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ПРО НАС

Ми – відповідальна громадська організація, 
орієнтована на результат. 

25 років системної роботи принесли пози-
тивні зміни: ми успішно впровадили біль-
ше 100 проектів у громадах. Ми ділимося 
секретами реалізації найсміливіших ідей та 
допомагаємо знайти ресурси для їх втілен-
ня в життя. Ми навчаємо займатися громад-
ською діяльністю професійно та знаходити 
нових надійних партнерів для перспектив-
ного розвитку.

З нами виросло покоління розумних та  
відповідальних людей :)

Команда Громадського центру 
«Нова генерація»
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Для Громадського центру «Нова генерація» 2018 рік видався насиче-
ним подіями та проектами. 2018-й був для нас важливим ще й тому, 
що саме у цьому році ми відзначили 25 років від дня заснування нашої 
організації.

Двадцять п’ятий рік нашої діяльності був наповнений новими проек-
тами і проектами, які впроваджуються вже не один рік. У той же час 
він був не менш наповнений процесами внутрішнього, організацій-
ного розвитку. Ми знайшли час для власного навчання, для розробки 
важливих для організації документів та стратегій – усе це робить нашу 
організацію та її команду більш потужними та ефективними.

Протягом 2018 року ми співпрацювали з більш ніж 20 організаціями 
Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської облас-
тей і надавали їм послуги з організаційного розвитку. У тренінгах, ста-
жуваннях, консультаціях, фестивалях, вуличних акціях, що їх провела 
наша організація протягом року,  взяли участь близько 7 тисяч людей.

Наша діяльність як регіонального партнера Програми «Децентра-
лізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) в Хер-
сонській області охопила 5 об’єднаних територіальних громад та була 
спрямована на підтримку реформи децентралізації на місцевому рівні. 
Цей рік був присвячений активізації молоді, впровадженню різних ме-
ханізмів участі громадян та просуванню принципів прямої демократії 
в громадах.

Хочемо подякувати всім, хто долучається до нашої діяльності у якості 
волонтерів та членів організації, нашим партнерам та тим міжнарод-
ним організаціям і фондам, які довіряють нам, підтримуючи фінансово. 
Також ми хочемо подякувати всім тим, для кого ми працюємо, – на-
шим клієнтам. Ви мотивуєте нас на розвиток та пошук нових ідей, адже 
наша мета – бути корисними і допомагати у розвитку ваших організа-
цій, професійних спільнот та громад!

ПЕРЕДМОВА
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проекти 
організації та 
послуги

ПРОГРАМОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ
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ПРОЕКТ 1

Голос громади 
в місцевому 
самоврядуванні

Проект впроваджується в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефектив-
ність» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Комьюнітіз (Global Communities) 
та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

ГЕОГРАФІЯ 
ПРОЕКТУ

Кочубеївська, 
Музиківська, 
Асканія-Нова, 
Присиваська 
та Чаплинська 
об’єднані 
територіальні 
громади (ОТГ) 
Херсонської 
області.

Протягом 2018 року діяльність нашої організації як регіонального 
партнера Програми DOBRЕ у Херсонській області у роботі з грома-
дами була зосереджена на таких сферах:

• місцеві бюджети: участь громадян у бюджетному процесі, 
запровадження механізму бюджету участі в громадах;

• активізація та участь молоді: запровадження формату 
молодіжних рад та підтримка їх діяльності, організація май-
стер-класів та стажувань, навчання та супровід у реалізації мо-
лодіжних ініціатив, заходи з активізації участі молоді у проце-
сах прийняття рішень;

• лідерство у громадах: формування кола активних грома-
дян у громаді, розробка дорожніх карт, експертна підтримка у 
створенні ГО, здійснення оцінки організаційної спроможності 
місцевих ГО, експертний супровід місцевих ГО через надання 
консультацій з організаційного розвитку.
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20-21 квітня

був проведений Молодіжний Weekend 
для членів молодіжних рад із громад, 
під час  якого молодь навчалася основам 
молодіжного лідерства, вивчала можливості 
для самореалізації, вчилася розробляти 
ідеї проектів та реалізовувати їх, а також 
ознайомилася з прикладами молодіжних 
просторів та їхньою роботою. 
Допомагали учасникам Павло Медина, 
молодіжний лідер, засновник Молодіжного 
центру «Нові крила», та Василь Кулевчук, 
тренер ГО «Інша Освіта».

13 грудня

в Херсоні проведено Форум громадських 
ініціатив та активізації ОТГ Херсонської 
області.
Під час форуму, в якому взяли участь 
55 осіб, були презентовані проекти, ініціативи 
та механізми участі в 5 ОТГ, запроваджені 
протягом 2018 року. Запрошені на форум 
регіональні партнери програми DOBRE в 
Тернопільській та Миколаївській областях – 
Західноукраїнський ресурсний центр  
(м. Львів) та благодійний фонд «Ласка»  
(м. Миколаїв) презентували досвід реалізації 
молодіжних ініціатив у Прибужанівській 
ОТГ Миколаївської області та досвід 
зі створення громадських просторів у 
Шумській ОТГ Тернопільської області. Також 
були презентовані досвід запровадження 
інструменту бюджету участі в Кочубеївській 
та Музиківській громадах, формування 
молодіжної політики та створення 
молодіжних рад. Учасники і учасниці форуму 
дізналися про досвід активізації громад через 
проведення конкурсу проектів для місцевих 
громадських організацій.

