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Цей звіт підготувала команда благодійного фонду 

«Центр громадських ініціатив» із невеличкого містечка Перечин, що 

у чудовому куточку України – Закарпатті. 

 

Отже, пропонуємо Вашій увазі короткий опис того, 

що може робити благодійний фонд, 

яку користь може принести активна 

громадська позиція 

і бажання команди однодумців 

сприяти позитивним змінам. 

 

 

 

  

Нас часто 

запитують: 

«Що ви там робите?  

Чим можна 

займатися  у такій 

організації,  якщо ви 

не роздаєте 

гуманітарну 

допомогу,  не годуєте 

бідних і не надаєте 

матеріальну  

допомогу нужденним?» 
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ЕКСКУРС в історію 

Благодійний фонд «Центр громадських 
ініціатив» (БФЦГІ) – українська громадська  
організація, створена у Перечині 
Закарпатської області, групою ініціативних 
громадян 19 березня 1997 року.   

На той час основною метою діяльності організації  було: 

сприяння розвитку ініціатив, що спрямовані на зміцнення 
демократичного, громадянського суспільства в Україні через 
розробку і реалізацію різноманітних програм і проектів 
направлених на демократизацію суспільного життя, підтримку 
громадських організацій, органів місцевого самоврядування й 
ініціативних груп. 

День за днем активісти організації вчилися діяти 
злагоджено та ефективно. Перша ініціатива фонду «Дитяча 

студія «Радість», поступово переросла у більшу  програму, яка 
охоплювала не тільки вихованців студії, а більшість дітей 

Перечинського району. У 1999 році активісти  благодійного 
фонду звернулися з ініціативою до Перечинської селищної ради  
про проведення урочистого святкування 600 річниці від першої 
письмової згадки про місто Перечин.  Селищна рада підтримала 
дану ініціативу, але фінансування для даного заходу  – не було. 

Саме тоді активісти благодійного фонду вперше написали 
невеличкий проект та отримали фінансування від Карпатського 
фонду для проведення ряду заходів щодо святкування 600 
річниці від першої письмової згадки про місто Перечин. 
Виконавши цей проект у організації з’явився перший 
позитивний досвід виконання проектів та співпраці з органами 

місцевого самоврядування. Потім спільно з селищною радою було 
здійснено кілька цікавих ініціатив. У результаті даної діяльності у 
статут було внесено ще один напрямок роботи: сприяння 
розвитку місцевого самоврядування, залучення громадян до 
вирішення локальних проблем та розвитку сталих громад. У той 
же час до благодійного фонду «Центр громадських ініціатив» 

стали звертатися  представники інших громадських організацій 
краю  щодо питань досвіду реалізації проектів, підготовки 
проектних заяв та власне менеджменту проекту. На той час у 
організації вже працювали двоє тренерів Творчого центру 
Каунтерпарт, які мали можливість надавати консультації з 

вищевказаної тематики. Так в організації з’явився третій 
напрямок роботи:  сприяння розвитку громадських організацій. 
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БФ ЦГІ сьогодні 

НАША МІСІЯ: 
 

 

Сприяємо розвитку громадянського 

суспільства, підтримуючи громадські 

ініціативи! 

 
 

СТРУКТУРА ФОНДУ: 
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 Статутні напрямки діяльності організації: 

 сприяння розвитку сектору організацій громадського суспільства; 

 сприяння розвитку малих територіальних громад; 

 транскордонна співпраця; 

 сприяння утвердженню в Україні прозорості, відкритості, 

підзвітності влади. 

 
 

 

 

Основні види діяльності: 

 інформаційно-просвітницька діяльність; 

 адміністрування грантових програм; 

 представлення  інтересів громадянського суспільства та їх захист; 

 благодійність. 
 

 

 

 

 

Цільові групи:  

 організації громадянського суспільства; ініціативні групи 

громадян; 

 місцеві громади;  

 органи місцевого самоврядування;  

 представники малого та середнього бізнесу на місцевому  рівні.  

