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Забезпечення сталого розвитку територіальних громад України шляхом 
впровадження ефективних моделей стратегічного планування, якісного 
управління, кооперації та просвіти

• Прозорість — організація веде свою діяльність відкрито: прозорі 
процедури і конкурсні механізми надання допомоги, доступні для 
публічного ознайомлення фінансова звітність і звіти про діяльність 
Фонду.

• Етичність — дотримання етичних норм та стандартів благодійної 
діяльності: усвідомлення суспільної важливості діяльності Фонду і 
етичне ставлення до її виконання.

• Професіоналізм — постійний професійний розвиток працівників для 
найкращої реалізації місії Фонду.

• Лояльність — працівники поділяють цінності організації і особисто 
залучені в діяльність Фонду.

• Партнерство — побудова партнерських відносин з організаціями 
громадянського суспільства та місцевими громадами для ефектив-
ного вирішення соціальних проблем в суспільстві.

Ми вважаємо, що благодійність – це норма життя сучасного українця, те, 
що руйнує кордони і об’єднує громади. Ми – це благодійна організація, 
яка щодня працює над покращенням добробуту сільських громад через 
комплексний розвиток духовної, інтелектуальної, соціальної та економіч-
ної складових. Нас надихають Віра, Надія та Любов! Ми робимо Україну 
щасливою та успішною!

Місія

Цінності

Бачення

Ці ріки асоціюється у кожного з нас зі словом «особливо». Осо-
бливо натхненно підходили до початку реалізації нової стра-
тегії, що передбачає активну просвітницьку роботу та по-
пуляризацію кооперативного руху. З особливим захопленням 
спостерігали за реакцією учасників тренінгів, що завдяки но-
вим знанням усвідомили всю глибину власного потенціалу та 
досі незвідане поле можливостей розвиватись і забезпечувати 
родину. Особлива радість та гордість проймали від перших до-
сягнень нових кооператорів, які отримали дійсно справедливу 
нагороду за свою нелегку, але таку потрібну працю. По-особли-
вому впевнено формували програми співпраці з новими грома-
дами, адже щиро віримо у справу, якою займаємось. З особливим 
ентузіазмом вибудовували разом з новоствореними об’єднани-
ми територіальними громадами плани подальшого розвитку, а 
в колі особливо активних жінок піднімали актуальні питання 
гендерної рівності. Хочеться розповісти ще багато особливо-
го, однак не вистачить слів передати вражаючі емоції та нат-
хнення, які отримуємо від улюбленої справи. Бажаю кожному 
відчувати особливе задоволення від добрих вчинків і запалюва-
ти оточуючих своїми людяністю й вірою!

з повагою Тетяна Василик

Слово директора
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Наша історія

БФ «Зміцнення громад» – офіцій-
но зареєстровано.
Залучено до системного партнер-
ства одного з лідерів агросектору 
– компанію «Сварог Вест Груп».
Фонд почав проводити діяльність 
та території Хмельницької та Чер-
нівецької областей.
Затвердив 2 програми благодій-
ної діяльності: «З людьми і для 
людей» та «Сімейний затишок для 
сироти».

Фонд налагодив системну співп-
рацю з органами державної влади 
різних рівнів Хмельницької, Жито-
мирської і Чернівецької областей.
Поширив діяльність на територію 
усієї Західної України. 
Очолив Національний рейтинг 
благодійників.
В особі директора Фонду здобув 
членство у Громадській раді при 
Мінагрополітики України.
Сформував стратегію розвитку на 
2012-2015 рр.

Тетяна Василик, директор БФ 
«Зміцнення громад», стала «Лю-
диною року-2014» у номінації 
«Меценат року».
Фонд став лауреатом Національ-
ного конкурсу «Благодійна Украї-
на» у номінації «Благодійна акція 
року». Отримав статус волонтер-
ської організації.
В особі директора Фонду став 
членом наглядової ради ПДМШ ім. 
М. Пирогова.
Розпочав роботу як оператор 
Української біржі благодійності.
Став членом правління Україн-
ського форуму благодійників.
Розпочав співпрацю із Фондом 
«Monsanto» (США).
Здобув перемогу у Всеукраїнсько-
му конкурсі річних звітів організа-
цій громадянського суспільства. 

Фонд став співзасновником Пер-
шого національного аграрного 
кооперативу, діяльність якого 
націлена на створення робочих 
місць у селах.
Очолив Національний рейтинг 
благодійників у категорії «Обсяги 
витрат на благодійну діяльність 
понад 10 млн грн» та здобув 
перемогу у трьох номінаціях: 
«Кількість залучених волонтерів 
у 2014 році», «Витрати у сфері на-
уки та освіти» і «Витрати у сфері 
мистецтва та культури».
Налагодив партнерські зв’язки з 
Урядом Угорщини.
Проект «У ритмі серця», реалізо-
ваний зусиллями Фонду, ПНАКу 
та ПДМШ ім. М. Пирогова,  увій-
шов у Книгу рекордів України як 
наймасштабніший.

Фонд налагодив партнерські сто-
сунки з БФ «OEKROE» (Нідерланди) 
та Міжнародним фондом «Відро-
дження».
Започаткував роботу незалежної 
Ради експертів та Ради благодій-
ників Фонду.
Здобув перемогу у Всеукраїнсько-
му конкурсі «Благодійник Року-
2011».
Збільшив обсяг залучених коштів 
більше, ніж у 5 разів.

БФ «Зміцнення громад» здобув 
офіційне членство в Українському 
форумі благодійників.
Заключив партнерство з Міжко-
нфесійним фондом «De Ruyter» 
(Нідерланди).
Став набувачем гуманітарної до-
помоги Фонду «De Ruyter» (Нідер-
ланди).
Фонд очолив Національний рей-
тинг благодійників у номінаціях 
«Обсяг благодійного бюджету» та 
«Підтримка сфери науки і освіти».

Фонд розпочав реалізацію нової 
стратегії, спрямованої на забез-
печення сталого розвитку громад 
шляхом популяризації коопера-
тивного руху, активної просвіт-
ницької діяльності та консульта-
тивної роботи.
Налагодив партнерство з амери-
канським «Національним фондом 
демократії» (NED). 
Створено навчально-ресурсний 
центр альтернативної освіти у 
Хмельницькій області.
Реалізував масштабний медичний 
проект спільно з канадською фар-
мацевтичною компанією Apotex 
Inc.
Здобув перемогу в конкурсі «Бла-
годійна Україна 2016» у номінації 
«Регіональна благодійність».

Фонд налагодив партнерські 
стосунки з Міністерством молоді
та спорту України, Міністерством
закордонних справ Республіки
Польщі, Генеральним консуль-
ством України в Мюнхені шляхом
реалізації спільних проектів.
Є співзасновником громадського
хабу «Hub for you», який став май-
данчиком для культурно-освітніх
подій, бізнесових заходів, твор-
чості та відпочинку.
Здобув перемогу в Національному
рейтингу благодійників України
у номінації «Кількість залучених
волонтерів».
Реалізував понад 13 проектів 
у сфері розвитку активної молоді 
та територіальних громад України. 
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Що для мене робота в колективі Фонду

Нові виклики, нові перемоги,  
нові знання, нові можливості

Валентина Бас

Це ніби друге  
студентське життя

Сергій Білопол

Це особливі шість років  
мого життя

Наталія Сидорчук

Друга сім’я, яка примножує  
все хороше і розділяє  
важкі моменти

Ольга Славута

Блиск очей того, кому завдяки  
роботі зміг допомогти, 
підтримати і спрямувати

Каріна Руда

Комплексний тест-драйв  
твоїх особистісних  
компетенцій

Юлія Рабчевська

Можливість розкрити у собі  
незвідані досі таланти

Ірина Закасовська

Це можливість  долучитися до 
благодійної та відповідальної справи

Юлія Бельдіна

Це робота з людьми та 
для людей

Олена Баранова

Усвідомлення того,  
що немає проблем,  
які не можна вирішити

Інна Тимощук

Повсякденне служіння  
талантами, добрими  
справами

Марек Томашевські

Іноді брудні руки, проте завжди  
чисте та сповнене позитивних  
емоцій серце

Артем  Богуславський

Це щоденне служіння,  
яке приносить радість, позитив  
та насолоду

Наталія Огнівчук 

Це професійне 
вдосконалення щодня

Тетяна Черепанова
Відчуття, коли з колегами  
будь-яке море – по коліна

Оксана Дуганець
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Структура фонду

Рада благодійників
розглядає та вдосконалює про-
грами діяльності та аналізує їх 
ефективність

Рада експертів
розглядає звернення, приймає 
рішення про надання благодій-
ної допомоги, здійснює фахову 
оцінку ситуації

Правління фонду
у період між загальними збо-
рами здійснює стратегічне та 
поточне управління

Дирекція фонду
створює та подає на розгляд 
програми, здійснює поточну 
роботу з виконання поставле-
них завдань

Волонтерська служба
залучає добровольців до ре-
алізації масштабних соціальних 
проектів

Наглядова рада
контролює діяльність  
виконавчих органів

Загальні збори
вищий орган управління  
Фонду

Стратегія діяльності Фонду 2016-2020

Поширення і популяризація ідей 
кооперативного руху серед населення України 
шляхом їх залучення до діяльності ПНАКу

• розкрити економічний потенціал тери-
торій, напрацювавши стратегічні плани 
розвитку громад;

• створити економічні моделі об’єднаних 
громад;

• підвищити частку зайнятого населення 
України;

• сприяти розвитку фермерських госпо-
дарств і дрібних підприємств у сільських 
населених пунктах України;

• активізувати впровадження інновацій у 
традиційні процеси діяльності та розвитку 
громад.