10-12 жовтня

відбувся стажувальний візит молоді з 
громад Херсонської області  

до Перечинської ОТГ  
у Закарпатській області. 15 учасників 
стажувального візиту відвідали різні 

організації та установи, а також із перших 
вуст дізналися про діяльність органів 

місцевого самоврядування, громадських 
об’єднань, окремих установ та громади 

в цілому. Представники БФ «Центр 
громадських ініціатив» розповіли про 

процес утворення Перечинської ОТГ та 
діяльність своєї організації. Від міського 

голови Івана Погоріляка учасники візиту 
почули про діяльність апарату управління, 

транскордонну співпрацю та стратегічні 
напрями розвитку ОТГ.



8 НОВА ГЕНЕРАЦІЯ // ЗВІТ 2018

Для посилення потенціалу членів молодіжних рад 
у 2018 році проведено низку заходів, до яких було 
залучено більше 100 молодих людей:

• зустріч молодіжних активів із громад-партнерів 
програми DOBRE з Херсонської та Миколаївської 
областей для обміну досвідом та навчання;

• майстер-класи «Публічний виступ» (кущові май-
стер-класи для всіх ОТГ);

• квест «Цілі сталого розвитку» (Музиківська ОТГ, 
Присиваська ОТГ);

• гра «Місцевий бюджет» (Асканія-Нова ОТГ);
• 9 консультацій для молодіжних та дитячих дорадчих рад із 5 об’єднаних територіальних 

громад Херсонської області.

Усього членами молодіжних та дитячих дорадчих рад у 2018 році стали 16 чоловіків та  
65 жінок у віці від 14 до 35 років – загалом 81 молода людина.
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
 В ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МУЗИКІВСЬКА ОТГ
Механізм бюджету участі

Надано консультаційний супровід запро-
вадження механізму бюджету участі в 
Музиківській ОТГ.  З місцевого бюджету у 
2018 році було виділено 100 тисяч гривень. 
Мешканці ОТГ подали 9 заявок, а підтрима-
ли 5 проектів вартістю 20 тисяч гривень 
кожний. У голосуванні взяли участь 996 
мешканців громади.

Створено промоційний відеоролик про 
досвід запровадження механізму бюджету 
участі:

https://www.youtube.com/

watch?list=PLTPGk1IoS016UMb5zfK_

Jvjgt0qn-JAVr&time_

continue=1&v=dF0TDVNkeq0

Діяльність молодіжної ради

Положення про молодіжну раду затвер-
джено у березні 2018 року. Склад молодіж-
ної ради сформувався у вересні 2018 року. 
Проте молодіжний актив за сприяння та 

підтримки інспекторки з молодіжної ро-
боти при сільській раді Марини Гажур був 
дуже ініціативним, організовував та долу-
чався до різних заходів.

Участь у офіційних заходах та обговорен-
нях:  
• обговорення дієвих форматів роботи з 

молоддю;
• опитування молоді в громаді про потре-

би для обговорення програми розвитку 
молоді Музиківської громади;

• участь представниць молодіжної ради у 
спільному засіданні виконавчого комі-
тету та сесії Музиківської сільської ради, 
де розглядався проект Програми під-
тримки молодіжної політики на терито-
рії Музиківської об’єднаної територіаль-
ної громади до 2022 року;

• зустріч членів молодіжної ради та шкіль-
ного самоврядування з депутатами міс-
цевої ради (захід «НезвиЧайна зустріч з 
депутатами»). Молодь дізналася про ро-
боту депутатів, а депутати познайоми-
лися з активом та більше дізналися про 
потреби молоді.
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Місцева програма підтримки 
молодіжної політики

Здійснено експертний супровід у розробці 
проекту Програми підтримки молодіжної 
політики на території Музиківської об’єдна-
ної територіальної громади до 2022 року.

На грудневій сесії Музиківської сільської 
ради були прийняті рішення, якими внесе-
но зміни до Положення про бюджет участі 

у Музиківській ОТГ (внесено зміни до пара-
метрів бюджету участі та збільшено обсяг 
фінансування проектів до 200 тисяч гри-
вень у 2019 році) та програми підтримки 
молоді на 2019-2022 роки.

Прийняті рішення № 415 від 20.12.2018 «Про 
затвердження соціально-економічного та 
культурного розвитку на 2019 рік та цільових 
програм» та рішення № 418 від 20.12.2018 
«Про сільський бюджет на 2019 рік».
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АСКАНІЯ-НОВА ОТГ
Діяльність активу молодіжної ради

Молодіжний актив Асканія-Нова ОТГ почав 
формувати молодіжну раду в грудні 2017 
року, після стажувального візиту до міста 
Тростянець та знайомства з діяльністю міс-
цевої молодіжної ради. Склад сформувався 
в травні 2018 року.

Вечірні кінопокази.

Актив ради організував кілька кінопоказів 
у громаді в травні, червні та серпні 2018 
року. Такий формат сподобався молоді та 
молодим родинам, у планах продовжувати 
такі вечори кінопоказів у теплий період.