 
НАШЕ ГАСЛО: 

 
 

 

Будуймо громадянське суспільство разом! 
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Сприяння розвитку малих   
територіальних громад 

Учасники Фонду, члени керівних  
органів, персонал та волонтери 
намагаються активно долучатися до 
життя  власної громади.  Протягом 2017 
року  працівники організації приймали 
активну участь у розробці стратегії 
розвитку Перечинської ОТГ, провели 
вивчення громадської думки щодо 
перспектив  розвитку новоствореної 
об’єднаної громади, приймали участь у 
місцевих толоках, виступали 
співорганізаторами різних заходів та  
фестивалів, що  проводилися у  
Перечині. 

Протягом року було надано 
фінансову допомогу: 

 для придбання металочерепиці 
на перекриття  дитячого 
майданчика у мікрорайоні 
Міляшково; 
 представникам римо-
католицького храму святого 
Августина на масовий захід  
«Подаруй дитині свято»; 
 храмам міста на передодні свята Святого  
Миколая; 
 Перечинській гімназії для проведення новорічного 
мюзиклу. 

Ми у громаді і 

для громади 

Протягом 2017 

року на 

потреби 

громади було 

залучено та 

витрачено 

близько 80 

тисяч гривень 
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 Сприяння розвитку малих  
територіальних громад 

Залучення молоді до 

активних змін у громаді 

 У рамках даного проекту 
підготовлено основу для 
тенісного корту на території 
спортивної школи за спів 
фінансування БФ «Центр 
громадських ініціатив» (кошти 
«Карпатського фонду») та 
Перечинської міської ради; 
 Проведено два міні-тренінги 
для молоді ОТГ; 
 Планується створення 
молодіжної ради при міському 

голові.  
 

.   
 
 
 
 
 
  

 

ММееттаа  ппррооееккттуу  

ппііддввиищщеенннняя  

ааккттииввннооїї  ууччаассттіі  

ггррооммааддяянн  уу  

ддеерржжааввннооммуу  

ууппррааввлліінннніі  ттаа  

ппііддттррииммккаа  

ггррооммааддссььккооїї  

ууччаассттіі,,  ззооккррееммаа  ззаа  

ддооппооммооггооюю  

ззаассннуувваанннняя  іі  

ппооннооввллеенннняя  

ддііяяллььннооссттіі  

ггррооммааддссььккиихх  рраадд  

ннаа  ццііллььооввіійй  

ттееррииттооррііїї  
 

  

ДДоонноорр::      

ГГОО  ""ККааррппааттссььккаа  

ффууннддааццііяя""  

  

  

ССууммаа  ппррооееккттуу::    

  110066  339944,,0000  ггррнн  

  

  

ККоошшттии  ддоонноорраа  ::    

  7744990000,,0000  ггррнн  

  

ВВллаасснниийй  ввннеессоокк::    

1144  669944  ггррнн  

  

ППееррееччииннссььккаа  ммііссььккаа  

ррааддаа::  

1166  880000  ггррнн  
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Сприяння розвитку малих   
територіальних громад 

«EKODEDINA / EKO-CEЛO» 
 

Даний проект був ініціативою 
створення стійких самодостатніх 
громад в сільських районах 
прикордонних регіонів Східної 
Словаччини та Закарпатської 
області. Проект спрямовувався       
на поступове відновлення 
навколишнього середовища і 
суспільства в чотирьох вимірах – 
екологічних, економічних, 
соціальних і культурних. 

Благодійний фонд «Центр 
громадських ініціатив»  був одним із 
восьми партнерів даного проекту. 
Протягом 2017 року було проведено 
дослідження щодо використання 
альтернативних джерел енергії у 
селах Закарпатської області, 
організовано обмінну поїзду у 
Словаччину, з метою вивчення        
їх досвіду використання 
альтернативних джерел енергії, 
проведено інформаційну кампанію 
серед жителів сільських населених 
пунктів Закарпатської області.  

