фінансової
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у співпраці з
Київською обласною державною адміністрацією, Головним управлінням
Національної поліції Київської області, Березанською міською радою,
Баришівською районною радою.
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Січень – березень. У 9-ти дитячих садочках: 5-ти м. Березань, сіл
Недра, Садове, Лехнівка та смт. Баришівка проведені в інтерактивній
формі уроки ознайомлення з правилами дорожнього руху, дорожньою
грамотою та професією поліцейський. Одягаючи костюми,
поліцейського, інспектора дорожньої патрульної поліції, рятівника,
медичного працівника - діти «вживалися» у ролі та детальніше
ознайомилися з особливостями цих професій. В рольовій грі, яка
проходила весело й цікаво, а головне – пізнавально, брали участь усі
без винятку. Обігруючи ролі пішоходів, водіїв, поліцейських, діти
запам’ятали життєво важливі правила поведінки на дорозі.
22 березня проведено КВН для старшокласників у Березанській
загальноосвітній школі №1 «Ми - майбутнє правової держави».
Поповнено одну шкільну бібліотеку з правової відповідальності і
дорожнього руху (школа в якій проводилося КВН).
23 квітня відбувся звіт начальника Березанського відділення
поліції Василя Миколаєнка перед громадою Березані, після чого
відбулося публічне обговорення «Усунення бар’єрів на шляху до
демократизації відносин між органами правопорядку та громадським
сектором у громаді Березані». Публічні обговорення є результатом
пошуку нових форматів взаємодії громадськості, органів правопорядку
та влади, направлених на протидію злочинності, охорони прав і свобод
людини. Вперше в Березані захід зібрав разом представників поліції,
громади та влади.
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За результатами обговорень був складений план заходів до 2020 року,
реалізація яких допоможе покращити ситуацію з правопорядку у
Березані. Великим досягненням проведеного заходу є те, що ми змогли
почути одне одного, разом визначили шляхи вирішення проблемних
питань.
21 травня проведено зустріч з учасниками Молодіжного банку
ініціатив «NEW WAY» і керівництва та особового складу Березанського
відділку поліції. Після зустрічі була організована ознайомлювальна
екскурсія з роботою Березанського відділення.
Квітень – червень. Облаштували кабінет основ безпеки
дорожнього руху та першої медичної допомоги в Березанському ПАЛі,
де навчаються учні у переважній більшості з малозабезпечених сімей
незахищених соціальних категорій з 7-ми областей. Проведено 2 уроки
правової освіти молоді з використанням превентивних методологій
щодо протидії та профілактики злочинності.
Липень - серпень встановлено білборд в м. Березань на тему
«Боротьба з шахрайством при зборі публічних пожертв».
10 вересня проведено круглий стіл з представниками бізнесу на
тему «Публічний збір готівкових пожертв і боротьба з шахрайством». У
заході взяли участь 16 представників малого бізнесу м. Березань. Їм
було надано методичні матеріали, розроблені УФБ, в яких
розглядаються питання відповідальності за шахрайські дії та можливі
схеми шахрайства. Голові правління ГО «Асоціація підприємців м.
Березань» передано 85 комплектів методичних матеріалів для
подальшого поширення серед підприємців міста.
Січень – вересень, Фондом проведено в інтерактивній формі уроки
для молодшої шкільної ланки з ознайомлення з правилами дорожнього
руху, дорожньою грамотою та професією поліцейський. Заходи
проводились в 13-ти у школах: 4-х м. Березань, селах: Недра, Садове,
Лехнівка, Ярешки, Пилипче, Яблуневе, Коржі та у 2-х школах смт.
Баришівка. Важливо, що подібні заходи безумовно необхідні
підростаючому поколінню, а також сприяють налагодженню
партнерських відносин між представниками поліції, громади, влади.
Вересень. Надруковано триклети: «Наркотики та наркоманія»,
«Алкоголь та Алкоголізм», «Шкідливий вплив тютюнопаління».
Триклети розповсюджені фахівцями Фонду спільно з представниками
поліції у 5-ти школах під час проведення уроків правової освіти з
використанням превентивних методологій щодо протидії та
профілактики злочинності та недопущення залучення молоді в участі
17

в комп’ютерних іграх, що ведуть до самознищення в тому числі
«Синій кит». Під час уроків особлива увага приділялася питанню
недопущенню проявів насильства у школі - «булінгу».
Вересень - жовтень - встановлений білборд в м. Березань на тему:
«Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння».