Організація відзначення Дня молоді 
в громаді. 

Молодь провела вуличну акцію «Обни-
машки». Крім того, обмінювали цукерки на 
цигарки, закликали молодь та дорослих до 
здорового способу життя. На стадіоні гро-
мади провели водні забави (різні конкурси 

з водою та естафету, водну битву). На захід 
прийшло близько 40 мешканців громади, 
серед яких до 25 чоловік були діти і молодь 
шкільного віку. Ввечері організували кон-
церт, дискотеку та салют. Облаштували фо-
тозону.

27 вересня 2018 року зареєстровано  
ГО «Центр «Продуктивні ініціативи».
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ЧАПЛИНСЬКА ОТГ
Діяльність молодіжної ради

Молодіжна рада при Чаплинській селищ-

ній раді була утворена в лютому 2018 року. 
Склад молодіжної ради сформовано в бе-
резні 2018 року. Актив молодіжної ради 
охоче долучається до соціальних проектів 
у громаді та ініціює їх.

Проведення опитування: в червні 2018 
року молодіжна рада Чаплинської селищ-

ної ради ініціювала опитування про якість 
послуг, які надаються в громаді за кошти 
місцевого бюджету Чаплинської селищної 
ради. Опитування є частиною проекту «Се-
кретний агент ОТГ». Цей проект реалізуєть-
ся ГО «Ліга соціальних працівників» спіль-
но з молодіжною радою громади в рамках 
програми «Зміцнення громадянського су-
спільства в локальних громадах» та прово-
диться ГО «Громадський центр «Нова гене-
рація» за підтримки NED.

В липні-серпні актив молодіжної ради ор-
ганізував опитування молоді громади для 
вивчення потреб молодих людей та враху-
вання результатів у діяльності молодіжної 
ради.

Публічне обговорення проекту 
бюджету громади на 2019 рік

У листопаді 2018 року в Чаплинській се-
лищній раді було проведено публічне обго-
ворення проекту бюджету громади на 2019 
рік, де мешканців громади поінформува-
ли про виконання бюджету у 2018 році та 
презентували проект бюджету на 2019 рік. 
Також були представлені рекомендації від 
мешканців усіх сіл громади (1 088 пропози-
цій), зібрані під час інформаційної кампанії 
«Бюджет для громадян».

Розробка статуту громади

Наша організація надала експертну під-
тримку у розробці проекту статуту грома-
ди. Проект статуту громади ухвалено на 
сесії Чаплинської селищної ради 14 грудня 
2018 року, наразі він знаходиться у про-
цесі обговорення та збираються пропози-
ції до тексту статуту, незабаром фінальну 
версію документу буде прийнято (рішення 
Чаплинської селищної ради № 419 «Про за-
твердження проекту Статуту Чаплинської 
селищної територіальної громади» від 
14.12.2018).
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КОЧУБЕЇВСЬКА ОТГ
Діяльність молодіжної ради

У громаді молодіжна рада сформувала-
ся за сприяння селищного голови в січні 
2018 року. До складу ради увійшла молодь 
шкільного віку.

Представники молодіжної ради беруть ак-
тивну участь (а сільська рада запрошує та 
організовує під’їзд) у різних офіційних захо-
дах у громаді: відкриття ЦНАПу, навчання 
та семінари, засідання виконкому та сесії 
селищної ради.

До Дня молоді молодіжний актив за спри-
яння сільської ради організував фестиваль 
«Кроки до мрій» у селі Заградівка (біля річ-
ки Інгулець, на сільському пляжі). На цей 
захід запросили молодь Дніпропетров-
ської області та молодь Володимирівської 
ОТГ Миколаївської області.

Організаційний розвиток місцевої ГО

ГО «МОЯ ГРОМАДА – мій добробут» з 2017 
року користується освітніми послугами та 
послугами з організаційного розвитку ГО 
«Громадський центр «Нова генерація». Ор-
ганізація демонструє стабільне зростання і 
підвищення інституційної спроможності.
За два роки голова організації Л. Костюк 

була учасницею тренінгів «Дизайн проек-
тів», «Менеджмент проектів», взяла участь 
у стажувальному візиті до Закарпатської 
області. На початку 2018 року актив органі-
зації пройшов оцінку організаційного роз-
витку за методикою ARC та розробив план 
організаційного розвитку на 2018 рік.

Системна робота з підвищення організа-
ційної спроможності ГО «МОЯ ГРОМАДА –
мій добробут» дала такі результати у 2018 
році:
• громадська організація виграла і реа-

лізувала 2 проекти. Зокрема, в рамках 
проекту «Голос громади в місцевому 
самоврядуванні», який виконує ГО «Гро-
мадський центр «Нова генерація», ре-
гіональний партнер програми USAID 
DOBRE у Херсонській області, реалізова-
но проект «Без жодного ґаджету»;

• організація отримала досвід мобілізації 
громади для встановлення спортивного 
майданчику;

• реалізувала декілька волонтерських ак-
цій у громаді;

• використовує різні канали інформуван-
ня про свою діяльність;

• члени організації стали активно брати 
участь у різному навчанні;

• до організації приєдналися нові члени 
та волонтери.
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ПРИСИВАСЬКА ОТГ
Діяльність дитячої дорадчої ради

У Присиваській об’єднаній громаді в січ-
ні 2018 року утворилася дитяча дорадча 
рада. До її складу увійшла молодь шкільно-
го віку. Дорадча рада складається з чоти-
рьох молодіжних осередків відповідно до 
навчальних закладів у різних селах грома-
ди, де молодь проводить багато часу. Голо-
ва ради –  Яна Чижикова, учениця 11 класу 
Строганівської ЗОШ.