Підвищення рівня грамотності та фінансової 
освіти населення України шляхом здійснення 
просвітницької діяльності на місцях

• створити навчально-ресурсний центр аль-
тернативної освіти в Хмельницькій області 
задля розвитку особистісних та професій-
них компетенцій;  

• сприяти всебічному розвитку територіаль-
них громад;

• сформувати групу молодих лідерів для 
їх активної участі у відкритих зустрічах, 
семінарах, тренінгах, кооперативних вечо-
рах, волонтерських програмах;

• навчити представників місцевих громад 
правильно розпоряджатися своїми місце-
вим бюджетом, знати свої права і обов’яз-
ки;

• переймати досвід провідних зарубіж-
них організацій, залучивши до співпраці 
провідних експертів світу.

Залучення зовнішніх ресурсів 
(матеріальних, людських, фінансових) задля 
розвитку територіальних громад шляхом їх 
участі в грантовій діяльності

• провести інформаційну кампанію щодо 
основ фандрейзингу для територіальних 
громад;

• надати консультаційну, супровідну під-
тримку громадам на усіх етапах реалізації 
проектів;

• сприяти розбудові соціального простору 
України;

• збільшити кількість волонтерів як рушій-
ного інструменту творення змін в суспіль-
стві;

• сприяти процесу якісної реалізації ре-
форми децентралізації на місцевому та 
регіональному рівнях.
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Діяльність в цифрах

Всього залучено у 2016-2017 роках  - 37 400 000 грн

Проведено більше 158 тренінгів, семінарів, 
кооперативних вечорів

Організовано 23 практичних занять по закладці 
фруктових та плодових садів

Розроблено та затверджено навчально-методичний 
комплект з кооперативної просвіти «Дороговказ до 
успіху» для учнів 3-4 та 5-7 класів

До тестування пілотних занять залучено 58 загаль-
ноосвітніх навчальних закладів  Хмельниччини у 
сільській місцевості
       

Організовано та проведено 86 круглих столів, 
відкритих зустрічей, форумів, конференцій з питань 
розвитку територіальних громад

Для 314 громадських лідерів та активістів проведено 

34 тренінги та семінари у сфері фандрейзингу 

Проведено 196 зустрічей з територіальними 
громадами задля визначення актуальних проблем та 
побудови стратегій розвитку громад

Понад 250 учнів Хмельниччини залучено до 
волонтерської діяльності

Стратегічний напрям 1. 
Підвищення рівня грамотності населення України
Мета: підвищення рівня грамотності населення України шляхом здійснення просвітницької діяльності на місцях

2016 201745,1%
25,1%

7,6% 

8,9%  

16 880 000 грн 
внески бізнесу

19 378 300 грн
внески міжнародних донорів

2 853 230 грн 
внески вітчизняних 
партнерів

3 315 830 грн
інші внески, у тому числі нефінан-
сові (волонтерська діяльність, 
послуги експертів)

Голландський християнський фонд «Oekroe»
Голландський фонд «De Ruyter»
Національний фонд підтримки демократії
Компанія «Apotex Inc»
Корпус Миру (США)
Асоціація взаємодії громад (Румунія)
«Open World» (США)
Академія «CEASC» (Польща)
МБО «Можливості»
БОБФ «Міжнародна асоціація України»

Корпорація «Сварог Вест Груп»
Компанія «Farmaplant GmbH»
Туристичний комплекс «Услад»
ТОВ «Цефей Груп»
ТОВ «Мамин хліб»
Шепетівський завод культиваторів
Перший національний аграрний кооператив
ТОВ «Дубово-Агро»

Українська біржа благодійності
Посольство Угорщини
ГО «ІСАР «Єднання»
БО «Львівська освітня фундація»
Український католицький університ
Міністерство молоді та спорту України

13,3%   4 972 640 грн 
внески фізичних осіб

14 15



Проект «Аналіз потенціалу громад»
Мета: оцінка потенціалу сільських громад та визначення важливих векторів розвитку шляхом 
розробки економічних моделей населених пунктів Хмельниччини

Термін реалізації: листопад 2016 – березень 2017 роки

Здійснено 184 виїзди у населені пункти для збору 
інформації

Сформовано 362 економічні моделі населених пунктів
Хмельниччини

Створено 18 інтерактивних карт сільських громад

Проведено 158 презентацій економічних моделей  задля 
обговорення з представниками громад

«Проаналізувавши фактичні дані, які були 
висвітлені в економічній моделі населено-
го пункту, ми були приємно вражені, адже 
побачили, що наша громада має колосальні 
ресурси для свого розвитку: значні площі 
садів у власності громади, що дає можливість 
розвивати садівництво, присадибних ділянок 
– а це можливість вирощувати та реалізову-
вати великі партії як нішевих культур, так 
і лікарських трав, які зараз мають попит 
на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
А саме головне – сформована економічна 
модель буде слугувати основою для форму-
вання стратегічного плану розвитку нашої 
громади»

Наталія Кондратюк
селищний голова Антонінської ОТГ

«Народна мудрість говорить: «Хто володіє 
інформацією, той володіє світом», тому 
створення економічної моделі населеного 
пункту, яка формується на основі достовір-
них цифр та фактів, а не на середньоста-
тистичних даних – це перший крок громади 
до успіху. Адже тільки тоді, коли громада 
знає свої ресурси, може обрати ефективний 
напрямок розвитку»

Тетяна Котик
сільський голова Судилківської ОТГ

Проект «Аналіз потенціалу громад» 
Презентація економічної моделі с. Михайлючка Шепетівського району

Ключовий проект
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Проект «Європейська соціальна 
академія»
БФ «Зміцнення громад» став співорганізатором діяльності ГО «ЄСА» – платформи для  
творчого саморозвитку та формування відповідальних лідерів громадянського суспільства

Мета: підтримка професійного та особистісного розвитку вмотивованих осіб завдяки сучас-
ним методикам навчання

Напрямки діяльності Академії – кооперація, професійні компетенції та гендерне виховання

Партнери: Український кооперативний альянс, Фундація «Аграрна наддержава», Хмель-
ницький національний університет, Департамент освіти та науки Хмельницької обласної 
державної адміністрації, Київський кооперативний інститут бізнесу та права,  Луганський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет 
ім. Володимира Даля

Завдання:

«Наш світ розвивається дуже стрімко. Кожен 
день з’являються нові виробництва, техно-
логії, матеріали, продукти, програми, нові 
принципи управління ресурсами і процесами, 
бізнес-стратегії. Ідеї, які актуальні сьогодні, 
вже завтра можуть виявитися застарілими. 
Відповідно працівники і спеціалісти різних 
професій повинні вміти адаптувати до нових 
умов праці, приймати «виклики» в роботі, 
опановувати нові компетенції, шукати і 
застосовувати інноваційні підходи в своїй 
роботі. Сьогодні без розвитку компетенцій і 
підвищення кваліфікації неможливо побудува-
ти успішну кар’єру»

Роман Нечипорук
директор Шепетівського культиваторного 
заводу

Круглий стіл «Адаптація профтехосвіти до умов сучасного ринку праці» ініційований ЄСА
Підписання меморандуму про співпрацю представників освіти та бізнесу

Формування класу високопрофесійних та громадсько 
активних лідерів

Участь у реформуванні освіти та виховання прогресивної 
молоді згідно з викликами сучасного суспільства

Підвищення економічної та соціальної грамотності 
населення

«Основний тренд 21 століття – розвиток 
компетенцій. На нього орієнтувалось і Мініс-
терство освіти й науки України при пошуку 
шляху реформування галузі. Таких компетен-
цій в концепції 10: спілкування державною 
(і рідною у разі відмінності) мовами, спіл-
кування іноземними мовами, математична 
компетентність, основні компетентності в 
природничих науках і технологіях, інформа-
ційно-цифрова компетентність та уміння 
вчитися впродовж життя. А також – ініці-
ативність і підприємливість, соціальна та 
громадська компетентність, обізнаність та 
самовираження у сфері культури, екологічна 
грамотність та здорове життя»

Світлана Карван
професор Хмельницького національного  
університету, експерт з освітніх  
програм ГО «ЄСА»

Ключовий проект
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Проект «Абетка децентралізації»
Мета: інформування жителів Хмельниччини про реформу місцевого самоврядування – 
децентралізацію, можливості та переваги згуртування і підготовка до об’єднання  
територіальних громад

Партнери: Національний фонд підтримки демократії (США), Інститут політичної освіти, 
Хмельницька обласна рада