У листопаді Фонд став переможцем нового грантового конкурсу
Міжнародного фонду «Відродження» - «Безпечна громада – спільний
інтерес, спільна відповідальність», який буде реалізовано у 2019 році.
Мета конкурсу - формування сталих зв’язків на рівні територіальних
громад, що сприяють упровадженню підзвітності поліції, залученості
громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді,
встановленню та підтримці правопорядку, забезпечують попередження
злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі
діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади. На конкурс
надійшло 114 проектів. У підсумку переможцями конкурсу стали 13
проектів. Проект БО «Фонду громади Березані» - «Новий шлях до
демократизації відносин між громадським сектором та органами
правопорядку в Березанській ОТГ Київської області» - серед переможців.
Висловлюємо вдячність Міжнародному фонду «Відродження» за
фінансову підтримку формування сталих зав’язків і допомогу у
налагодженні діалогу між представники громади, поліції, влади, на рівні
Березанської ОТГ! Адже, на думку березанців, забезпечення
правопорядку та безпеки є важливим для нашої громади і залежать
однаковою мірою від усіх учасників процесу та потребують злагодженої
командної роботи поліції, місцевої влади і самої громади.
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ПРОГРАМА «СПІВПРАЦЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА
ВЛАДИ – ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДИ»
Мета: заснувати механізм партнерської взаємодії громади, влади
та бізнесу з метою організації конкретних соціальних загальноміських
та загальнообласних проектів; мобілізувати місцеві громадські
організації, ініціативні групи громадян на виконання спільних ініціатив і
проектів.
25 - 27 квітня за ініціативи Фонду, вперше в Київській області за
підтримки Міністерства молоді та спорту України, Програми розвитку
ООН в Україні, Державного інституту сімейної та молодіжної політики,
сектору молоді та спорту виконавчого комітету Березанської міської
ради проведено триденний базовий тренінг за програмою «Молодіжний
працівник». Мета тренінгу - формування в учасників основних
теоретичних знань та практичних навиків для реалізації регіональної
молодіжної політики. Учасниками тренінгу були працівники міських
навчальних закладів, установ культури та інших відділів
міськвиконкому, а також гості з інших міст України. Під час тренінгу
було обговорено питання молодіжної політики та молодіжної роботи.
Особливий акцент було зроблено на поліпшення молодіжної роботи в
громаді. Учасники тренінгу ознайомилися з досвідом роботи
Молодіжного банку ініціатив «New Wау» та схвально оцінили
напрацювання цього молодіжного крила Фонду.

22 вересня спільно з Березанською міською радою проведені
святкові заходи до «Дня міста Березань». На СК «Дружба» зібралися
кращі працівники організацій та установ Березані, щоб отримати
нагороди та цінні подарунки за особистий вклад у процвітання нашого
міста. Розважальна програма на озері Центральному та спортивному
комплексі згуртувала в центрі міста багато березанців та гостей.
Насичена й цікава концертна програма створювала святковий настрій
19

усім присутнім. Захід відбувся завдячуючи підтримці місцевого
бізнесу.
Листопад надана матеріальна допомога двом родинам, жителям м.
Березань, які втратили житло під час пожежі.
Січень – грудень кожен березанець та гості міста, які проходять
поряд з кінотеатром в центрі міста, мають можливість ознайомитись з
фотовиставкою «Благодійність у Березані», яка постійно оновлюється
кращими світлинами з діяльності БО «Фонду громади Березані».
ПРОГРАМА «ЖІНОЧИЙ КЛУБ «МАЛЬВА»»
Мета клубу: об’єднання активного жіноцтва Березані задля
створення нових можливостей у професійному та особистому розвитку
членів клубу.
Напрямки діяльності: міцна родина, здоровий спосіб життя,
організація дозвілля, вивчення історії рідного краю, творчість та
рукоділля.
10 березня Фондом організовано поїздку Жіночого клубу
«Мальва» до міста Києва. Учасниці відвідали: Ботанічний сад ім.
Гришка; Введенський православний монастир; Національний музей
історії України; Національний академічний драматичний театр ім. Івана
Франка, де побували на виставі «Одруження». Після вистави, жіночий
клуб «Мальва» мав змогу поспілкуватися з Народним артистом
України Богданом Михайловичем Бенюком та отримати іменний
автограф з побажанням.

