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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 

Громадська організація

«Громадська ініціатива Галичини»

Дата заснування  - липень 2014 року

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 39320241)

Наша мета

Побудова реального громадянського суспільства, навчити громаду

користуватись своїми правами та виконувати свої обов’язки, співпрацювати

один з одним. 3

ВСТУП

Дорогі друзі, колеги та партнери!

У 2013 році ми мобілізували всі свої сили і стали на

захист державності та демократичного суспільства.

Залишатися осторонь у час, коли твориться велична

історія України, просто не могли.

За ці роки ми виросли та змужніли. Прийшло

розуміння того, наскільки важливою є системна

робота і єдність громадянського суспільства.

У 2018 році ми пройшли великий шлях та зробили

дуже багато корисного: вчились самі та ділилися

досвідом і знаннями з іншими.

У 2019 році ми продовжуємо розвиватись,

розширювати наші волонтерські та благодійні

проекти, впроваджувати системи прозорості,

відкритості та доброчесності неурядових організацій,

втілювати освітні та антикорупційні проекти. Ми

завжди відкриті до спілкування та нових ідей. І я знаю,

що цей рік стане періодом великих змін і досягнень!

З повагою, Леся Качурова.



Громадська організація «Громадська ініціатива Галичини» реалізовуючи свою

стратегію розвитку стане лідером громадського сектору в Івано-Франківській

області у сфері розвитку громадянського суспільства. В майбутньому це

сильна велика організація з людським потенціалом та представництвами в

громадах області. Лідер об'єднання мережі СВОЇ на Західній Україні.

Авторитетне положення на національному рівні . Сталість розвитку залежить

від активної участі в розбудові громадянського суспільства області та на

національному рівні, співпраця з світовими громадськими організаціями.

Розвиток ГО «Громадська ініціатива Галичини» підвищенням рівня

обізнаності та залучення нових членів.

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ
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ВІЗІЯ

 Дослідження

 Благодійні акції

 Волонтерство

 Моніторинг

 Адвокація

 Аналіз

 Тренінги, навчання, семінари

Розвиток громадянського суспільства , навчання та обмін досвідом, в тому числі розвиток
громадської мережі СВОЇ

Сприяння у захисті прав і свобод громадян України та здійснення заходів, щодо побудови
демократичного суспільства та участі в ньому всіх верств населення

Реалізація проектів антикорупційного спрямування в освіті та бізнесі, програми з
моніторингу прозорості влади

Проекти спрямовані на підтримку та сприяння  реалізації  угод  євроінтеграції

Реалізація проектів громадянської активності молоді 

Реалізація проектів сталого екологічного розвитку, моніторинг  екологічної ситуації, усунення 
та попередження наслідків нанесення шкоди навколишньому середовищу

Стратегічні пріоритети
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2. РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

2.1. Реалізовані проекти за підтримки донорів

 «Координація діяльності НДО в сфері захисту прав постраждалих

внаслідок бойових дій, моніторинг та аналіз типових порушень,

об’єднання зусиль для проведення успішних адвокаційних компаній,

підвищення рівня обізнаності та спроможності НДО»

Тривалість квітень-липень 2018, сума гранту 64000.00 грн (=2400 $)

Кошти посольство Нідерландів.

Реалізація проекту відбувалась в рамках Громадської мережі СВОЇ у

партнерстві з Благодійним фондом СВОЇ за кошти посольства Нідерландів .

Створено 4 консультативних центри в 4-х містах : Запоріжжя, Лисичанськ,

Миколаїв, Івано-Франківськ.

В Івано-Франківському хабі за 4 місяці ,було :

• надано більше 60 консультацій для НУО та громадян,

• залучено 4 НУО до громадської мережі СВОЇ,

• проведено моніторинг виконання бюджетних програм

https://www.facebook.com/GromadskaIniciatyvaGalychyny/posts/204343765920

1520

https://www.facebook.com/GromadskaIniciatyvaGalychyny/posts/206416943046

1676

https://www.facebook.com/GromadskaIniciatyvaGalychyny/posts/2043437659201520
https://www.facebook.com/GromadskaIniciatyvaGalychyny/posts/2064169430461676
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 Проект «Громадська мережа консультантів СВОЇ»

Тривалість проекту травень-жовтень 2018,

Кошти Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, сума

гранту 60 000 грн (=2140 $)

Проект відбувався в рамках громадської мережі СВОЇ у партнерстві з

благодійним фондом СВОЇ, виконавець Качурова Леся.