Термін реалізації: липень - вересень 2016 року

«За короткий проміжок часу ми відновили 
наше комунальне господарство, а зараз 
чекаємо на субвенцію в розмірі 8 млн грн на 
спецтехніку для ремонту комунальних доріг, 
знищення стихійних сміттєзвалищ, виве-
зення побутових відходів, ремонту каналіза-
ційних і водопровідних мереж, тобто того, 
на що раніше реально не вистачало коштів. 
Шлях об’єднання був непростим. Найскладні-
шими були перші кроки – зареєструвати нову 
громаду. Із законодавчого боку було багато 
незрозумілих моментів, але з часом усе нор-
малізувалося. Тепер громада впевнено крокує 
до нового життя» 

Олег Московчук
селищний голова Новоушицької ОТГ

«Для Красилова питання децентралізації не 
надто важливе: наше місто має власні кош-
ти на виконання робіт із благоустрою, ми 
ремонтуємо дороги, нещодавно закупили ав-
тобуси, наші вулиці освітлені.  А от нинішня 
ситуація у селах – катастрофічна. Особливо 
це стосується доріг. Майже весь минулий рік 
я витратила на те, що їздила по сільських 
радах району і прямо-таки агітувала грома-
ди приймати рішення про об’єднання. Шкода, 
що люди зараз не вірять владі і тому, що 
може щось змінитися. Проте держава дала 
нам шанс покращити життя сіл. Якщо зараз 
ми ним не скористаємось і не візьмемо тих 
коштів, які дає держава, через декілька років 
їх може просто не стати»

Ніла Островська
голова Красилівської РДА

Розповсюджено 600 примірників практичного посібника

В рамках проекту залучено до співпраці 61 ЗМІ

Створено гарячу лінію проекту та прийнято 587 дзвінків  
з питаннями по процесу децентралізації

5 міжрайонних тренінгів  

для 366 представників 20 районів Хмельницької області

Проект «Абетка децентралізації»
Реєстрація учасників на семінар в межах проекту

Ключовий проект
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Проект «Я - жінка, і я зможу!»
Мета: сприяння розвитку місцевої громади шляхом покращення вміння та навичок 
соціально-активних жінок

Партнери: Корпус миру (США)

Термін реалізації: жовтень – листопад 2016 року

30 жінок Шепетівщини підвищили лідерські та професійні якості 

соціально-активних жінок шляхом участі у 4 психологічних тренінгах

Запрошені експерти проекту:

Ірен Даниш,  
волонтер Корпусу миру, консультант та тренер Про-
грами активного громадянства, Інституту лідерства та 
управління Українського католицького університету

Руслан Краплич,  
голова Ради Директорів Фундації імені князів-благо-
дійників Острозьких, експерт з корпоративної соці-
альної відповідальності, благодійництва та розвитку 
громадянської активності

Олена Каменяш,  
журналіст, телеведуча, громадська активістка

«В Америці довгий час я вивчала права жінок, 
організовувала клуби і розповідала моло-
ді про її права. От уявіть: ХІХ століття. 
Америка. Жінки не мають права голосу. Вони 
заявляють усім про те, що хочуть брати 
участь у виборах. 1980 року Конгрес подає 
відповідний законопроект, який дозволяє їм 
це робити. Проте реально втілити ідею в 
життя вони змогли через 42 роки. Змінити 
щось – реально, але на це потрібен час. І коли 
він настане залежить від нас. Треба бути 
сильними, і йти вперед. Успіхів нам усім»

Ірен Даниш
волонтер Корпусу миру,
тренер Програми активного громадянства 
Інституту лідерства та управління УКУ

Проект «Я - жінка, і я зможу!»
 

 «Коли почалася війна, я зрозуміла, що маю 
допомагати не лише своїй родині, а й всій 
державі. Ми створили Спілку учасників АТО, 
куди входить більше 400 учасників. Ми допо-
магаємо воїнам. Часто до нас приходять чо-
ловіки і плачучи просять допомоги. На таке 
важко спокійно дивитися. Одного ранку я 
прокинулася і зрозуміла, що не можу продов-
жувати так жити. Я взяла лопату, пішла до 
річки і почала копати яму. Копала, копала і… 
знайшла. Знайшла воду! Я віднайшла ресурс і 
повернулася до того, чим займалася. Сьогодні 
я чітко знаю, я – жінка, і я все зможу!»

Лариса Бабкіна
учасниця проекту, 
директор Спілки учасників АТО

Тренінг «Налагодження співпраці між жінками та ЗМІ»
у межах проекту «Я - жінка, і я  зможу!»

Ключовий проект
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Проект «Школа успішної кар’єри»
Мета: сприяти набуттю професійних знань та практичного досвіду, які необхідні 
для побудови успішної кар’єри молоді в майбутньому

Партнери:  Корпус миру (США),  Європейська соціальна академія

Термін реалізації: травень - червень 2017 року

Оргацнізовано та проведено 5 профорієнтаційних тренін-

гів для 30 учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. 
Шепетівка та Шепетівського району

Тривалість Школи  - 40 годин інтенсиву

До участі в проекті залучено 2 волонтерів із Корпусу миру 

та 2 експертів зі сталого розвитку громад та молоді 

Учасники зорієнтувалися в питанні вибору майбутньої про-
фесії, сформували власні резюме та мотиваційні листи-есе

«Під час навчання у Школі успішної кар’єри 
ми оволоділи азбукою лідерства, опанували 
мистецтво міжособистісних взаємин та ко-
мунікації з роботодавцем, розкрили секрети 
самопрезентації, що в швидкому майбутньо-
му дасть нам можливість отримати гідну 
роботу та відповідну заробітну плату»

Яна Янушевська
учениця 11 класу Плесенської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Підвищення професійних та особистісних 
компетенцій - важливо у будь-якому віці. 
Особливу увагу варто звертати на освіту 
молоді, адже саме вони вирішують, якою кра-
їна буде завтра та рухають нашу державу до 
європейських цінностей сьогодні»

Лідія Рябчук
волонтер Корпусу миру,
тренер по фандрейзингу та проектному 
менеджменту

Проект «Школа успішної кар’єри»
Учасники відпрацьовують вміння короткої самопрезентації

Ключовий проект
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Проект «Лідери в дії»
Мета: вдосконалення лідерських якостей та підвищення громадської активності 
представників молоді України та Польщі шляхом проведення інтенсивних навчань 
у м. Шепетівка Хмельницької області

Партнери:  Міністерство молоді та спорту України, Українсько-польська рада обміну 
молоддю

Термін реалізації: липень – серпень  2017 року

Участь в проекті взяли 16 молодих учасників з України та 

Польщі та 4 експерти з теорії лідерства, фандрейзингу та 
менеджменту

Впродовж 5-денних тренінгів та інтерактивних заходів 
молодь навчалася, обмінювалася досвідом, обговорювала 
аспекти українсько-польських відносин та закладала фун-
дамент плідної міжнародної співпраці

Під час навчань учасники відвідали та ознайомилися з 

історією 6 об’єктів культурної спадщини Хмельниччини

«Ключовою метою даного проекту було 
налагодження діалогу між молодими людьми 
з України та Польщі, подолання упереджень 
та спростування стереотипів у сприйнятті 
спільної історії та в сучасних відносинах між 
країнами. Адже у перспективі для учасників 
– розбудова партнерських стосунків, напи-
сання та реалізація спільних міжнародних 
проектів»

Валентина Бас
координатор проекту «Лідери в дії»

«Ми перебуваємо під враженнями від поїзд-
ки, яка відбулася в межах проекту. Те, з якою 
гостинністю нас прийняли в Шепетівці, 
підтверджує щиру й відкриту душу слов’ян-
ського народу. Приємно бачити, що молодь 
тут активна, це нам дуже імпонує. Повернув-
шись додому, ми хочемо написати аналогіч-
ний проект, щоб запросити до себе учасників 
із України. Адже ми знайшли не лише спільну 
мову, а й віднайшли спільні орієнтири, тому 
будемо всіляко розвивати подальшу співпра-
цю»

Даміан Вятрак
учасник проекту від польської сторони

Проект «Лідери в дії»
Візит  учасників проекту на телеканал «Like  TV»

Ключовий проект
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Проект «Джерела єдності 
громади»
Мета: підвищити рівень активності жителів Судилківської ОТГ  у напрямку спільної 
роботи із місцевою владою над забезпеченням чистою питною водою громади шля-
хом проведення реконструкції криниць громадського користування

Партнери: Регіональна організація «Український Католицький Університет Україн-
ської Греко-Католицької Церкви», Фонд Чарльза Стюарта Мотта

Термін реалізації: квітень - серпень  2017 року

Проведено 14 тренінгів на тему раціонального викори-
стання водних ресурсів та важливості волонтерської праці 

для 260 учнів із 14 загальноосвітніх навчальних закладів 
Судилківської ОТГ

Сформовано 3 групи волонтерів по 20 осіб із залученням 
місцевих жителів, представників місцевого самоврядування 
та бізнесу для спільної роботи над благоустроєм криниць

Відреставровані 3 громадські криниці у 3 населених пунк-
тах Судилківської ОТГ

Сформовано 5 молодіжних волонтерських груп, які слідку-
ють за благоустроєм власних населених пунктів