Переважна більшість заходів, які ініціював 
актив ради, стосувалися організації дозвіл-
ля молоді, зокрема спільного відзначення 
свят та проведення заходів, спрямованих 
на збереження природи та відновлення 
екології. Так, у червні молодіжний актив 
долучився до участі в акції «Чисте довкіл-
ля» зі збору сміття на території громади.

У лютому 2018 року актив ради провів збір 
ідей та пропозицій від молоді за допомо-
гою скриньок. Було зібрано більше 350 
пропозицій, ідей та інформаційних повідо-
млень про потреби молоді.

Потреби та ідеї, про які стало відомо зав-
дяки скринькам, частково реалізовуються: 

відкрито футбольне поле зі штучним по-
криттям, у навчальних закладах облашто-
вуються куточки відпочинку для школярів 
(встановлюються тенісні столи тощо).

Механізм бюджету участі

На грудневій сесії Григорівської сільської 
ради прийнято рішення, яким запровадже-
но бюджет участі у Присиваській ОТГ.

• Рішення сесії № 372 від 19.12.2018 «Про 
затвердження Положення про Парти-

ципаторне бюджетування (Бюджет 
участі) в Григорівській сільській раді 
Присиваської об’єднаної територіаль-

ної громади та Програми реалізації 
партиципаторного бюджету (Бюдже-

ту участі) в Григорівській сільській раді 
Присиваської об’єднаної територіаль-

ної громади на 2019-2022 роки».

Програма підтримки молоді

Нами здійснено експертний та консульта-
тивний супровід Григорівської сільської 
ради у розробці та підготовці програми під-
тримки молоді та положення про бюджет 
участі. В результаті на грудневій сесії Гри-
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горівської сільської ради прийнято рішен-
ня, яким затверджено програму підтримки 
молоді на 2019-2022 роки.

• Рішення сесії № 371 від 19.12.2018 «Про 
затвердження соціальної програми «Мо-

лодь Григорівської сільської ради Приси-

васької ОТГ на 2019-2022 роки». На заходи 
програми підтримки молоді в 2019 році 
заплановано 10 тисяч гривень, в цілому 
на 2019-2022 роки на реалізацію програ-

ми передбачено 70 тисяч гривень.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Протягом 2018 року:

• надано 17 консультацій  
для 9 місцевих громадських 
організацій.  
 
Теми консультацій: 
 – «Оцінка організаційної 

спроможності ARC» 
 – «План організаційного 

розвитку організації»
 – «Розробка проектів»
 – «Підготовка інформаційних 

матеріалів та статей»
 – «Державна реєстрація ГО»

• надано 4 консультації  
для представників місцевих 
рад ОТГ та їх виконкомів.
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ПРОГРАМА 
МАЛИХ ГРАНТІВ

4 ПРОЕКТИ

ГО «Громадський 
центр «Нова генерація» 
реалізував програму 
малих грантів, у рамках 
якої було підтримано 
та профінансовано 
4 проекти місцевих 
громадських 
організацій та 
ініціативних груп.

ГО «Музичани»
проект «ДБАЙМО ПРО ЕКОЛОГІЮ РАЗОМ!»
(Музиківська ОТГ)

Виконавцям проекту вдалося підвищити рівень культу-
ри сортування відходів у громаді завдяки проведенню 
широкої інформаційно-просвітницької роботи серед 
населення, встановленню та використанню відповід-
них контейнерів.

Зокрема, було започатковано екофестиваль, проведе-
но 2 гаражних розпродажі вживаних речей, 6 тренінгів 
для жінок і чоловіків щодо сортування відходів, 2 теа-
тралізовані розваги у дитячих садочках.

Проведено збір макулатури у 2 школах (зібрано 857 кі-
лограмів).

Загалом проведено 17 заходів, учасниками яких стали 
195 жителів. Тематичною інформаційною кампанією 
охоплено майже 4 тисячі членів громади.
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ГО «ВП «Чаплинська ліга соціальних працівників України»
проект «РОЗВИВАЄМОСЬ ЗАРАДИ ЗМІН В ГРОМАДІ»
(Чаплинська ОТГ)

Завдяки реалізації проекту в громаді під-
вищено рівень підтримки уразливих і ґен-
дерних груп через запровадження нових 
соціальних практик.

Зокрема, модернізовано соціальний центр 
Чаплинської ОТГ. У його приміщенні об-
лаштовані місця для банку вживаних ре-
чей, занять спортом і шиття. Завдяки цьо-
му місцеві мешканці отримали можливість 
безкоштовно займатися тут фізичними 
вправами на сучасних тренажерах, підби-
рати собі одяг або взуття, опановувати со-
ціальне підприємництво.