30 червня Фондом організовано екскурсію до Тарасової гори в м.
Канів, відвідали Канівський музей Т. Шевченка. Потім екскурсія
продовжилася музеями міста Переяслава: меморіальним музеєм Г.
Сковороди, Трипільської культури, Козацької Слави та історичним
музеєм «Заповіту» Т. Шевченка.
15 серпня голова правління та представник жіночого клубу
«Мальва» Людмила Чуприна зустрілись з уповноваженою з питань
прав людей з інвалідністю Раїсою Панасюк у м. Вінниці. Ознайомились
з успішним досвідом співпраці Благодійного фонду «Подільська
громада» і Громадської організації молоді з інвалідністю «Гармонія»,
які мають успішний досвід реалізації соціальних програм та проектів
на теренах міста Вінниці та Вінницької області щодо адаптації молоді з
особливими потребами у суспільство.
13 грудня учасниці жіночого клубу «Мальва» знайомилися з
Верховною Радою України. Захід відбувся за організаційної підтримки
Народного депутата України Павла Різаненка. Березаночки також
відвідали Національний музей історії України, Музеї коштовностей
України. Подорож продовжилася територією Києво-Печерської лаври,
а закінчилася переглядом мюзиклу «Звуки музики» в Київському
національному академічному театрі оперети.
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ПРОГРАМА «ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ»
Мета: сприяння відродженню й популяризації духовної та
культурної спадщини українського народу, об’єднання громади Березані
задля створення нових можливостей у духовному, творчому та
особистому розвитку.
Березень – листопад - проводився збір коштів для будівництва
пам’ятника воїнів АТО. На зібрані кошти проведено фундаментні роботи
для встановлення пам’ятника та придбано камінь (для виготовлення
елементів обеліску).
ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
У 2018 році представники Благодійної організації «Фонд громади
Березані» брали участь у заходах, що спрямовані на підвищення
організаційної спроможності створювати власні ресурси, оволодіння
основами знань щодо стратегії та розвитку благодійності:
10-14 квітня член правління Фонду Ірина Лишко брала участь у
Навчальному візиті до Естонії для переймання досвіду молодіжної
роботи. Учасники мали змогу відвідати організації, що працюють з
молоддю, познайомились зі структурою формування і реалізації
молодіжної політики, становленням роботи молодіжних центрів, вивчили
досвід естонських колег щодо участі у молодіжних міжнародних
програмах, відвідали Естонський центр молодіжної роботи, кращі
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молодіжні центри в м. Тарту та м. Пильтсамаа, зустрітись з
представниками молоді української громади в Таллінні, побувати в
Талліннському університеті, Естонському національному музеї. Візит
став можливим завдячуючи перемозі у конкурсі Кращих практик
молодіжної роботи в Україні, який проводили Міністерство молоді та
спорту України спільно з Програмою розвитку ООН в Україні та
Державним інститутом сімейної та молодіжної політики, за їхньої
фінансової підтримки.
11-15 серпня волонтер Фонду Володимир Братко брав участь у
навчальному курсі, орієнтованому на створенні освітньо-комунікаційної
платформи для лідерів та активістів Київщини. У рамках навчальної
програми молодь брала участь у тренінгах на теми громадянської
освіти, проектного менеджменту, розвитку громад, лідерства та
комунікації… Захід проходив у межах програми «Школа громадянської
освіти молоді Київщини» Управління молодіжної
політики та
національно-патріотичного виховання Київської обласної державної
адміністрації.
17-21 вересня голова правління Фонду брала участь у польсько –
українській школі «Дій локально», Польща. Під час робочого візиту
детально ознайомилася з роботою Академії розвитку філантропії у
Польщі, Польсько-Американської Фундації Свободи. Також з її
програмою «Дій Локально» та змінами, які відбулись, завдячуючи цій