Під час дії проекту було здійснено:

 6 виїзних консультації в райони ,

 Проведено більше 100 консультацій з питань

 побудова роботі громадської організації;

 розробка місії та стратегії

 що таке партнерська співпраця

 партнерська співпраця з органами місцевого самоврядування

 складання меморандуму по співпраці

 інструменти для моніторингу місцевих бюджетів

 робота НУО в мережі інтернет, особливо в соціальних мережах

 Розповсюджено посібники , які створені в рамках проекту :

 Посібник «Створюємо НУО» 

https://docs.google.com/presentation/d/1zX0ieQxjb1DmWjguBB2yaRa6wJ

vciQeLLeVzI57QhIg/edit#slide=id.p3

 Посібник «Будуємо партнерство» 

https://drive.google.com/file/d/0B8SqY2WghRd7QkRVeXNZVFNyRHN3

WFRLNnU4REVOT1Z3eXk4/view

 Посібник «Шукаємо кошти» 

https://docs.google.com/presentation/d/11WaO-

Ancy3f9bsr9lGthYgAVwuVlcurtz0UD9YpaYWw/edit#slide=id.g43612af977

_3_0

 Проведено моніторинг бюджетів

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=225444

8914585070&id=100000599505802&__tn__=-R

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2254448914585070&id=100000599505802&__tn__=-R
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2.2. Реалізовані власні проекти

 Благодійний книжковий ярмарок, який відбувається з 2014 року, під

керівництвом Наталії Думенко , на підтримку військових. Також Ярмарок

бере участь в Благодійних акціях.

 Програма «Гуманітарна пошта» в при сприянні Нової пошти, яка триває з

2014 року. Відправлено на Схід гуманітарних вантажів, більше 10 тон , на

суму 60 000 грн.

 24 автомобілі було передано в ЗСУ з 2014 року. В 2018 переданий

автомобіль Державній службі надзвичайних ситуацій як гуманітарна

допомога . Донор – Консульство Угорщини в місті Берегово.

 Підтримка волонтерів, що годують безхатченків обідами.

 Інтернет магазин «Volunteer Fair» продаж виробів ручної роботи на

благодійність. https://www.facebook.com/Volunteer-Fair-1274828885937782/

 Акція «Подаруй прапор Торецьку»

https://www.facebook.com/Volunteer-Fair-1274828885937782/
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 Підтримка соціально незахищених та пільгових верств населення:

• соціально-реабілітаційні центри для дітей

• учасники бойових дій

• члени сімей загиблих учасників бойових дій

• інваліди

• малозабезпечені

• переселенці

• жителі сірої зони.

 Участь в акції разом з Патрульною поліцією «Прояви себе!»

.Світлоповертальні жилети школярі отримали від Національної програми

з протидії дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді Traffic

Challenge. 600 шт для 20 шкіл міста.

 Спільно з Благодійним фондом «Сила Прикарпаття» та Громадською

спілкою «Волонтерський сектор» проводили навчання по тактичній

медицині.
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 #«На_шапку» -серія благодійних концертів на підтримку онкохворих

дітей Івано-Франківська та Онкогематологічного відділення Івано-

Франківської обласної дитячої лікарні.

На шапку - благодійний проект, започаткований у Києві Radio

ROKS, Sonya Sotnyk та Благодійний фонд СВОЇ.

ГО «Громадська ініціатива Галичини» - ініціатор

Партнери: ГО «Донор UA» , ГО «Інновація Креативність Дія»,

Благодійний фонд «Долоньки доброти»

Інформаційні партнери : Радіо «Західний полюс», Канал 402

Приймаюча сторона : гриль-бар Grand America · Bar&Kitchen

На концертах виступили : рок-гурт Кораллі, ансабль Quattro Corde,

Пенсія Pensiya, Дует «СОВА», Галина Баранкевич, Оксана Романюк, Dub-

Ro, Familia Perkalaba.

На всіх концертах було зібрано 21008, 00 грн, всі кошти витрачені на

закупку препаратів для Онкогематологічного відділення Івано-

Франківської обласної дитячої лікарні.
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3. СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО ВЛАДИ

 Громадська рада при Державній фіскальній службі Івано-Франківської

області (Леся Качурова)

 Громадська рада при Івано-Франківській міській раді (Володимир Туркін)

 Консультаційна рада при Прокуратурі Івано-Франківської області (Роман

Островський)

 Громадська рада при Департаменті освіти та науки Івано-Франківської

міської ради (Леся Качурова)

 Громадська рада при Івано-Франківському управлінні лісового та

мисливського господарства ( Роман Островський)

4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

 Участь в круглому столі «Рецепти розвитку неурядових організацій», організатор

«Благодійний фонд «СВОЇ»», січень 2018

 Захід Перші «Лесині читання», лютий 2018

 Дводенний тренінг «Комунікаційний розвиток та візуалізація даних », організатор

«Благодійний фонд СВОЇ», березень 2018

 Курс «Створення інституцій місцевого розвитку громад», організатор Пометеус, Києво-

Могилянська академія, березень 2018 (Леся Качурова)

 Тренінг –навчання «Громадські консультанти Громадської мережі СВОЇ», організатор

«Благодійний фонд СВОХ», травень 2018

 Тридцяте засідання інтелектуального клубу «Вершини», «Філософія сильної нації:

рухова активність та здоровий спосіб життя», червень 2018

 Публічна презентація з відкритих конкурсів на гранти та проекти Європейського Союзу