 «Реалізовуючи такі проекти розумієш, що 
твоя робота приносить користь суспільству 
й сприяє розвитку територіальних громад. 
Адже вони не тільки гуртують членів ОТГ у 
справі облаштування громадських криниць 
задля покращення доступу до якісної питної 
води, а й дають поштовх спільними зусилля-
ми вирішувати важливі питання тутешньо-
го населення. Сьогодні це відновлена кринич-
ка, а завтра – ще більш нагальна потреба»

Марина Ложкіна
керівник проекту «Джерела єдності громади»

«Це дуже хороша та благородна справа – 
відновлення водних ресурсів на селі. Особли-
во радісною звісткою це стало для селян 
поважного віку. Для них громадська криниця 
– це забезпечення першочергових потреб. 
Люди щасливі, і це головне. Побільше б таких 
проектів»

Тетяна Котик
сільський голова Судилківської ОТГ

Проект «Джерела єдності громади» 
Освячення реконструйованої громадської криниці  у с. Поляна

Ключовий проект
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Проект «Hub for you»
Мета: створити синергетичний простір для генерування та реалізації громадських, 
бізнесових, освітніх та мистецьких проектів, просування демократичних процесів, 
співпраці та обміну досвідом між неурядовими організаціями

30 громадських організацій Хмельниччини об’єднали 
свої зусилля заради творення позитивних змін

У 2017 році Фонд «Зміцнення громад» став одним із ініціаторів заснування  громад-
ського хабу «Hub for you» у м. Шепетівка Хмельницької області

Громадський хаб «Hub for you» - це інформаційна, комунікативна, методологічна, 
демократична платформа для системного зростання організацій громадянського 
суспільства, представників державної влади та органів місцевого самоврядування

До діяльності громадського хабу залучено 86 волонтерів 

Організовано та взято участь у 52 регіональних заходах, які 
спрямовані на розвиток потенціалу населення

Проведено 12 засідань молодіжного дебатного клубу

Започатковано розмовний клуб з волонтером Корпусу миру 
(США) Мареком Томашевські

Реалізовано 6 Шкіл розвитку особистісних та професійних 
компетенцій для юнаків та молоді

 «В Україні вже існують подібні творчі 
простори, які допомагають об’єднуватись 
навколо вирішення суспільних проблем, роз-
вивати власний потенціал, обмінюватись 
досвідом. На Шепетівщині функціонує чимало 
організацій різних напрямків, однак не всі ма-
ють можливість якісно організувати свою ді-
яльність, проводити певні заходи, залучати 
аудиторію до обговорень через відсутність 
приміщення, техніки тощо. Разом з тим, є 
багато ініціативної молоді, що прагне прово-
дити власне дозвілля з користю. Громадський 
хаб покликаний об’єднати ресурси цих двох 
сторін, створити простір для креативу та 
генерації суспільно важливих ідей, надати 
можливості для їхньої реалізації й загалом 
пожвавити життя регіону. Фонд «Зміцнення 
громад» уже виконує функцію об’єднуючої 
ланки, тож, ініціювавши створення хабу, 
виніс це питання на новий рівень й одразу 
отримав підтримку»

Тетяна Василик
директор БФ «Зміцнення громад»

Громадський хаб «Hub for you»
Простір для проведення дозвілля з користю

Ключовий проект
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Курс тренінгів «Рецепт 
успіху або як отримати 
ресурси від донорів для 
розвитку громад»

Партнери: Європейська соціальна академія, 
Фундація імені князів-благодійників Остроз-
ьких

Термін реалізації: травень 2017 року

Круглий стіл «Адаптація про-
фесійно-технічної освіти до 
умов сучасного ринку праці в 
Україні»

Партнери: Міністерство освіти та науки Укра-
їни, Український кооперативний альянс, Шепе-
тівський завод культиваторів, Європейська 
соціальна академія

Термін реалізації: січень 2017 року

Під час навчань 20 активістів з Хмельниць-
кої, Черкаської, Івано-Франківської областей 
дізналися про перспективи та можливості 
фандрейзингу та проектного менеджменту.

Учасники набули позитивного практичного  
досвіду в розробці конкурентноспроможних 
проектів.

Тренер курсу - Руслан Краплич, автор чис-
ленних навчально-тренінгових курсів та 
методичної літератури з питань стратегічного 
планування, фандрейзингу та проектного ме-
неджменту, експерт міжнародних донорських 
структур.

Кожного учасника курсу  було забезпечено  
пакетом роздаткового матеріалу.

За Круглим столом зібралися представники 
бізнесу, технічних навчальних закладів, освіт-
ніх громадських організацій та благодійники, 
аби об’єднати зусилля задля побудови плат-
форми взаємодії закладів профтехосвіти та 
виробничого сектору економіки.

На заході були присутні 156 учасників та 5 
представників ЗМІ.

Увагу до заходу привернули думки радни-
ка Міністра освіти та науки України – Голди 
Виноградської, яка обґрунтовувала необхід-
ність адаптації професійно-технічної освіти до 
потреб сучасного ринку праці.

Головною подією стало підписання Мемо-
рандуму про співпрацю, який дав можливість  
студентам технікуму проходити навчальну та 
виробничу практику на базі Шепетівського 
заводу культиваторів.

Ключовий захід Ключовий захід
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Організовано та взято участь у 23 міжна-

родних та 68 регіональних заходах на тему 
популяризації кооперативного руху

Реалізовано 9 виробничих програм Першого 
національного аграрного кооперативу

Забезпечено зростання доходів учасників 

кооперативу в середньому на 40%

Надано 6 876 індивідуальних консультацій 
щодо виробничих організаційних та юридич-
них аспектів діяльності кооперативу

Проведено  23 кооперативні школи в 

5 областях України

Понад 1500  осіб підвищили свої знання та 
вміння у сфері кооперації

Сприяли створенню 3 сільськогосподарських 

кооперативів, 2 соціальних підприємств та 
Асоціації пасічників Красилівщини

Надано понад 4500 консультацій щодо 
розвитку кооперативного руху та соціального 
підприємництва

Стратегічний напрям 2.
Поширення і популяризація ідей кооперативного 
руху серед населення України
Мета: сприяти поліпшенню добробуту селянських родин і територіальних громад шляхом об’єднання 
їх зусиль у подоланні спільних проблем господарювання та розвитку територій

2016 2017
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Проект «Дороговказ до успіху»
Мета: у вигляді шкільного курсу надати молоді систематизовану, якісну та актуальну інфор-
мацію щодо ролі кооперативного руху в розвитку успішного самодостатнього суспільства,  а 
також сприяти вдосконаленню особистих, професійних та моральних якостей

«Дороговказ до успіху» – це комплект матеріалів у вигляді навчального посібника, робочо-
го зошита та методичного порадника для вчителя, в яких висвітлено інформацію про стан 
аграрного сектору України та світу, його перспективи та роль кооперації, а також надано 
практичні вказівки щодо вибору професії, самоорганізації, можливостей розвитку в своєму 
населеному пункті та ведення здорового способу життя

Партнери: Український кооперативний альянс, Європейська соціальна академія, Київський 
кооперативний інститут бізнесу та права, Хмельницький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти

«Зважаючи на активний процес оптимізації 
системи освіти в Україні, вкрай необхід-
но присвятити окрему увагу формуванню 
особистісних якостей кожного учня згідно з 
викликам сучасного суспільства. Курс «Доро-
говказ до успіху», в комплекті з шкільними 
знаннями, дасть учневі цілісний набір інстру-
ментів, необхідних для успішної реалізації як 
високопрофесійного фахівця, так і громад-
сько-активної особистості»

Зиновій Свереда
Президент Українського
кооперативного альянсу, доцент 
Папського григоріанського університету

Розроблені курси для учнів 3-4 та 5-7 класів отримали 

12 рецензій провідних педагогів, професорів та експертів 

Пілотними заняттями охоплено більше 2 500 школярів 

у 58 навчальних закладах Хмельниччини

Проект «Дороговказ до успіху»
Пілотні заняття з кооперативної просвіти у Плесенській ЗОШ І-ІІІ ст.