програмі. Дізналася про: інструменти для вимірювання соціального
капіталу; кращі практики досвіду польсько-українських проектів;
місцевий конкурс грантів – основні принципи та процедури. Відвідала
Фонд громади села Нідзіці, де на практиці
ознайомились з
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неперевершеною історією його успіху. Обговорили питання
ефективного фандрейзингу тренди та методи в Польщі та Україні;
питання найбільш успішного методу залучення коштів та випробувати
його на практиці? Участь у навчанні стала можливою, завдячуючи
співпраці ІСАР «Єднання» з Академією розвитку філантропії у Польщі
та Польсько-Американській Фундації Свободи.
11-12 жовтня голова правління брала участь у робочій зустрічі
керівників Фондів Громад України у м. Вінниці. Під час зустрічі
відбулось обговорення майбутніх спільних кроків, також ознайомились
з роботою одного із кращих Фондів громад в Україні «Подільська
громада». Волонтерка Корпусу Миру Кетерін Анаду представила
міжнародний досвід «Як будувати стосунки з бізнесом? Перші кроки до
побудови системних відносин з бізнесом». Участь у заході стала
можливою завдячуючи ІСАР «Єднання», за фінансової підтримки
Ч.С.Мотта.
27-28 грудня відбулась Підсумкова конференція Фондів громад, в
якій брала учать засновник Фонду. Представники Фондів громад
України зібралися в Києві підвели підсумки року та запланували
діяльність на наступний 2019 рік. Як завжди, не обійшлося без
серйозних дискусій навколо питань благодійності та філантропії,
обміну досвідом та взаємного навчання. Поліна Нюхіна, директорка
УФБ провела дискусію щодо трендів благодійності, які очікують нас у
2019 році. Захід відбувся завдячуючи ІСАР «Єднання», за фінансової
підтримки Ч.С. Мотта.
ЗАХОДИ, В ЯКИХ БРАЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ
ОРГАНІЗАЦІЇ
22 лютого члени правління Фонду брали участь у Х Міжнародній
конференції
Українського
форуму
благодійників.
Мета
конференції: проаналізувати ефективність впливу благодійного
сектору на реформи, що відбуваються в Україні, а також розробити
дорожню карту благозмін та визначити інструменти їх реалізації, які
потрібні для розбудови успішної та процвітаючої держави.
19 травня керівник проектів і програм Фонду Ірина Лишко взяла
участь у фестивалі інновацій молоді U-inn Fest «Молодь. Демократія
і права людини. Інновації», який проводила ПРООН в Україні за
підтримки Міністерства молоді та спорту. Фестиваль об’єднав
інноваторів, громадських активістів та владу, щоб презентувати
реалізовані ініціативи та обговорили як залучити більше молоді до
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вироблення розвитку молодіжної політики. Спікери та учасники, які
реалізували неординарні проекти у сфері демократії та прав людини
надихали експериментувати, шукати інноваційні ідеї для проектів і
заходів. Молодіжні банки ініціатив також були в центрі уваги аудиторії.
23 травня голова правління Фонду Алла Новікова взяла участь у
відкритті виставки художніх творів у Міністерстві закордонних справ
України, з нагоди 55 річниці з дня заснування Організації африканської
єдності – Дня Африки-2018.

25 травня учасниці жіночого клубу «Мальва» брали участь у
масштабному заході з нагоди 55-ї річниці створення «Організації
африканської єдності». Серед почесних гостей був присутній
дипломатичний корпус восьми африканських країн. Голова правління
Алла Новікова звернулася з вітальними словами та вручила подяку за
системну співпрацю з громадою Березані президенту Африканської
Ради в Україні Діалло Ісса Садіо. Зразковий ансамбль народного танцю
«Березаночка» Березанської музичної школи під керівництвом
Ольшевської Маргарити Євгенівни привітав запальними танцями всіх
присутніх й отримав численні аплодисменти від учасників та подяку
від організаторів заходу.
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24 червня керівник проектів і програм Фонду Ірина Лишко та
учасник програми МБІ Карім Андрусевич до дня молоді отримали
подяки від міського голови за активну громадську діяльність.