У торгових точках встановлено 2 соціальні 

полички. Завдяки ним можна поділитися 
продуктами харчування з тими, хто цього 
найбільше потребує. Долучитися до вті-
лення цієї суспільно важливої ідеї готові й 
інші магазини у громаді.

2 жінки розпочали соціальне підприємни-
цтво, зареєструвавши ФОП. Вони мають 
можливість шити екосумки, використовую-

чи для цього спеціально закуплене облад-
нання та спрямовуючи частину прибутку 
на потреби соціального центру.

Загалом заходами проекту охоплено 
близько 100 осіб, у тому числі учасників 
АТО, волонтерів, активістів.

ГО «МОЯ ГРОМАДА – мій добробут»
проект «СТВОРЕННЯ ЗОНИ АКТИВНОГО СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ 
«БЕЗ ЖОДНОГО ҐАДЖЕТУ» НА ТЕРИТОРІЇ КОЧУБЕЇВСЬКОЇ ШКОЛИ»
(Кочубеївська ОТГ)

У рамках проекту його виконавцям вдало-
ся через створення зони активного сімей-
ного відпочинку згуртувати громаду навко-
ло актуальних питань здорового способу 
життя та корисного дозвілля.

Метою проекту став розвиток спорту в гро-
маді, утвердження сімейних цінностей, ак-
тивізація громадянського суспільства шля-
хом створення самими жителями громади 
комфортної зони для занять спортом на 
свіжому повітрі всією сім’єю.

Для реалізації цієї ініціативи активістками 
та активістами було зібрано 12,2 тисячі гри-
вень благодійних внесків від 90 родин. Ще 
30 тисяч гривень залучено з місцевого бю-

джету, що вдвічі більше, ніж планувалося.

Створення зони активного сімейного від-
починку супроводжувала широка інфор-
маційна кампанія, якою було охоплено 

близько 700 членів громади.

До встановлення обладнання та бла-
гоустрою території майданчика на во-
лонтерських засадах залучено 21 особу, 
а загальна вартість виконаних ними мон-
тажних робіт склала 36,6 тисячі гривень за 
середньоринковими цінами.

Більше про проект:
«Хто ж нам зробить, 
як не ми самі?» 
http://socioprostir.org.ua/ua/novini/

reformi-v-gromadakh/1249-khto-zh-

nam-zrobyt-iak-ne-my-sami

«У Кочубеївці відкрили простір  
для активного сімейного відпочинку»
http://socioprostir.org.ua/ua/

novini/1238-u-kochubeivtsi-vidkryly-

prostir-dlia-aktyvnoho-simeinoho-

vidpochynku
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Ініціативна група селища Асканія-Нова
проект «LET’SDOIT, ASKANIA-NOVA! ЕКОЛОГІЧНО! БЕЗПЕЧНО!»
(Асканія-Нова ОТГ)

Проект переслідував дві основні мети: фор-
мування у населення культури сортування 
сміття та отримання від цього доходів для 
благоустрою громади.

З цією метою громадські активісти спільно 
із селищною і молодіжною радами про-
водили для мешканців громади численні 
просвітницькі акції, розповідаючи про важ-
ливість роздільного збору відходів та еле-
ментарні правила сортування.

Так, вперше у громаді було проведено кон-
курс серед ОСББ, який мав на меті залучи-
ти населення до роздільного збору сміття. 
Жителі будинків, які зібрали найбільше 
сортованих відходів (макулатури, скла та 
пластику), були нагороджені грамотами і 
грошовими призами. У рамках конкурсу 
лише за кілька днів місцеві жителі зібрали 
140 кілограмів макулатури, 100 кілограмів 
пластику та 380 кілограмів скла.

Загалом інформаційно-просвітницькими 
заходами було охоплено близько 600 чле-
нів громади.

Свою готовність утилізувати сміття по-но-
вому асканійці підтвердили конкретними 
діями. Уже за добу після встановлення пер-
ші металеві контейнери для роздільного 
збору відходів були заповнені наполови-
ну. За кілька наступних тижнів було зібра-
но 235 кілограмів пластику, 192 кілограми 
скла і 205 кілограмів паперу. Приблизні під-
рахунки показують, що у такий спосіб що-
місяця громада матиме дохід у 3-4 тисячі 
гривень, при цьому обсяг відходів на міс-
цевому сміттєзвалищі зменшуватиметься 
на 40-50 кубометрів.



ПРОГРАМОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 19

ПРОЕКТ 2

Освітній проект 
«Школа менеджера»

МЕТА
ПРОЕКТУ

Надати студентам 
інформацію, 
яка сприятиме 
зайнятості молоді. 
Також частина 
активностей була 
спрямована на 
те, щоб молоді 
люди набували 
професійних 
навичок, 
посилювали 
свій лідерський 
потенціал та 
відпрацьовували 
практичні навички 
управлінських 
процесів.

Проект був підтриманий управлінням молоді та спорту 
Херсонської міської ради та реалізовувався у партнерстві. 

До проекту долучилися загалом 27 учасників. Під час проекту 
вони познайомилися з керівниками різноманітних установ та ор-
ганізацій (громадські об’єднання, бізнес, місцеве самоврядуван-
ня), тому змогли дізнатися про особливості менеджменту різних 
сфер. Також студенти посилювали свій лідерський потенціал та 
відпрацьовували практичні навички управлінських процесів.