Отримано листи підтримки  від 17 освітніх установ щодо 
впровадження курсу у навчальних програмах загальноо-
світніх навчальних закладах

Посібники подано на розгляд та затвердження 
Міністерству освіти і науки України

«Розробляючи курс «Дороговказ до успіху», ми 
орієнтувалися на можливість практичного 
використання поданої інформації у жит-
ті кожного учня. Це не ті знання, які діти 
здобувають і потім ніяк не застосовують 
у повсякденні. Практичні поради, завдання, 
приклади покликані активізувати креа-
тивне мислення, власне бачення ситуацій, 
налаштувати учня на перші кроки у доросле 
життя. Кооперацію ми розглядаємо як один 
із способів самореалізації у своєму селі, тому 
на неї зроблений особливий акцент. Окрім 
того, велика увага приділяється навикам ор-
ганізації свого часу і простору. Про користь 
та необхідність ведення здорового способу 
життя й говорити не варто - це невід’ємна 
частина гармонійного розвитку успішної 
особистості»

Каріна Руда
експерт із сталого розвитку громад  
Європейської соціальної академії,  
співавтор навчального курсу

Ключовий проект
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Проект «Школа соціальної 
апітерапії»
Мета: сприяти реабілітації та соціальній адаптації екс-воїнів АТО шляхом навчання основам 
започаткування підприємницької діяльності на власних господарствах та азам ведення 
успішного бізнесу

Партнери: Міністерство закордонних справ Республіки Польщі, Український кооперативний 
альянс, Європейська соціальна академія

Термін реалізації: серпень - вересень 2017 року

Участь у навчанні взяли 23 висококваліфіковані тренера 
та експерти

Залучено до співпраці 49 регіональних та всеукраїн-
ських засобів масової інформації

У результаті навчання було створено 2 соціальні коопера-

тиви «Фронтмед» та «Медокрай», 2 соціальні підприємства 
з апітерапії та виготовлення вуликів, Асоціацію бджолярів 
Красилівщини

Організовано та проведено 9 навчальних тижнів - 72 

години інтенсивну  для 30 екс-воїнів АТО та 50 вільних 
слухачів

«Демобілізовані воїни, повернувшись до своїх 
домівок, стикаються з серйозними психо-
логічними викликами, які помножені на брак 
можливостей для самореалізації та відсут-
ності робочих місць. Бійці не можуть працев-
лаштуватися, щоб належно забезпечувати 
свою сім’ю – і це спонукає їх до скоєння злочи-
нів, алкоголізму та наркоманії. Тому метою 
Школи було допомогти  відповідним катего-
ріям повірити у власні сили та спрямувати 
їхню енергію у русло прибуткового бізнесу.  В 
результаті – ми досягли своєї мети. Учасни-
ки зорганізувалися у соціальні кооперативи 
«Медокрай» та «Фронтмед», соціальні під-
приємства з  надання послуг апітерапії та 
виготовлення вуликів, де працюють не лише 
екс-воїни АТО, а й їх родини»

Каріна Руда
координатор проекту 
«Школа соціальної апітерапії»

«Участь у проекті дала нам не лише теоре-
тичну школу, а й наснагу практичної реаліза-
ції. Отримані знання від профільних спікерів 
та експертів ми втілили у соціальному 
кооперативі «Фронтмед»

Максим Петрик
співзасновник соціального кооперативу 
«Фронтмед»

Проект «Школа соціальної апітерапії» 
Презентація технологій  кооперативної діяльності

Ключовий проект
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Міжнародна конференція 
«Кооперативний рух: 
можливості та перспективи 
для Хмельниччини»

Партнери: Український кооперативний альянс, 
Перший національний аграрний кооператив

Термін реалізації: травень 2016 року

Всеукраїнський відкритий 
семінар «Перший національ-
ний аграрний кооператив: 
кооперативна посівна – 2016»

Партнери: корпорація «Сварог Вест Груп», 
Міністерство аграрної політики та продоволь-
ства України, Хмельницька обласна рада, Укра-
їнський кооперативний альянс, Посольство 
Республіки Білорусь в Україні

Термін реалізації: травень 2016 рокуБільше 600 представників з кожного району 
Хмельницької області дізнались про місію ко-
оперативного руху та Першого національного 
аграрного кооперативу як одного з наймасш-
табніших проектів, покликаних забезпечити 
добробут кожного господаря.

Головною подією стало підписання Мемо-
рандуму про співпрацю між італійськими та 
українськими кооператорами. 

Подію висвітлили 18 інтернет-порталів, 3 
обласних видання та 3 регіональних телека-
нали. Таким чином було охоплено всі категорії 
населення.

Завдяки укомплектуванню кожного учасника 
пакетом роздаткових матеріалів, інформацію 

про кооператив було поширено у 136 сіль-
ських радах Хмельниччини та Чернівеччини.

Взяло участь 286 учасників.

Популяризовано кооперативний рух загалом 
та новий напрямок діяльності Першого наці-
онального аграрного кооперативу зокрема 
(надання послуг з обробітку землі за пільгови-
ми цінами).

Міжнародні експерти поділилися досвідом з 
практики організації роботи кооперативу.

Інформацію про відкриття перших коопера-
тивних машино-тракторних станцій опублі-

кували 10 національних та регіональних 

друкованих видань, 16 інтернет-порталів та 

7 телеканалів.

Ключовий  захід Ключовий захід
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Круглий стіл «Кооперація як 
фактор солідарності громад 
задля розвитку та добробуту» 

Партнери: корпорація «Сварог Вест Груп», 
Український кооперативний альянс, Європей-
ська соціальна академія

Термін реалізації: листопад 2016 року

Круглий стіл «Роль жінки у 
сталому розвитку сільських 
територій в Україні» з нагоди 
Дня сільських жінок

Термін реалізації: жовтень 2016 року

Захід об’єднав навколо себе 20 найефектив-
ніших управлінців, кооператорів та експертів 
національного та світового рівнів, які обгово-
рили питання необхідності відродження коо-
перативного руху як у масштабах країни, так і з 
перспективою виходу на міжнародну арену. 

Всього присутніх на заході — 76 учасників.

Увагу до заходу привернули думки іноземних 
експертів, які обґрунтували інвестиційний 
потенціал країни та нові можливості кооперу-
вання.

Під час заходу було підписано Меморандум 
про співпрацю між обласними державними 
адміністраціями Хмельниччини та Луганщини, 
чим започатковано спільну роботу в напрям-
ку відродження кооперації та покращення 
добробуту громад.

Іміджевий захід, присвячений Міжнародному 
дню сільських жінок, привернув увагу гро-
мадськості до проблем, з якими стикаються 
українські жінки в професійній та особистій 
реалізації.

Участь взяли 30 представниць прекрасної 
статі від влади, бізнесу, освіти, медіа та 
громадянського сектору.

Одним з найбільш ефективних шляхів роз-
криття потенціалу сільських жінок було визна-
но кооперацію.

Перше засідання закінчилось підписанням 
Меморандуму про співпрацю в питаннях лобі-
ювання прав жінок, забезпечення реалізації 
їх потенціалу та активної участі в процесах 
державотворення.

Інформацію про захід було поширено на 10 
популярних інтернет-порталах.

Ключовий захід Ключовий захід
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Круглий стіл «Кооперація як 
стратегічний напрям розвит-
ку регіонів в Україні»
Партнери: Міністерство аграрної політики та 
продовольства України, Український коо-
перативний альянс, Європейська соціальна 
академія, фундація «Аграрна наддержава»

Термін реалізації: січень 2017 року

Форум «Кооперація  - 
найкращий вихід для відрод-
ження села»

Партнери: Український кооперативний альянс, 
Органічна Україна, Агенція регіонального 
розвитку Сіверського регіону України, соціаль-
ний кооператив «Файні ябка»

Термін реалізації: липень 2017 року

У Києві за участі представників Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, 
влади Хмельниччини та Сумщини, агробізне-
сів, духовенства, благодійників та провідних 
кооператорів сучасності, обговорили роль 
кооперації у розвитку сільських територій та 
перспективи співробітництва.

Всього присутніх на заході - 128 учасників та 

7 представників ЗМІ.

Напрацювали спільний план подальших дій 
у напрямку розвитку кооперативного руху на 
Сумщині та Хмельниччині.

В результаті заходу було підписано Меморан-
дум про співпрацю між обласними державни-
ми адміністраціями Хмельниччини та Сумщи-
ни, чим започатковано спільну працю у сфері 
розвитку кооперативного руху.

У Конотопі під час Форуму представники 
територіальних громад, влади, агробізнесу та 
духовенства Сумщини обговорили ази коопе-
ративного господарювання та розвитку малих 
і середніх бізнесів.

У  Форумі взяли участь понад 300 учасників.

Представники Фонду «Зміцнення громад» по-
ділилися досвідом формування економічних 
моделей населених пунктів як першочерговий 
крок для розвитку села.

Запрошені 4 провідні експерти  розкрили 
сутність управляння кооперативами  та на-
працювали стратегічні напрямки діяльності 
новоутвореного Сумського обслуговуючого 
кооперативу (СОК).

Інформацію про захід було поширено на 5 
популярних інтернет-порталах.

Ключовий захід Ключовий захід

44 45



Курс тренінгів 
«Органічний рух в Україні» 

Партнери: Департамент агропромислового 
розвитку Львівської ОДА, Український коопе-
ративний альянс, Дослідний інститут органіч-
ного сільського господарства Fibl, Державний 
секретаріат Швейцарії з економічних питань 
(SECO)

Термін реалізації: червень 2017 року

Курс тренінгів 
«Школа кооператора»

Партнери: Благодійний фонд «Урожай гро-
маді», Європейська соціальна академія, 
Український кооперативний альянс

Термін реалізації: червень 2017 року

У Львові представники сімейних господарств 
під час курсу тренінгів ознайомилися з су-
часним станом та перспективами розвитку 
органічного сільського господарства в Україні 
та Європі зокрема.

У навчаннях взяли участь 48 господарств. 

До співпраці залучено 12 міжнародних та 
національних експертів, які ділилися євро-
пейським досвідом  із використання техноло-
гій вирощування та просування органічних 
продуктів,  висвітлювали донорські програми 
підтримки розвитку органічних господарств.