та «Як знайти бізнес-партнера в Європейському Союзі», організованих

Представництвом ЄС в Україні, липень 2018

 Дводенний тренінг «Соціальне підприємництво, публічні виступи та навички публічних

презентацій», організатор «Благодійний фонд СВОЇ», липень 2018

 Стратегічна сесія представників хабів Громадської мережі СВОЇ з п'яти міст України,

організатор «Благодійний фонд СВОЇ», серпень 2018

 Тренінг «Розробка та управління проектами, що фінансуються за державні кошти»,

організатор ОБСЄ, вересень 2018

 Засідання інтелектуального клубу Вершини «Громадські активісти у житті країни:

самореалізація, нові змісти», жовтень 2018

 Стратегічна сесія Громадської мережі СВОЇ «Стратегія плану розвитку», листопад 2018
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5. ПАРТНЕРИ

 Громадська спілка «Волонтерський сектор»

 Благодійний фонд «Сила Прикарпаття»

 Громадська організація «Центр європейської інтеграції»

 Громадська організація «Донор UA»

 Благодійний фонд СВОЇ

 Громадська організація «Права справа Прикарпаття»

 Громадська організація «Простір можливостей»

 Громадська організація «Інновація Креативність Дія»

6. МЕДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Видання Тема Всього

проекти загальні

Телебачення 11 2 13

Радіо 3 3 6

Інтернет видання 19 4 23

Соціальні мережі 105 44 149

Всього 138 53 191

7%3%
12%

78%

Структура публікацій

Телебачення Радіо

Інтернет видання Соціальні мережі

ЗАЛУЧЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

Кількість осіб, що відвідали заходи:

більше 1000 осіб

Кількість підписників в соціальний мережі Facebook: 

2481 людини,

охоплення дописами 70775 осіб за 2018 рік.
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7. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2018 РІК

НАДХОДЖЕННЯ

Безповоротна фінансова допомога

(гранти)

253000,00

Безповоротна фінансова допомога фізичних та юридичних 

осіб

30000,00

Всього: 283000.00

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

№ Назва проекту Сума 

Івано-франківській міській бюджет

1. «Переобладнання частини приміщення для зберігання матеріальних 

цінностей« Музична школа №3
20 000.00

Благодійний фонд СВОЇ

1. Координація діяльності НДО в сфері захисту прав постраждалих 

внаслідок бойових дій, моніторинг та аналіз типових порушень, 

об’єднання зусиль для проведення успішних адвокаційних компаній, 

підвищення рівня обізнаності та спроможності НДО

64000.00

Посольство Чеської Республіки в Україні, Благодійний фонд СВОЇ

1 Мережа Громадських консультантів, Україна 60000,00

ТОВ «Нова пошта»

1 Програма «Гуманітарна Пошта Україна» 60000,00

USADI, ІСАР «Єднання»

1 Стратегічна сесія 49000,00

Благодійна допомога 

1 Безповоротна фінансова допомога фізичних та юридичних осіб 30000,00

Всього: 283000,00
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ВИТРАТИ

Статті витрат

1. Оплата праці 80000,00

2. Оплата послуг 176000,00

3. Витрати на операційну діяльність 27000.00

Всього: 283000,00

ІФ міській 
бюджет

7%

Благодійний 
фонд СВОЇ

44%
Нова Пошта

21%

USADI
17%

Благодійна 
допомога

11%

СТРУКТУРА НАДХОДЖЕННЯ

Оплата праці
28%

Оплата послуг
62%

Витрати на 
операційну 
діяльність

10%

СТРУКТУРА ВИТРАТ
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8. Структура організації

Голова правління
Леся Качурова

Член правління
Роман Островський

Член правління
Геннадій Микитка

Голова медичного сектору
Володимир Туркін

Керівник проектів
Юлія Баволяк

Фінансовий менеджер проектів
Ніна Кейван

Бухгалтер проектів
Людмила Лігнер

Голова волонтерського сектору
Наталія Даниловська
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9. ДОПОМОГА ТА КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Якщо Ви підтримуєте нашу мету та Вам до вподоби

наша діяльність , можете допомогти наступним чином:

 Стати партнером

 Долучитись волонтером

 Поширювати інформацію про нашу діяльність

 Допомогти фінансово:
Громадська організація «Громадська ініціатива Галичини» ;

ІПН/ЄДРПОУ 39320241;

Номер р/р 26000052515566 в ПАТ КБ ПриватБанк

МФО банка 336677;

Номер картки : 5169 3305 1425 3019 ГО "Громадська ініціатива 

Галичини«

 Приєднатись до нас в мережі :
https://www.facebook.com/GromadskaIniciatyvaGalychyny/

 Написати нам або прийди в гості:

76008, м. Івано-Франківськ, (юр. адреса) вул. Грушевського, 21,

(факт. адреса) вул. Довга, 26.

електронна пошта: gig2014go@gmail.com

 Телефонуйте : +38067 342 32 31

+38050 373 87 80

mailto:gig2014go@gmail.com
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