     

 

ММееттаа  ппррооееккттуу  

  

  

ДДоонноорр::      
Спільний Орган Управління 

(Норвезький фінансовий 

механізм та державний 

бюджет Словацької 

республіки) 

ССууммаа  ппррооееккттуу::    

  118877  551188,,0000  ггррнн  

  

  

ККоошшттии  ддоонноорраа::    

  

117755  551188  ггррнн  

    

ВВллаасснниийй  ввннеессоокк::    

  

1122  000000  ггррнн  
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Сприяння розвитку малих   
територіальних громад 

Юні лісові рейнджери 

 Протягом року: 

 клубівці провели 140 засідань 

клубів на різноманітну тематику 

 висадили більше 500 саджанців 

різноманітних сортів дерев; 

 виготовляли годівнички для 

птахів, підгодовували лісових 

звірів взимку, збирали насіння 

дерев; 

 очистили більше 5 гектарів лісів 

 відбулося три навчальних 

тренінги та  підсумкова зустріч – 

конференція. 

 

 

  

ММееттаа  ппррооееккттуу  

 

ппііддввиищщеенннняя  

ззааццііккааввллееннооссттіі  

  ууччнніівв  шшккіілл  ддоо  

ппррииррооддооооххооррооннннооїї  

ддііяяллььннооссттіі,,  

ппооппуулляяррииззааццііяя  

ддрруужжннььооггоо  ддоо  

ппррииррооддии  ссттииллюю  

жжииттттяя,,  ппррииввееррннеенннняя  

ууввааггии  ддоо  ппииттаанньь  

ееффееккттииввннооггоо  

ппррииррооддооккооррииссттуувваанн

нняя  ттаа  ннааллааггоодджжеенннняя  

ааккттииввннооїї  ссппііввппрраацціі  зз  

ммііссццееввииммии  

ллііссннииццттввааммии    

 

ДДоонноорр::      

UUSS  FFoorreesstt  SSeerrvviiccee  

IInntteerrnnaattiioonnaall  

PPrrooggrraammss  

((ММііжжннаарроодднніі  

ппррооггррааммии  ЛЛііссооввооїї  

ССллуужжббии  ССШШАА))  

  

ССууммаа  ппррооееккттуу::    

  552277  771166,,0000  ггррнн  

  

    

  

https://www.facebook.com/pages/US-Forest-Service-International-Programs/233845503433241?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/US-Forest-Service-International-Programs/233845503433241?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/US-Forest-Service-International-Programs/233845503433241?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/US-Forest-Service-International-Programs/233845503433241?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/US-Forest-Service-International-Programs/233845503433241?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/US-Forest-Service-International-Programs/233845503433241?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/US-Forest-Service-International-Programs/233845503433241?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/US-Forest-Service-International-Programs/233845503433241?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/US-Forest-Service-International-Programs/233845503433241?ref=br_rs
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Сприяння розвитку малих 
  територіальних громад 

Розробка курсу на 
зміцнення місцевого 

самоврядування в Україні 
ПУЛЬС 
 

 

БФ «Центр громадських ініціатив» 
виступив адміністратором для трьох  
ініціативних груп із бібліотек у Іршаві, 
Виноградові та Перечині.  

Ініціативними групами проведено 
12 заходів у віддалених населених 
пунктах Перечинського, 
Виноградівського та Іршавського 
районів, з метою привернення уваги 
громадян до питань децентралізації та 
можливостей об’єднання громад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ММееттаа    ппррооееккттуу  

створення 
сприятливого 

середовища для 
впровадження 

децентра- 
лізаційної реформи в 

Україні, зміцнення 
місцевого 

самоврядування, 
поглиблення 

демократичних 
процесів розвитку 

територіальних 
громад та 

стабільності 
держави. 

  

ДДоонноорр::      
ФФііннааннссуувваанннняя  

ввііддббууввааллооссяя  вв  ррааммккаахх  

ппррооееккттуу  ««РРооззррооббккаа  

ккууррссуу  ннаа  ззммііццннеенннняя  

ммііссццееввооггоо  

ссааммоовврряяддуувваанннняя,,  вв  

УУккррааїїнніі»»  ((ППУУЛЛЬЬСС)),,  

яяккиийй  ввииккооннууєєттььссяя  

ААссооццііаацціієєюю  мміісстт  

УУккррааїїннии  ((ААММУУ))  вв  

ппааррттннееррссттввіі  зз  РРааддооюю  

ммііжжннаарроодднниихх  

ннааууккооввиихх  ддоосслліідджжеенньь  

ттаа  ооббмміінніівв  

IIRREEXX//УУккррааїїннаа  ззаа  

ффііннааннссооввооїї  

ппііддттррииммккии  ААггееннттссттвваа  

ССШШАА  зз  ммііжжннааррооддннооггоо  
ррооззввииттккуу  ((UUSSAAIIDD))  