Поширено 50 комплектів роздаткових та 
інформаційних матеріалів.

У навчанні взяли участь 35 представників 
органів місцевого самоврядування, об’єднаних 
територіальних громад та сільських рад, гро-
мадських організацій та суспільних ініціатив, 
представників малих та середніх агробізнесів 
Черкаської області.

До проведення навчань було залучено 

3 провідні експерти.

Одним з найбільш ефективних шляхів роз-
криття потенціалу сільських територій Черка-
щини було визнано кооперацію.

В результаті навчання учасники сформували 
3 стратегії розвитку об’єднаних територіаль-
них громад Черкащини.

Ключовий захід Ключовий захід
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успішно реалізовано 15 грантів від  
міжнародних донорів 

залучено 334 волонтери для реалізації  
проектів

отримано 5 траншів гуманітарної допомоги

додатково залучено 9 110 602 грн для  
реалізації благодійних проектів

успішно реалізовано 13 грантів від 
міжнародних та національних донорів

додатково залучено 11 234 516 грн для 
реалізації проектів та програм задля розвитку 
територіальних громад

отримано 3 транші гуманітарної допомоги

налагоджено стосунки з Міністерством молоді 
та спорту України, Міністерством закордонних 
справ Республіки Польщі, Генеральним кон-
сульством України в Мюнхені  шляхом реаліза-
ції спільних програм та проектів

Стратегічний напрям 3.
Залучення зовнішніх ресурсів задля розвитку 
територіальних громад
Мета: забезпечити інформаційно-консультативну та фінансову підтримку ініціатив громад, які прагнуть само-
стійно розвиватись, підвищувати рівень життя населення та ефективно використовувати наявний потенціал

2016 2017
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«Справжній друг пізнається в біді. Тож хто, як 
не сусідня держава, може допомогти Україні? 
Тому ми з великою радістю взяли участь у цій 
чудовій акції, протягом якої українські діти 
побували практично у кожній країні Європей-
ського Союзу. Дозвольте побажати Україні 
миру, благополуччя і процвітання й наголоси-
ти на тому, що ви завжди можете розрахову-
вати на підтримку Угорщини» 

Ерно Кешкень
Надзвичайний і Повноважний 
посол Угорщини в Україні

«Завдяки цій акції кожна держава світу може 
доторкнутися до добрих намірів українських 
дітей, усім серцем відчути їх ніжність і тур-
боту та бажання жити під мирним небом. 
Таким чином ми стукаємо в серця дорослих. 
Ми вважаємо, що зараз потрібно виділяти 
кошти не на закупівлю зброї, а для того, аби 
вберегти мирне і щасливе дитинство наших 
дітей. Тому всіма силами долучаємось та 
підтримуємо соціальні ініціативи, які цьому 
сприяють»

Тетяна Василик
директор БФ «Зміцнення громад»

Міжнародна акція 
«Діти за мир у всьому світі»  
у Хмельницькій області
Мета: консолідація спільноти заради миру в Україні і усьому світі через виготовлення 
карти руками дітей з побажаннями «миру у всьому світі»

Партнери: Посольство Угорщини в Україні та Почесне консульство Угорщини в 

Івано-Франківській області, Фонд «Відродження Прикарпаття»

Термін реалізації: грудень - червень  2016 року

Залучено 350 учасників міжнародної акції у Хмельниць-

кій області. В їх числі - 300 учнів загальноосвітніх шкіл 
міста Хмельницького та області

Волонтерами фонду розроблено концепцію проведення, 
сценарій заходу. Організовано конференц-послуги

Міжнародна акція «Діти за мир у всьому світі»
Малеча виготовляє «карту миру» з паперових голубів.

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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Конкурс дитячої творчості  
«Моє майбутнє — з рідною 
землею!»
Мета: підтримка юних талантів, піднесення віри у краще майбутнє, формування престижності 
сільськогосподарських професій та популяризація серед молодого покоління праці на землі

«Нам дуже приємно, що тема рідної землі 
надихає дітей по-різному осмислювати своє 
призначення і відображати це в творчих 
роботах. Обирати переможців було надзви-
чайно складно. Можна, напевно, оцінювати 
технічні нюанси і рівень майстерності , 
але окрім цього ми намагалися враховувати 
задум та ідею дитини. Тим не менше, сьогодні 
маємо 80 переможців із 9 областей України, 
які отримали відзнаки, але абсолютно кожен 
учасник отримає подарунки на згадку про 
участь в конкурсі, адже всі діти є перемож-
цями» 

Тетяна Василик
директор БФ «Зміцнення громад» 

«Моя дочка з нетерпінням чекала на конкурс, 
постійно малювала. Її бажання створити 
гарну картину, вкласти у неї часточку своєї 
душі вражало і мене, як матір. Тож коли На-
стя виграла, раділи усією родиною. А емоції 
та враження від отриманих подарунків ли-
шаться ще надовго»

Ірина Нікончук
мама переможниці конкурсу

Зареєстровано 1 838 робіт учасників та створено базу 
фотоматеріалів

Залучено до участі у конкурсі дітей із 9 областей України

Визначено 80 переможців у двох вікових категоріях

Зареєстровано 2058 робіт учасників конкурсу та створено 
базу фотоматеріалів

До участі в конкурсі залучено молодь зі всієї України

Експертним журі було відібрано 20 кращих робіт, автори 
яких  стали учасниками проекту «Європейська підтримка – 
юним митцям України»

Заохочувальні подарунки отримали 670 учасників, роботи 
яких були відзначені журі конкурсу

20
16

20
17

Конкурс «Моє майбутнє - з рідною землею!»
День розваг в оздоровчо-розважальному комплексі «Sky Park» для юних переможців 

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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Проект «Європейська підтримка —
юним митцям України»
Мета: підтримати 20 творчо обдарованих дітей України віком 12-16 років шляхом двотижне-
вого навчання в українсько-німецькому мистецькому таборі «АртЕмоція»

Партнери: фундація «Аграрна наддержава», Європейська соціальна академія та Посоль-
ство України в Мюнхені

Термін реалізації: травень - липень  2017 року

Інформацію поширено під час серії художніх виставок 
Олесі Кюстюк, української художниці та громадської акти-
вістки

Організовано збір благодійних пожертв на реалізацію 
проекту від продажу робіт художниці

20 переможців конкурсу «Моє майбутнє – з рідною зем-
лею!» отримали можливість тижневого навчання на базі 
мистецького табору «АртЕмоція» у Баварії

В межах проекту 10 старшокласників взяли участь у зу-
стрічі з Президентом України та Прем’єр-міністром Вільної 
Держави Баварія, під час якої розповіли, чому для них 
важливо розвиватися і розвивати свою країну

Молодь брала участь у майстер-класах від міжнародних 
представників образотворчого мистецтва, психологічних 
тренінгах, індивідуальних та групових заняттях

Конкурс «Моє майбутнє - з рідною землею!»
Тижневе таборування для старшокласників на березі Дністра на території ТК «Услад»

«Коли ми переглядали роботи учасників, у 
кожній з них відчувався патріотизм та ба-
жання бачити свою країну вільною і процві-
таючою. Глибоко співчуваю родинам дітей, 
які постраждали внаслідок війни. Щиро 
сподіваюся, що таборування в Баварії додало 
учасникам ентузіазму, віри в себе та відкриє 
нові грані у їхньому саморозвитку. Також хочу 
подякувати організаторам конкурсу  Фонду 
«Зміцнення громад» за професійність та 
відповідальність»

Олеся Костюк
українська художниця, активна громадська 
діячка, Президент Consular Corps Ladies Club of 
Bavaria

«Отримавши підтримку представників Ба-
варії, ми трансформували наш традиційний 
конкурс дитячої творчості у міжнародний 
проект, метою якого є підтримка обдарова-
ної української молоді. Окремий акцент було 
зроблено на реабілітацію діток, які відчули 
на собі наслідки військових дій. Задля цього 
Фонд два роки тому вже налагодив співпрацю 
з урядом Угорщини, завдяки чому понад 100 
дітей пройшли курс оздоровлення за кор-
доном. Влітку 20 переможців конкурсу «Моє 
майбутнє – з рідною землею!- 2017» відвіда-
ють Баварію, де зможуть не лише відпочити 
та отримати психологічну підтримку, а й 
ознайомитися з багатою культурою і побу-
том країни» 

Тетяна Василик
директор БФ «Зміцнення громад»

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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Проект «Європейська підтримка — юним митцям України»
Візит учасників до Парламенту Баварії. Зустріч з Президентом Парламенту

Проект «Європейська підтримка – юних митців України»
Зустріч учасників проекту з Президентом України та Прем’єр-міністром Вільної Держави Баварія  
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Конкурс дитячих творів  
«Християнські орієнтири  
людського життя»
Мета: патріотичне виховання підростаючого покоління, виявлення та підтримка 
талановитих та обдарованих дітей, сприяння їх творчому та духовному розвитку

Партнери:  Голландський фонд «OEKROE»,  корпорація «Сварог Вест Груп»