28 вересня члени правління Фонду брали участь у церемонії
нагородження Національному рейтингу благодійників, який проводить
Український форум благодійників. В Україні існує близько 17 тисяч
благодійних організацій, і тільки 101 з них цього року взяла участь у
Національному рейтингу благодійників, відкривши свої звіти, у тому
числі податкові, цим підтвердивши свою надійність, підзвітність та
прозорість. На основі Національного рейтингу благодійників, що
публікують свої податкові звіти, створена інтерактивна карта
благодійних фондів та організацій, які дбають про підзвітність. Фонд
громади Березані - серед них.
5-7 листопада голова правління Фонду Алла Новікова і учасниця
МБІ Вікторія Вінниченко взяли участь у Другому Всеукраїнському
форумі молодіжних працівників та працівниць, що проходив у
м.Дніпро. Організатори заходу - Міністерство молоді та спорту,
Програма розвитку ООН в Україні, Державний інститут сімейної та
молодіжної політики, Управління молоді та спорту Дніпропетровяської
ОДА. Учасниками Форуму стали молодіжні працівники фахівці,
відповідальні за реалізацію молодіжної політики на регіональному та
місцевому рівнях; дослідники молодіжного середовища. Відповідно до
програми заходу відбувалися тематичні подорожі до місцевих
молодіжних просторів, де ознайомилися з поєднанням позашкілля та
молодіжного центру в «Освіторіум», молодіжним центром у
гуртожитку «Кузня української інтелігенції», молодіжним центром із
інклюзивним компонентом «Даримо радість» та класичним
«Молодіжним центром Дніпра». На Форумі відбувалося багато
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дискусій щодо впливу децентралізації на молодіжну роботу і місця
молодіжних працівників у стратегічному розвитку молодіжної
політики. Міжнародні експерти надавали інформацію про навчальні
системи та кар’єрні можливості для молодіжних працівників, які існують
в Європі. Голова правління Алла Новікова на форумі представила одну
із кращих практик 2017 року програму - Молодіжний банк ініціатив
«New Way» БО «Фонду громади Березані», що перемогла у номінації
«Формування нових українських лідерів». Також відбулося
нагородження переможців конкурсу «Кращі практики молодіжної
роботи в Україні -2018».
29 - 30 листопада 33 представники Фонду (учасники МБІ «New
Way», представники влади громади, керівники установ, батьки нашої
молоді) відвідали НСК «Олімпійський» де відбувся Сьомий Форум
організаційного розвитку громадянського суспільства «Спроектований
вплив Мрія 3.0 ». Організатор Форуму - ІСАР «Єднання», який щороку
запрошує до партнерства у проведенні події велику кількість донорів та
партнерів: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Уряд
Швеції (Sida), Програму розвитку ООН в Україні, Представництво ЄС в
Україні, Фонд Ч.С. Мотта, Міжнародний фонд «Відродження» та багато
інших. У продовж Форуму - лише кращі експерти, професіонали своєї
справи, атмосфера загальної зацікавленості в усьому. Для представників
новоствореної Березанської ОТГ і зокрема молоді з донедавна різних
громад, подія стала незабутньою. Захід перевернув уяву молоді про
активність у громаді, додав впевненості і віри, прагнення змінювати
життя суспільства і самовдосконалюватися.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2018 РІК
Надходження
Джерело фінансових надходжень
ІСАР "Єднання"
МФ Відродження
БФ "Розвиток села"
БО "Благодійний фонд ""Урожай громаді"
ГС "Національна Молодіжна Рада України"
Родинний фонд Бурдун
Родинний фонд Новікової
Бойко О.В.
Гопкало І.М.
Джура Ю.Б.
Кованжи Д.І.
Колесник Л.А.
Крамаренко К.А., Бойко О.С.
Манько Н.О.
Перцова Н.І.
Провальний І.В.
Тимченко С.В.
Стеценко Т.М.
Фандрейзингові акції молоді
Самостійно згенерований дохід
ПАТ "Уіфк-Агро"
СП ТОВ "Нива Переяславщини"
СТОВ "Пилипчанське"
СФПГ "Добробут"
ТОВ "Аерок"
ТОВ "АПР"
ТОВ "Белла-центр"
ТОВ "Березанська суконна фабрика
ТОВ "Березанський переробний завод"
ТОВ "БК Максібуд Інжирінг"
ТОВ "Елмер"
ТОВ Євро Оіл Груп
ТОВ "УНІ-ПАК"
ТОВ "НВП Термобудмонтаж"
ТОВ "НВФ"Урожай"
ТОВ "Орес-Агро"
ТОВ "Привокзальний ринок"
ТОВ "Спецтрансервіс
ТОВ "Фарма-Маркет"
ТОВ "Фірма Дісконт"
ТОВ "Чогар"
ФГ "Відродження"
ФОП Матюха П.Г., Матюха А.І..
ФОП Кухарєва С.В.
ФОП Радіоненко І.С, Бойко Б.В.