Етап 1
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5 ЗУСТРІЧЕЙ 15-20 АКТИВНИХ
УЧАСНИКІВ

12 ОРГАНІЗАЦІЙ 
РІЗНИХ СФЕР

ЗНАЙОМСТВА З КЕРІВНИКАМИ
ТА ПРЕДСТАВНИКАМИ 

ВІДБУЛОСЯ ПРИЙНЯЛИ
УЧАСТЬ

У рамках проекту для студентів провели п’ять зустрічей, кожна з яких була присвячена зна-
йомству з менеджерами в окремій сфері:

• зустріч, присвячена 
управлінню органі-
заціями громадян-
ського суспільства, 
знайомство з діяль-
ністю одразу трьох 
херсонських ОГС;

• майстер-клас із мо-
лодіжного лідерства;

• зустріч із представ-
никами бізнесу: 
українські та амери-
канські менеджери 
розповіли про агро-
компанії в Україні та 
США. Також знайомство з представниками ресторанного бізнесу Херсона;

• зустріч, присвячена діяльності організацій, в якій можуть поєднуватися соціальні та біз-
нес-проекти. Також учасники грали в настільну гру «Світ громад»;

• заключна зустріч, присвячена знайомству з керівниками органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування.

Етап 2
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Після проекту учасники стали волонтерами різних ГО, близько 50 годин були волонтерами 
на різних фестивалях та акціях у місті, проходили стажування в управлінні молоді та спорту 
Херсонської міської ради, долучилися до студентського самоврядування в своїх навчальних 
закладах, увійшли до складу молодіжної ради Херсона, знайшли робочі місця.

Етап 3

Олена: «Найцінніше – те, 
що я отримала більше 
знань про різні галузі управ-

ління нашої, і не тільки, 
області. Найцікавішим було 
побувати у цих структурах 
і сам процес ознайомлення 
з їхньою діяльністю. Також 
плюсом були нові знайом-

ства та враження».

Марія: «Завдяки „Школі 
менеджера“ ти знайоми-

шся з цікавими людьми, які 
можуть допомогти тобі 
розвинути свій потенціал 
у студентському житті і 
в твоїй майбутній роботі. 
Ти дізнаєшся нову корисну 
інформацію, яку можна і 
потрібно застосовувати в 
житті».

Катерина: «Найцінніше у 
„Школі менеджера“ було те, 
що вона об’єднала однодум-

ців, які можуть творити 
проекти разом та змінюва-

ти своє місто та оточен-

ня на краще».

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК УЧАСНИЦЬ ПРОЕКТУ:
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ПРОЕКТ 3

Зміцнення 
громадянського 
суспільства в 
локальних громадах

Проект підтримав Національний фонд підтримки демократії США.  

ЦІЛЬ
ПРОЕКТУ

Діяльність проекту 
була спрямована 
на сприяння 
організаційному 
розвитку ГО 
4 областей України: 
Херсонської, 
Миколаївської, 
Запорізької та 
Дніпропетровської.  

Окрім тренінгів та консультацій у рамках проекту наша організа-
ція здійснювала програму малих грантів. У 2018 році було підтри-
мано 10 міні-грантів (9 проектів були відібрані за результатом оці-
нок конкурсної комісії, а один проект став переможцем конкурсу 
«Моя найкраща ідея»).

Результати реалізації проектів наступні:

48
ПРОВЕДЕНО

РІЗНОМАНІТНИХ
ЗАХОДІВ

• Проведено:
• форуми/фестивалі – 2;
• тренінги – 9;
• конференції / круглі столи – 8;
• моніторинг діяльності органів влади – 7;
• прес-конференції – 2;
• громадські слухання – 1;
• акції громадської активності (суботники, 

підготовка громадських просторів) – 5;
• масові свята/акції (наприклад, День 

велосипеда, День юшки, День спорту, 
День молоді, День дітей, покази кіно-
фільмів просто неба тощо) – 14.
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• Облаштовано 4 нових громадських простори, відкриті нові спор-
тивні секції:
• 1 зупинка (с. Воскресенівка, Дніпропетровська область);
• 2 парки (с. Олексіївка, с. Федорівка, Херсонська область);
• 1 Центр місцевої громадянської активності (с. Кізомис, Херсон-

ська область);
• відкрито 4 спортивні секції (шахи, шашки, настільний теніс та 

легка атлетика) у школі с. Добре, Баштанська ОТГ, Миколаївська 
область.

4

ОБЛАШТОВАНО
ГРОМАДСЬКИХ

ПРОСТОРИ

• Підвищилася активність громад, в яких були реалізовані ініціативи. Усього було залуче-
но 4 777 осіб. До проекту активно приєднувалася молодь, ветерани антитерористичної 
операції на сході України, школярі, представники та представниці органів влади, сту-
денти та мешканці громад.

• Залучено 66 356 гривень додаткових коштів для реалізації проектів, підвищилася ак-
тивність приватних підприємців. Наприклад, у селі Воскресенівка (Дніпропетровська 
область) більшу частину грошей для облаштування шкільної автобусної зупинки було 
зібрано під час проведення фестивалю, а також виділено сільською радою. В селі Добре 
(Миколаївська область) місцеві підприємці готові підтримувати спортивні секції в шко-
лі в подальшому, купувати спортивну форму. У селі Кізомис (Херсонська область) була 
проведена фандрейзингова кампанія для залучення коштів на ремонт Центру грома-
дянської активності.