Термін реалізації:  січень - серпень 2016 року

«Відпочинок у християнському таборі мені 
дуже сподобався. Я дізнався багато про Бога 
та головні цінності життя кожної людини: 
взаємоповагу, любов до батьків, чесність. Ак-
тивні ігри на природі, цікаві гуртки, щоденне 
купання у річці, походи в гори запам’ятались 
мені найбільше. Я не лише чудово відпочив, а 
й весело і з користю провів час. Всім діткам 
пропоную спробувати свої сили у конкурсі, 
адже воно того варте» 

Владислав Бас
один з переможців конкурсу

«Цього року ми отримали рекордну кількість 
дитячих творів – майже 250! Більшість із 
них відповідали темі, яку ми запропонували 
висвітлити у своїх текстах. Приємно, що 
багато дітей писали твори від руки і щиро 
розповідали про те, що таке добро» 

Яаб де Мой
директор БФ «OEKROE» (Нідерланди)

Участь у конкурсі взяли 235 дітей 

60 переможців пройшли 14-денний курс оздоровлення у 
дитячому таборі в Карпатах

Конкурс дитячих творів «Християнські орієнтири людського життя»
Тренінг «Добро, любов, чесність і повага» під час таборування у Карпатах

Учасники покращили рівень володіння англійською мовою, 

спілкуючись із 8 іноземними волонтерами та відвідуючи 
«English Club»

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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Акція «Свято Великодня  
кожному»

Акція «Тепло новорічного 
свята —дітям»

Вручено пасхальні подарунки 605 дітям-сиротам та дітям, 

позбавлених батьківського піклування у 11 закладах Шепетів-
ського, Красилівського та Славутського районів

Вручено пасхальні подарунки 600 дітям-сиротам та дітям, 

позбавлених батьківського піклування у 6 закладах Шепетів-
ського, Славутського, Ізяславського, Білогірського, Красилів-
ського та Новоград-Волинського районів

У 2016-2017 роках вручено 14 000 новорічних подарунків 

у 174 ДНЗ, недільних школах та будинках-інтернатах Хмель-
ницької, Чернівецької, Житомирської та Рівненської областей

«Свято Пасхи для нас, українців, – чи не най-
важливіше в році. Це день любові, добра і ми-
лосердя. Кожен має відчути Божу благодать, 
тепло та підтримку. Ми докладаємо макси-
мум зусиль, аби усі зраділи приходу Пасхи і 
відчули себе трішки щасливішими. Для цього 
треба небагато: завітати в гості, вручити 
гостинця і сказати щире «Христос Воскрес!» 

Тетяна Черепанова
координатор акції «Свято Великодня кожному»

«Новий рік – це час, коли кожна дитина ві-
рить у чудо. Але, на жаль, ми не завжди маємо 
змогу доторкнутися до казки. Щиро вдячні 
Благодійному фонду «Зміцнення громад» за 
чудове новорічне свято! Завдяки Вашій під-
тримці дітки отримали солодкі подарунки, а 
ми, своєю чергою, разом із батьками, органі-
зували справжній новорічний бал. З наступа-
ючими святами і нехай Бог береже Вас!» 

Катерина Слободенюк
завідувач ДНЗ «Сонечко» у с. Терешки  
Красилівського району

20
16

20
17

Акція «Свято Великодня кожному»
Вручення пасхальних подарунків дітям-сиротам в

Антонінській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернат

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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Акція до Дня Вчителя та дня 
дошкільного працівника

Акція «Всім відмінникам — 
відмінно»

Акція «З турботою про вчителів»

Педагогічним працівникам 75 навчальних закладів Хмельниччини вручено 

солодкі подарунки на загальну суму 15 000 гривень

Відзначено 219 кращих учнів шкіл Хмельниччини та Чернівеччини 

грошовими преміями на суму 65 700 гривень

120 кращих педагогів 6 районів Хмельниччини отримали премії у розмірі 

500 гривень на загальну суму 60 000 грн

«Я закінчила навчальний рік із похвальним ли-
стом, але крім привітання директора школи, 
отримала стипендію відмінника від Фонду 
«Зміцнення громад». Я за ці кошти куплю нові 
книжки та енциклопедію з географії України, 
тому що наступного року планую захищати 
з цього предмету наукову роботу. Дуже хочу в 
майбутньому бути ґрунтознавцем»

Наталія Семенюк
учениця 10 класу, м. Шепетівка

«Я працюю вчителем початкових класів уже 
10 років і дуже люблю свою роботу. Приємно, 
що це цінують. Стипендія, яку я отрима-
ла від Фонду, стала ще більшим стимулом 
у роботі. За ці кошти я куплю методичну 
літературу, щоб  нашим учням було ще більш 
цікавіше  на наших уроках» 

Ірина Руда
вчитель початкових класів Плесенської 
ЗОШ І-ІІІ ст.

Акція «Всім відмінникам – відмінно»
Вручення премій кращим учням Шепетівської ЗОШ №1  І-ІІІ ст.

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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Ремонт ДНЗ в с. Гриценки Красилівського району

II етап ремонтних робіт в гуртожитку Шепетівської 
школи-інтернат

«Ми не можемо вплинути на те, в яких умовах 
живуть діти вдома, але ми можемо забезпе-
чити їм максимальний комфорт у дитячих 
садочках. Ми робимо усе можливе для того, 
щоб вони могли користуватися хорошими 
туалетами, щоб вони мали змогу помитися, 
щоб їм було зручно спати, щоб вони добре 
харчувалися тощо. Важливо також, щоб їх 
оточували люди з добрим серцем, адже саме у 
такому юному віці формується особистість. 
Я впевнений, що досвід, який ми отримуємо в 
цей період життя, є тим фундаментом, на 
якому ми будуємо наше подальше життя» 

Яаб де Мой
директор Благодійного фонду «Oekroe»

«Завдяки усім цим гарним людям у нашому 
селі маємо новий дитячий навчальний заклад. 
Проте не було б потреби у цьому всьому, 
якби не мали ми таких веселих, непосидючих, 
щирих, жагучих до усього нового маленьких 
гриценківчан. Саме для них усі ми разом пра-
цювали, не покладаючи рук»

Леонід Куклінський
голова Гриценківської сільської ради

40 дітей отримали можливість відвідувати сучасний дитячий садочок

6 працівників отримали робочі місця в європейських умовах

55 учнів отримали європейські умови проживання

8 працівників отримали зручні та комфортні умови праці 
Проект «Співпраця заради дітей»

Відкриття ДНЗ у с. Гриценки Красилівського району

Проект «Співпраця заради 
дітей» 
Мета: сприяти створенню належних умов для навчання та розвитку дітей дошкільного 
віку та дітей з особливими потребами

Партнери:  Голландський фонд «OEKROE»,  корпорація «Сварог Вест Груп»

Термін реалізації: березень-серпень 2016 року

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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Капітальний ремонт ДНЗ «Сонечко» у с. Чотирбоки 
Шепетівського району 

Реконструкція та капітальний ремонт Cпортивного залу 
«Олімп» у с. Лотівка Шепетівського району

«Із Фондом «Зміцнення громад» співпрацю-
ємо давно. Ми не одноразово отримували 
допомогу, пов’язану з розвитком територі-
альної громади. Тому, коли прийняли рішення 
відкрити спортивний зал для наших дітей, 
ми знову звернулися до Фонду.  В результаті 
спільної діяльності, наша молодь має мож-
ливість займатися спортом та зміцнювати 
своє здоров’я, розвивати свої здібності та 
навички, досягати чогось більшого, ніж про-
сто сидіти вдома та переключати канали 
телевізора, стирати клавіатуру ноутбука, 
граючись в ігри»

Олександр Павлюк
староста с. Лотівка Шепетівського району

«Щороку група голландських волонтерів 
приїздить в Україну, щоб відбудувати або 
реконструювати старі напівзруйновані бу-
дівлі у дитячі садочки. Цей рік теж не виня-
ток - працювали над створенням належних 
умов для розвитку тутешніх дошкільнят, 
які дають діткам віри у гарне майбутнє. Всі 
роботи, від початку до завершення, велися у 
співпраці з Фондом «Зміцнення громад»

Йос Фердуен
головний інженер БФ «Oekroe»

74 дитини отримали можливість відвідувати сучасний спортивний зал та 
сповідувати принципи здорового способу життя

До реалізації проекту  долучилися 56 жителів населеного пункту

36 діток почали відвідувати відновлений дитячий садочок

12 працівників отримали можливість працювати у європейських умовах

Проект «Співпраця заради 
дітей» 
Мета: сприяти створенню належних умов для навчання та розвитку дітей дошкільного 
віку, молоді та юнацтва

Партнери:  Голландський фонд «OEKROE»,  корпорація «Сварог Вест Груп»

Термін реалізації:  травень 2016  - січень 2017 роки

Проект «Співпраця заради дітей»
Відкриття ДНЗ «Сонечко» у с. Чотирбоки Шепетівського району

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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«Родина у нас велика. Ми з чоловіком виховує-
мо шестеро дітей. Для такої родини по-
трібно достатньо заробляти, щоб кожного 
члена родини одягнути та взути. Так як у 
нас заробляє лише тато, коштів вистачає 
лише на харчування та купівлю речей першої 
необхідності. Тож ми звернулися до Фонду з 
проханням надати нам гуманітарну допомогу 
у вигляді одягу та взуття для нашої малечі. 
Незабаром це все привезли. Нашій родині