Сума
в грн.
102000
329142
50000
40000
14737
3600
9391
2000
5000
200
1500
1000
51183
1867
200
5000
1300
1000
3493
2898
5000
2000
1000
2000
40000
3000
50000
18000
10000
5000
3000
1000
10000
10000
40000
5000
1000
5000
1000
2000
5000
5000
500
200
5000

28

ФОП Тетеря Г.Б.
ФОП Федорін С.М.
ФОП Шкулета В.Г.
ФОП Юденков Т.Ф.

Надходження коштів у 2018 році на рахунок
організації

Джерело та тип матеріально-технічної допомоги
Родинний фонд Алли Новікової (послуги звязку, інтернет)
Громадсько – політична газета Баришівський вісник (публікації)
Громадсько – політична газета Березанська громада (публікації)
ТОВ «Баришівська зернова компанія» (оплата проведення концертного
заходу під час святкування «Дня міста»)

всього еквівалент
ЗАГАЛЬНА СУМА ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ З ЕКВІВАЛЕНТНОЮ
ТЕХНІЧНОЮ ПІДТРИМКОЮ ВКЛЮЧНО

1000
1000
2200
5000

864411

Еквівалент
, грн
4727
4347
52120
50000

111194
975605

Видатки
Проекти та програмна діяльність
Духовна скарбниця
Підтримка української армії
Демократизація відносин між органами правопорядку та громадським
Жіночий клуб «Мальва»
Співпраця громадських організацій та влади - підвищення якості життя
громади
Молодіжний банк ініціатив
Підвищення організаційної спроможності
Адміністративні
РАЗОМ ВИТРАЧЕНИХ КОШТІВ З ЕКВІВАЛЕНТНОЮ
ТЕХНІЧНОЮ ПІДТРИМКОЮ ВКЛЮЧНО

Залишок коштів на кінець 2018 року та еквівалент
товарів придбаних для реалізації наступних проектів
З них:

залишок коштів на кінець 2018 року
матеріали для наступних проектів придбані за кошти

Сума,
грн.
262063
28864
247743
4259
149801
30070
102400
42296
867496

315762
275042
40720
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Загальна сума залучених коштів
з еквівалентною технічною підтримкою включно
Духовна скарбниця
5,2%

Підтримка української армії

3,7%
12,5%

25,9%

Демократизація відносин з
правохоронними органами
Жіночий клуб «Мальва»