• Багато заходів у громадах були організовані та проведені вперше і вже заплановані на 
2019 рік. Наприклад, День юшки в селі Кізомис або «КУЛЬТВЕЧЕР» у 3 селах Широків-
ської об’єднаної громади (Запорізька область).

• В селі Трикрати (Миколаївська область) і в селі Велетенське (Херсонська область) впер-
ше встановлено контейнери для сортування сміття.

• Уперше в Чаплинській об’єднаній громаді було використано онлайн-анкетування для 
моніторингу діяльності органів влади, а представники/ці молодіжної ради були активно 
залучені до цієї роботи.

• 4 проекти вже отримали підтримку для продовження від донорів або місцевої влади.

У червні 2018 року було ор-
ганізовано стажування для 
11 представників/ць (10 жі-
нок / 1 чоловік) громадських 
організацій у містах Перечин 
та Ужгород Закарпатської 
області.
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ПРОЕКТ 4

Програма ПОЛіС 
(Поліція і Спільнота)

Навесні 2018 року Громадський центр 
«Нова генерація» та управління патруль-
ної поліції у місті Херсоні провели у місь-
кому парку «Херсонська фортеця» спіль-
ну вуличну  інформаційну акцію «Запитай 
у поліцейського». 

Така форма роботи, коли патрульні ви-
ходять на вулиці і спілкуються з громадя-
нами, сприяє налагодженню комунікації 
між патрульною поліцією та мешканцями 
Херсона. 

Працівники патрульної поліції роз’ясню-

вали городянам специфіку роботи сво-
єї структури, розповідали про порядок 
звернення до неї, показували службові 
автомобілі та спеціальні засоби, нада-
вали фахові консультації з важливих пи-
тань, пов’язаних із безпекою. 

Акція проходила в рамках Програми ПОЛіС 
(Поліція і Спільнота), що виконувалася Радою 
міжнародних наукових досліджень та обмінів 
(IREX).
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ПРОЕКТ 5

Фестиваль 
громадських 
ініціатив UCRAZYans
ІНКЛЮЗІЯ + ЕКОЛОГІЧНІСТЬ + РІВНІСТЬ

15 вересня 2018 року, в День міста, у Херсоні наша організація провела фестиваль гро-
мадських ініціатив UCRAZYans та залучила до його проведення 25 громадських організацій 
та установ Херсона. Фестиваль, що відбувся за фінансової підтримки проекту «Долучайся» 
(USAID/ENGAGE), мав 8 локацій із різним наповненням та зібрав близько 5 000 гостей. 
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Найактивнішими були «Наметове містечко», де 18 громадських ініціатив та організацій  
Херсона розповідали про себе, «Жива бібліотека» – з 6 патрульними поліцейськими, лекто-
рій із виступами 9 експертів та експерток.

Усе будувалося на «трьох китах» цінностей: інклюзія, екологічність та ґендерна рівність. На 
фестивалі було організовано 5 сортувальних станцій сміття, локації залучали в тому числі 
людей з інвалідністю. Четвертим «китом» була характерна для UCRAZYans інтерактивність. 
Бо у кожному наметі відбувалося живе спілкування: майстер-класи чи ігри, консультування 
про першу медичну допомогу або збір коштів на підтримку проекту.

Херсонці та херсонки виявили велику цікавість до знайомства з «живими книгами» – тобто 
патрульними поліцейськими міста. Їх засипали питаннями, так що замість запланованих 
чотирьох «книг» у результаті розповідали про свою роботу шестеро учасників «живої біблі-
отеки». На краудфандинговому майданчику «Пікнік ідей» 4 автори презентували свої про-
ектні ідеї. Переможець – школяр, який отримав 500 гривень на реалізацію свого проекту, 
щиро надихнувся на те, щоб продовжувати його просувати.
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ПРОЕКТ 6

DOCUDAYS UA
в Херсонській 
області
15-Й МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ 

У 2018 році фестиваль пройшов у 13 населених пунктах Херсонської області: Херсон, Нова 
Каховка, Каховка,  Гола Пристань, Берислав, с. Білозерка та с. Томина Балка Білозерського 
району, с. Музиківка та с. Східне  Музиківської ОТГ, с. Великоолександрівка Великоолек-
сандрівського району, с. Асканія-Нова Асканія-Нова ОТГ, с. Чаплинка Чаплинської ОТГ та  
с. Щасливцеве Генічеського району.
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Основними локаціями для проведення показів стали заклади освіти та бібліотеки в населе-
них пунктах області. У Херсоні основною локацією проведення відкритих показів був кіно-
театр «Мультиплекс».
 
У 2018 році до проведення фестивалю долучилися нові партнери із селища Асканія-Нова, 
де відбулося 4 покази, серед яких один відкритий – для жителів селища.  