стало набагато легше»

Ніна Кудельська
с. Кам’янка Славутського району

«Мій хворий чоловік самостійно не рухаєть-
ся. Тому ми звернулися до Фонду «Зміцнення 
громад» за допомогою і отримали візок для 
того, щоб він міг самостійно виїжджати на ву-
лицю. Нам не довелося звертатись до багатьох 
інстанцій, подавати велику кількість зайвих до-
кументів, а потрібні речі нам, взагалі, привезли 
додому»

Лілія Колодієць
с. Климентовичі Шепетівського району

Впродовж років було отримано 32 тонни гуманітарної до-
помоги (одяг та взуття, іграшки, меблі, медичне обладнання, 
спеціалізовані транспортні засоби)

Систематично отримують гуманітарну допомогу 14 спеціа-
лізованих дитячих навчальних закладів України

Проект «Дружня рука підтримки»
Мета: матеріальна підтримка багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування

Партнери:  Голландський фонд «De Ruytre»

Термін реалізації:  2016 - 2017 роки 

Речі першої необхідності отримали 699 бенефіціарів із 
соціально незахищених верст населення

36 медичних та освітніх установ забезпечено меблями 
та обладнанням

Власниками спеціалізованих транспортних засобів стали

26 людей з обмеженими фізичними можливостями 

Проект «Дружня рука підтримки»
Вручення гуманітарної допомоги жительці с. Лотівка

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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«Наші учні – це діти з активною життєвою 
позицією, тому майже кожен відвідує позаш-
кільні заняття, які проводяться у другій 
половині дня. На жаль, вулиця, на якій роз-
ташована школа, не освітлювалася, хоча 
навчальний заклад знаходиться поблизу про-
їжджої частини. Тому проведення освітлення 
- дуже доречно, оскільки убезпечить дітей і 
зменшить аварійність на ділянці дороги»

 Віктор Старий
директор Грицівської ЗОШ І-ІІІ ст.

«Вуличне освітлення є невід’ємною частиною 
благоустрою сільських доріг. На жаль, недо-
статнє державне фінансування змушує нас 
шукати підтримку у благодійних організаці-
ях. Тому ми вдячні Фонду «Зміцнення громад» 
за їхню допомогу у вирішені даної  проблеми:  
на центральній вулиці провели довгоочікува-
не освітлення. Тепер у нас ввечері, як вдень»

Сергій Прикоп
староста с. Велика Шкарівка 
Шепетівського району

На центральних вулицях 3 населених пунктах  Шепетів-
ського району проведено вуличне освітлення загальною 

протяжністю 3,2 км

Створено комфорт та безпеку для 4500 жителів трьох 
населених пунктів Шепетівщини шляхом забезпечення 
вуличним освітленням

Проект  «Благоустрій громади  - 
разом»
Мета: сприяти вирішенню гострих соціальних проблем територіальних громад задля 
створення належних умов проживання та розвитку

Партнери:  корпорація «Сварог Вест Груп»

Термін реалізації:  вересень - жовтень 2017 року

Проект «Благоустрій громади - разом!»
Освітлення центральної вулиці у с.Велика Шкарівка

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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Проект «Європейська лікарня»
Мета: створення належних умов для повноцінного функціонування  Шепетівської цен-
тральної районної лікарні шляхом проведення капітального ремонту палат хірургічного 
відділення

Партнери:  корпорація «Сварог Вест Груп»

Термін реалізації: 2016 -2017 роки

Проведено капітальний ремонт двох  палат хірургічного 
відділення Шепетівської ЦРЛ , в результаті чого жителі 
району в разі виникнення хвороби перебувають у ком-
фортних умовах

(Бюджет проекту -  226 315 грн)

30 лікарів Шепетівського та Красилівського районів 
отримали премії з нагоди професійного свята на загальну 

суму 15 000 грн

20 лікарів Шепетівського району отримали премії з наго-

ди професійного свята на загальну суму 10 000 грн

«Відділення хірургії – чи не найважливіше в 
лікарні. І скажу, що послуги, які ми надаємо, 
мало хто може запропонувати в обласних 
відділеннях. Сьогодні лапароскопічне втру-
чання, яке тут проводять, дає можливість 
не лише на ранній стадії діагностувати 
хворобу, а допомагає скоротити термін 
перебування хворих у стаціонарі. Тепер у від-
ремонтованих палатах – дуже зручні ліжка, 
піднімаються і регулюються за допомогою 
пульта. Тумбочки – багатофункціональні, 
вони трансформуються у стільці. Атмос-
фера, яка тепер панує у нових палатах, 
прискорюватиме одужання післяопераційних 
хворих» 

Валентина Савчук
головний лікар Шепетівської ЦРЛ

 

«Нам дуже важливо, аби на теренах Шепе-
тівщини розвивалася галузь медицини. Тому, 
незважаючи на всі економічні труднощі, ми 
вже виділили більше 3 млн грн на заробіт-
ні плати лікарям. На капітальний ремонт 
приміщення залучили 100 тис грн. Скоро у 
нас чергове сесійне засідання, де ми знову ж 
таки обговорюватимемо виділення додат-
кових коштів. До нас приєднується й влада 
міста, адже всі розуміють, що в Шепетівській 
ЦРЛ лікуються не лише містяни, а й жителі 
району» 

Петро Дзяворук
голова Шепетівської районної ради

20
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Проект «Європейська лікарня»
Відремонтована палата хірургічного відділення  Шепетівської ЦРЛ

Ключові ініціативи громад підтримані Фондом 
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Інформаційна діяльність
Інформаційна складова діяльності Фонду «Зміцнення громад» включає в себе функціонування офіційного сайту, 
випуск та поширення корпоративного видання «Міцна громада», спілкування в соціальних мережах.

У 2016-2017 роках було надруковано 22 випуски газети,  

тираж – 23 000 примірників. 

Проведено 316 інтерв’ю, підготовлено 464 новини та статті.  
Читачі отримували газету адресно завдяки співпраці з регіональними  
відділеннями Укрпошти.

62 768 – середня кількість відвідувачів офіційного сайту  
Благодійного фонду «Зміцнення громад» за рік.

Ознайомитись з найсвіжішими новинами, переглянути фото та відео,  
поставити питання користувачі могли у соціальних мережах Facebook та 
«Одноклассники».

На сторінках Фонду опубліковано 612 записів зі світлинами.

Про нас пишуть

Пресс-студія  
«Сегодня Мультимедіа»

ДП ДТА «33 канал»

ТРК «Лайк ТВ»

Газета «Новий шлях»

Газета «Проскурів»

Портал «Латифундист»

Хмельницька ОДТРК
«Поділля-Центр»

Газета «Подільські вісті»

Газета «Трудівник Полісся»

Газета «Наддніпрянська правда»

Інформаційне агенство  
«Українські новини»

Чернівецька ОДТРК
«Буковина»

Газета «Шепетівський вісник»

Газета «Нетішинський вісник»

Газета «Дністрові зорі»

Газета «Молодий буковинець»

Портал  
«Kurkul.com»

ТРК «Ексклюзив»

Газета «День за Днем»

Газета «Буковина»

Газета «Красилівський вісник»

Газета «Житомирщина» Телеканал  миттєвих новин Аграрне інформаційне агентство 74 75



Ми співпрацюємо

Благодійний фонд «Oekroe»
(Нідерланди)

Українська біржа благодійності

Фундація «Аграрна наддержава»

Хмельницька правозахисна  
Асоціація

Міжнародний фонд 
«Відродження»

Міжнародний фонд «De Ruyter»
(Нідерланди)

Всеукраїнська Рада Захисту Прав 
та Безпеки Пацієнтів

Національний фонд  
на підтримку демократії

Перший добровольчий мобільний 
шпиталь імені Миколи Пирогова

Ресурсний центр «Гурт»

Фонд «Монсанто» (США)

Корпус Миру США

Генеральне консульство  
України в Мюнхені

Всеукраїнська асоціація
сільських і селищних рад

Асоціація  
«Відродження Грицева»

Міністерство молоді та спорту 
України

Громадський хаб 
«Hub for you»

Інститут лідерства та управління

Український форум благодійників

БФ «Samaritans Purse» (США)

Консульство Угорщини в Україні

Український кооперативний 
альянс

ГО «Європейська соціальна  
академія»

ІСАР «Єднання»

Наші партнери

Корпорація «Сварог Вест Груп»

ТОВ «Цефей Груп»

Компанія «Farmaplant GmbH»
(Німеччина)

Туристичний комплекс  
«Услад»

«Перлина поділля» СОК «ФронтМед» ТОВ «Дубово-А    гро»

Перший національний аграрний 
кооператив

Промо-студія «Fresh»

СОК «Медокрай» Академія органічного садівництва  
«Ekogarden» ТОФ «Файні Ябка» 

Холдинг HTI«Мамин хліб»

Шепетівський завод  
культиваторів

ТОФ «АЗ ТЕХ Україна» 
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Аудиторський  
висновок за 2016 рік

Аудиторський  
висновок за 2017 рік
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