  

ССууммаа  ппррооееккттуу::    

  

2200  111111  ггррнн..  
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Сприяння розвитку малих   
територіальних громад 

16 днів активізму проти 
гендерно обумовленого 

насилля 
БФ «Центр громадських ініціатив» спільно 

із Перечинською міською радою 

приєднався до всеукраїнської акції «16 

днів активізму проти гендерно 

обумовленого насилля» 

Протягом 16 днів було проведено: 

 чотириденний тренінг для 28 

активістів із 12 регіонів України; 

 автопробіг для 40 активістів по 

Закарпатській області; 
 16 вуличних інформаційних акцій; 
 6 зустрічей зі шкільною молоддю на 
тему: «Насилля у полі зору 
правоохоронних органів»; 

 прес-конференцію та підсвічування 

будови міської ради м. Перечин 
Дана діяльність здійснювалася у 

співпраці із ГО «ВЕСТА» ( м. Ужгород), 
департаментом соціального захисту 
Закарпатської ОДА, Перечинською 
міською радою, партнерськими 

бібліотеками, освітніми закладами із 
Чернівців та Маняви (Івано-Франківської 
області). 
 

ММееттаа    ппррооееккттуу  

 

ппррииввееррннууттии  ууввааггуу  

шшииррооккиихх  ккіілл  

ггррооммааддссььккооссттіі  ддоо  

ппррооббллеемм  ггееннддееррнноо  

ооббууммооввллееннооггоо  

ннаассиилллляя  уу  ннаашшооммуу  

ссууссппііллььссттввіі    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДоонноорр::      

ППРРООООНН  

  

ССууммаа  ппррооееккттуу::    

  223355  111188  ггррнн..  

  

ККоошшттии  ддоонноорраа::    

  222288  116644  ггррнн..  

ВВллаасснниийй  ввннеессоокк::    

  66  995544,,0000  
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 Сприяння розвитку малих  
територіальних громад: результативність 

 

  

Надано 49 консультацій представникам 
новостворених ОТГ та ініціативним 
групам громадян, що ініціюють 
створення ОТГ в трьох цільових областях

Створена Баранинська ОТГ, 
представники, якої отримували 
систематичні консультації від 
голови правління БФ ЦГІ

Проведено 4 тренінги з питань 
стратегічного планування для 
новостворених ОТГ у Закарпатській та 
Івано-Франківській областях; Загальна 
кількість учасників – 76 осіб. Дві громади 
проходять процес стратегічного планування 
у своїх ОТГ

Проведено 12 інформаційних заходів у 
віддалених селах Перечинського, 
Іршавського та Виноградівського районів 
Закарпатської області, поінформовано 
більше 1 300 осіб з питань децентралізації 
та об'єднання громад. 
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Сприяння розвитку малих  територіальних 
громад: результативність 

 

Задвяки ініціативі створення 
молодіжної ради при 
Перечинському міському голові  
підвищено рівень  участі  молоді у 
житті громади

Задвяки участі у проекті "Юні лісові 
рейнджери" діти навчилися любити і 
розуміти природу, пропагувати 
збереження навколишнього середовища 
серед своїх однолітків, а також отримали 
інформацію та певні практичні навички з 
питань молодіжного лідерства та 
комунікацій. 

Близько 93 000 осіб поінформовано 
через різні канали поширення 
інформації  про проблему 
гендернообумовленого насилля. 
Головне завдання проекту –
привернути увагу громадськості –
досягнуто!
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Розвиток ОГС 

Українська регіональна платформа 

громадських ініціатив 

 Проведено другий конкурс малих 
грантів.  
 Відібрано та профінансовано 7 
ОГС:  

o Закарпатська область 4 
організації; 

o Івано-Франківська область 3 
організації; 

 Проведено  6 тренінгів для 
представників ОГС трьох цільових 
областей; 
 Проведено 2 тренінги для 48 
активістів ОГС із усіх регіонів 
України на тему «Підхід заснований 
на правах людини» та «Підхід 
заснований на правах людини та 
гендерний підхід у діяльності ОГС»; 
  Проведено стажування для 8 
представників ОГС – грантерів з 
теми «Організаційний розвиток: 
політики та процедури у діяльності 
організації».  