18,3%
30,3%

3,5%

Співпраця з владою

Молодіжний банк ініціатив
0,5%

Підвищення організаційної
спроможності
Адміністративні

Пропозиції для співпраці:
«ІМЕННИЙ ФОНД» дає змогу благодійнику (юридичній особі)
створювати власний фонд на основі «Фонду громади Березані» та через
нього підтримувати соціальні проекти та програми, зберігаючи за
програмою своє ім'я або свою назву. Беручи на себе всю адміністративну
відповідальність, Фонд громади звільняє компанію від паперової роботи.
Ефективно діють іменні, корпоративні фонди в «Подільській громаді» м.
Вінниці: Корпоративний фонд Подільського регіонального страхового
центру ПрАТ «УПСК» підтримує лікарні та заклади освіти Вінниччини;
Корпоративний фонд гурту «ТІК» – проекти у сфері мистецтва та
культури. У 2016 р. в м. Березань розпочав діяльність Іменний фонд
ТОВ "Березанська суконна фабрика".
РОДИННИЙ (Фамільний) ФОНД - це довгострокова благодійна
програма, що засновується фізичною особою на особисті кошти для
фінансування соціально значущої діяльності в місцевій громаді за
вибором родини благодійників. Кожна родина може створити власний
благодійний фонд, який буде адмініструватися фондом громади. Добрі
справи родини будуть занесені в Книгу вдячності (спадщини). У Канаді
можна відслідкувати щорічні благодійні внески
родин протягом
багатьох десятків років від початку роботи певного фонду. Спадкоємці
можуть пишатися своїм родом.
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ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД – це механізм благодійності, який
спрямовує свою діяльність на конкретну (вузьку) соціальну
проблематику і має призначення залучити кошти з різних
можливих джерел, але конкретно під прописані напрямки
діяльності та цільові групи фонду.
Як приклад, у рамках Благодійного фонду «Подільська громада»
успішно працює тематичний фонд «Одна копійка». Кошти
збираються у благодійні скриньки та перераховуються на
допомогу дітям, які перебувають у школах-інтернатах Вінницької
області, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей,
обдарованій молоді.
БО «Фонд громади Березані» перебуває у постійному
пошуку таких людей, яким не байдуже сьогодення громади.
Кожна гривня, віддана на благодійність, буде витрачена лише за
прямим призначенням. За кожну витрачену гривню Благодійник
отримає повний звіт. Будь хто з Вас може особисто приїхати та
переконатися, що все, написане у звіті, – правда.
Перевагами співпраці з Фондом є оперативність і прозорість
ухвалення рішень, відсутність бюрократії і зловживань. Кожна
людина, кожна компанія чи організація може знайти і підтримати
благодійний Проект за власним вибором. І може зробити це у
найлегший і найзручніший для себе спосіб.
Наша команда завжди рада допомогти ВАМ давати та
отримувати добро!
Ми будемо раді зустрітися та підтримати Вас
- якщо Ви хочете стати учасниками наших програм;
- якщо Ви маєте свої пропозиції, як зробити життя громади міста
щасливішим;
- якщо Ви бажаєте стати волонтером;
- якщо є пропозиції партнерства
Телефонуйте (067) 409 19 77
або пишіть нам на fond_berezan@ukr.net
і ми обов’язково зустрінемося.
Сайт організації: berezanfond.com.ua
facebook.com/fondberezan/
31

Наші партнери:
ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку
громадського почину «Єднання»
Міжнародний фонд «Відродження»
БО «Український форум благодійників»
ГО «Національна Рада жінок України»
ГС «Молодіжна Національна Рада України»
Київський міжнародний інститут соціології
Березанська міська рада
Громадська рада при Київської обласній державні адміністрації
Благодійний фонд розвитку громад «Лівобережна Київщина»
ГО «Африканська рада в Україні»
Парфумерна компанія «Harmonie & Expressions»
ГО «Асоціація підприємців міста Березань»
Березанський центр дитячо-юнацької творчості «Надія»
ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»
ТОВ «Баришівська зернова компанія»
ТОВ «Березанська суконна фабрика»
ТОВ «Аерок»
ТОВ «Белла-Центр»
ТОВ ПМК-3
ПП «Маріам-С»
Березанська виправна колонія № 95
ФОП Манько Н.О.
ФОП Шкулета В.Г.
ФОП Рудківська Г.М.
Родинний фонд сім’ї Бурдун
Родинний фонд Новікової
Інформаційні партнери:
Громадсько-політична газета «Березанська громада»
Березанський інформаційний медіацентр
Громадсько – політична газета Баришівський вісник
Надруковано на власному обладнанні тираж 1500 екземплярів
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