13 33

841

1244

14 14

403 442
ЛОКАЦІЙ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ

ОСОБИ

ОСОБИ

СПЕЦІАЛЬНІ
ПОКАЗИ

ВІДКРИТІ
ПОКАЗИ

ПОЗАПРОГРАМНІ
ЗАХОДИ
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ПОСЛУГИ

Хаб організаційного 
розвитку
ГО «Громадський центр «Нова генерація» здійснює навчання та консалтинг ініціативних 
груп і організацій громадянського суспільства за  темами:

• Створення та реєстрація ОГС
• Стратегічне планування
• Розробка плану організаційного розвитку ОГС
• Належне врядування в ОГС
• Фінансовий менеджмент
• Розробка проектів
• Управління проектами
• Лідерство в ОГС
• Участь у процесах прийняття рішень

Наші клієнти – місцеві громадські організації, ініціативні групи, лідери та лідерки 
організацій.
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Протягом 2018 року команда ГО «Громадський центр «Нова генерація»:

ТРЕНІНГІВ

ПРОВЕЛА

СТАЖУВАЛЬНИХ
ВІЗИТИ

ОРГАНІЗУВАЛА

2 28

220 8

КОНФЕРЕНЦІЇ / ФОРУМИ

КОНСУЛЬТАЦІЙ

НАДАЛА

ПРОВЕЛА

ЗДІЙСНИЛА

ПРОВЕЛА

ОЦІНОК
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО

РОЗВИТКУ

ФЕСТИВАЛІ



організаційний 
розвиток, структура,
фінансовий звіт

ПРО
ОРГАНІЗАЦІЮ
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Команда організації постійно працює над власним організаційним розвитком: у попередні 
роки була проведена оцінка організаційного розвитку, роблені внутрішні процедури та по-
сібник з управління проектами для субгрантерів, проведена оцінка проектів, що реалізову-
валися організацією, розроблений новий стратегічний план розвитку організації до 2020 
року, в якому сформульовані нові стратегічні напрямки роботи.

2018 рік ми присвятили розвитку себе як організації-хабу, яка надає послуги іншим органі-
заціям та установам. Так, ми працювали над підвищенням рівня знань щодо PR-складової 
діяльності ГО,  посиленням власних фасилітаційних навичок та розробляли систему, яка б 
дозволила нам вимірювати результативність нашої діяльності. Завдяки ваучерній програ-
мі ІСАР «Єднання» ми залучили зовнішніх експертів та експерток, які допомогли нам розро-
бити важливі для організації документи та оволодіти новими навичками:

1. Розробили під час 2 стратегічних сесій комунікаційну стратегію організації.

2. Пройшли навчання в Школі фасилітації та скрайбінгу (3 модулі) та оволоділи нави-
чками, що дозволяють використовувати малюнки та шаблони для візуалізації процесу 
мислення та прийняття рішень, а також створювати візуальні конспекти заходів, які 
проводить наша організація.

3. Розробили інтегровану систему показників, що відображають результативність діяль-
ності організації, та створили опис стандарту послуг організації (настанови з надання 
тренінгових та консультаційних послуг і послуг з управління програмами малих гран-
тів).
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СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

НАГЛЯДОВА
РАДА

ПРАВЛІННЯ

ДИРЕКЦІЯ
ВИКОНАВЧИЙ

ДИРЕКТОР

ЕКСПЕРТИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

МЕНЕДЖЕРИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

ЧЛЕНИ
ОРГАНІЗАЦІЇ

ФІНАНСОВИЙ
ДИРЕКТОР



34 НОВА ГЕНЕРАЦІЯ // ЗВІТ 2018

КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАГЛЯДОВА РАДА

Володимир Купрій
голова Наглядової ради

Олена Микитась
членкиня Наглядової ради

Володимир Якунін
член Наглядової ради
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ПРАВЛІННЯ

Андрій Іщенко
голова Правління

Тетяна Петренко
членкиня Правління

Оксана Сілюкова
членкиня Правління

Вікторія Копчак
членкиня Правління

Поліна Саприкіна
членкиня Правління
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ЕКСПЕРТИ

Ольга Жукова
експертка

Наталя Чермошенцева
експертка

ДИРЕКЦІЯ

Оксана Глєбушкіна
виконавча директорка
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МЕНЕДЖЕРИ 

Наталя Дорофєєва
менеджерка

Тетяна Лень
менеджерка

Костянтин Филенко
грантменеджер

Анна Качура
фінансовий директор 
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

РІЧНИЙ БЮДЖЕТ: 3 229 787,91 грн.

NED

618 311,36

Програма 
DOBRE, USAID 

2 079 892,83

Представництво 
ради 

міжнародних 
науковців

IREX

257 44,17IRF
6 782,35

Pact Int

337 147,20

Організації – 
юридичні особи 

13 520,00

ІСАР «Єднання» 

148 390,00
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Проект
«Зміцнення 

громадянського 
суспільства 
в локальних
 громадах»

618 311,36

Проект
«Голос громади

у місцевому 
самоврядуванні»

2 000 705,12

Програма
ПОЛіС 

25 744,17

Витрати
на організаційний 

розвиток 

148 390,00

Фестиваль
громадської
активності
UCRAZYans

332 074,82

Проект
«Безпека міста»

6 782,35

Банківські
витрати 

1 387,52

ВИКОРИСТАНО: 3 133 395,34 грн.



http://socioprostir.org.ua

#newgeneration.kherson