 

  

 

ММееттаа  ппррооееккттуу  

 

ппііддттррииммккаа  ммііссццееввиихх  

ооррггааннііззаацціійй  

ггррооммааддяяннссььккооггоо  

ссууссппііллььссттвваа  ((ООГГСС)),,  

ззооккррееммаа  ттиихх,,  щщоо  

ззннааххооддяяттььссяя  уу  

ссііллььссььккиихх  ттаа  

ввііддддааллеенниихх  

ммііссццееввооссттяяхх,,  зз  ммееттооюю  

ззааббееззппееччеенннняя  їїхх  

ааккттииввннооїї  ууччаассттіі  уу  

ддееммооккррааттииччнниихх  

ззммііннаахх..    

 

 

ДДоонноорр::      

ДДееллееггааццііяя  

ЄЄввррооппееййссььккооггоо  

ССооююззуу  вв  УУккррааїїнніі..  

  

ССууммаа  ппррооееккттуу::    

  881188  778844  ггррнн..  

  

ККоошшттии  ддоонноорраа::    

777744  443355,,2244    

ВВллаасснниийй  ввннеессоокк::    

4444  334499,,2244  
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Розвиток ОГС 

 

• Надано більше 200 консультацій 
для ОГС, активістів громад, 
представників ініціативних груп 
та органів місцевого 
самоврядування; 

• Проведено 6 тренінгів з питань 
підготовки проектних пропозицій, 
організаційного розвитку ОГС та 
стратегічного планування. 
Загальна кількість учасників 143 
особи; 

• Проведено презентацію програми 
«U-Inn»- для 48 учасників; 

• Організовано стажувальну 
поїздку для представників 
молодіжних ОГС у рамках 
підготовки проектів до програми 
«U-Inn» для 20 учасників.  

 

  

Враження від 
нашої роботи:  

 

 
 

Від Smart Heart 

Charity Foundation 
велика подяка за 

якісний тренінг "Про 
організаційний 

розвиток простою 
мовою". Цікаво, 

доступно, корисно! 
Успіхів у майбутніх 

проектах! 
 

 
 

Viktoria Panchenko 
оцінила БФ Центр 

громадських 
ініціатив — 5 зірок 

·  
Кажу Гарне дякую, 
всій команді фонду, 

за організацію 
крутого 4 х денного 
тренінгу "Підхід, що 

базується на Правах 
людини і гендерній 

рівності у діяльності 

організацій»  
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Розвиток ОГС: результативність 

100% профінансованих проектів були успішно 
виконані та досягли запланованих результатів

Протягом 2017 року 10 осіб – учасників 
тренінгу підготували та подали проектні 
пропозиції до донорських організацій, 3 із 
них отримали фінансування

У результаті проведення тренінгів та 
стажувань з питань організаційного 
розвитку 7 організацій розробили 
внутрішні політики та процедури; разом 
розроблено та прийнято 31 документ

За підтримки та консультування 
працівників організації утворилася одна 
ОГС, яка активно працює

За результатами презентації Програми U-Inn від 
Закарпаття було подано 2 проекти ( із більше ніж 
350 проектів), які увійшли у фінал. 
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ПАРТНЕРСТВО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У грудні 2017 року підписано Меморандум 
про створення Мережі ХАБів – ОГС 

регіональних лідерів 
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Організаційний розвиток 

 

 

Протягом квітня 
було проведено 
фінансовий аудит 
діяльності 
організації 
кампанією 
«Контракти –
Аудит», м. Львів. 
Отримано 
позитивні 
висновки

У травні відбулась 
зустріч з 
моніторинговим 
консультантом 
ПРООН п. Терезією 
Кіркман-Бьозен та 
директором 
програми ПРООН п. 
Оленою Урсу, під час 
зустрічі було 
презентовано 
діяльність організації 
та обговорено 
перспективи 
подальшої співпраці. 
Отримано позитивну 
оцінку роботи 
організації

6 червня БФ 
«Центр 
громадських 
ініціатив» 
пройшов оцінку 
діяльності за 
методикою ОРІ 
програми ПАКТ; 
за результатами 
оцінки отримано 
погодження на 
фінансування 
нового проекту 
спрямованого на 
розвиток ОГС у 
ОТГ
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Організаційний розвиток  

 

Представники благодійного фонду 
«Центр громадських ініціатив» завжди 
приймають активну участь у Форумі 
організаційного розвитку 
громадянського суспільства, що 
проводиться ініціативним центром 
сприяння активності та розвитку 
громадського почину «Єднання». Під час 
відвідання різноманітних майстер-
класів, зустрічей, міні-тренінгів  
представники організації отримують 
можливість підвищувати власний 
фаховий рівень та робити 
ефективнішою діяльність усієї 
організації.  

Ми не тільки навчаємо інших, а й 
самі активно навчаємося. Протягом 
2017 року у офісі організації 
систематично відбувалися тренінги  для 
персоналу.  

Щоквартально  здійснюємо аналіз 
діяльності та будуємо своє планування 
на його основі та потребах наших клієнтів.    

 

 
 

Вікторія Неруш:  

 
Прекрасна, 

злагоджена команда 
професіоналів, 

відкритих до нових 
знань, знайомств, 

проектів!  
Щасти вам!!! 
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Інформування громадськості  

 

Організація систематично працює над інформуванням 
широких кіл громадськості про свою діяльність.  
Протягом 2017 року нами було 
підготовлено та поширено відеоролик, 
який можна знайти за посиланням:  
https://www.youtube.com/watch?v=FmEt
gt6V-V4  
 

Також про діяльність нашої 
організації, як члена Мережі ХАБів, 
розповідає відеоролик: 
https://www.youtube.com/watch?v=bstiW
Janzyc  

Протягом року підготовлено більше 
10 статей про основну діяльність та 
розміщено на сайті організації; 
На сторінці у Фейсбук систематично 
проводилося інформування про 
діяльність, загальна кількість публікацій 
більше 200; 
97 420 осіб   були поінформовані про 
діяльність через сайт, матеріали, 
розміщені на  сторінці у Фейсбук, через 
обласне телебачення «Тиса», «РАДІО  7»  

Наш сайт:  
 
 

 
 

ci-center.org  

 
 

Сторінка у 
Фейсбук: 

 
 

 
 

www.facebook.com
/CFCCI.hub/  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FmEtgt6V-V4
https://www.youtube.com/watch?v=FmEtgt6V-V4
https://www.youtube.com/watch?v=bstiWJanzyc
https://www.youtube.com/watch?v=bstiWJanzyc
http://www.facebook.com/CFCCI.hub/
http://www.facebook.com/CFCCI.hub/
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РІЧНИЙ 

ФІНАНСОВИЙ 

ЗВІТ  за 2017 рік 
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Майбутнє варто планувати; 
54020

Юні лісові рейнджери; 752659

Комунікаційна підтримка 
залучення громадськості до 

процесу реформ ; 32965

Сприяння зменшенню 
корупційних проявів на 
місцевому рівні ; 67808

Реалізація національної 
стратегії підтримки 

громадянського суспільства в 
Закарпатській області ; 215952

Українська регіональна 
платформа громадских ініціатв; 

581666

Благодійні пожертви; 27074

Фінансові надходження
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87668

172641

26655

49407

226938

479039

19650 142705

Використання коштів протягом 2016 року 

Майбутнє варто планувати

Юні лісові рейнджери

Комунікаційна підтримка залучення громадськості до процесі реформ 

Сприяння зменшенню корупційних проявів на місцевому рівні 

Реалізація національної стратегії підтримки громадянського суспільства в Закарпатській області 

Українська регіональна платформа громадских ініціатв

благодійна діяльність 

адміністративні витрати 
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22000,00
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27051,00 27074,001167,35 3143,98

31509,97

29688,66

0,00
0,00

179842,69

226436,59

Динаміка фінансової стійкості

Добровільні пожертви Пасивні доходи Ендаумент
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