РІЧНИЙЗВІТ
2017
Шановні відвідувачі сайту Херсонської соціологічної спільноти,
до вашої уваги Річний звіт Херсонського обласного відділення Соціологічної
асоціації України. Тут ви зможете ознайомитися з результатами роботи
Організації та її членів за 2017 рік. Сподіваємося, що це не тільки дасть
можливість більше дізнатися про нас та нашу роботу, а й надихне вас на нові
ідеї і, можливо, спонукає до співпраці з нами.
З повагою, Микола Гоманюк, голова ХОВ
САУ

ГО “ХОВ САУ”
ВЕЛИКИЙ ВНЕСОК У РОБОТУ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ
Громадська організація “Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України” була
зареєстрована в органах юстиції 11 березня 2004 р. Метою Організації є сприяння розвитку
соціології та формуванню соціологічної культури в Україні, сприяння підвищенню професійного
рівня соціальних досліджень, сприяння розвитку міжгалузевих зв’язків соціологічної науки з
такими видами діяльності як журналістика, документальний театр, усна історія, музейна справа,
краєзнавство, захист навколишнього середовища, туризм, молодіжний рух, неформальна освіта,
медіація конфліктів.

Основні підсумки 2017 року
ПОЧЕСНА ГРАМОТА САУ, ЕТНІЧНА ЖУРНАЛІСТИКА, “ВІДКРИТТЯ” ПРЕКАРІАТУ

2017-й рік для нас пройшов успішно. Представники ХОВ САУМ.Гоманюк та О.Фудорова взяли
активну участь в роботі ІІІ-о Соціологічного конгресу та IX-о З’їзду Соціологічної асоціації України,
де наша організація була визнана одним з найкращих регіональних відділеньСАУ, а голова ХОВ
САУ Гоманюк М. А. був нагороджений Почесною грамотою САУ “За великий внесок у роботу
регіональних відділень Соціологічної асоціації України”. Протягом року Організація успішно
реалізувала минулорічні проекти та розпочала працювати над новими. Організацією було надано
методологічну та методичну допомогу різним структурам, що проводили соціологічні
дослідження. Члени ХОВ САУ організували низку резонансних публічних заходів: пресконференцій, тренінгів, виставок і документальних спектаклів. Тематика заходів: гендер, політика
пам’яті, етнічність, прекаріат та ін. Не менш успішно ХОВ САУ діяло в інтернет-просторі.
Продовжили роботу сайт “Херсонська соціологічна спільнота” та інтернет-ресурс
“Khersoregion.info” присвячений етносоціології та культурному розмаїттю Таврії. Протягом року у
світ вийшло більше сотні публікацій, присвячених діяльності ХОВ САУ.

ДІЯЛЬНІСТЬ ХОВ САУ У ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Оцінка якості освіти /// ДОСЛІДЖЕННЯ
У 2017 р. ХОВ САУ разом з партнерами
з Каховки та Харкова провели
соціологічне дослідження “Якість
освіти в місті Каховка: стан, проблеми
та напрями розвитку”. В межах
проекту було проведено низку фокусгруп, глибинних інтерв’ю та масове
опитування. Результати дослідження
були видані окремим виданням, а
також оприлюднені на пресконференції в Кризовому медіа-центрі
у Херсоні та в Каховці
Звіт та детальніше про проект
шукайте тут:
https://www.academia.edu/35381197/
http://polit-kherson.info/society/2225yakist-osvity-v-misti-kahovka-stanproblemy-ta-napriamy-rozvytku.html

Південні лекції, Школа юних лідерок, EdCamp///НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА
Статутні цілі ХОВ САУ протягом року успішно реалізовувалися у сфері неформальної освіти. У 2017
році ХОВ САУ організувало декілька відритих лекцій та публічних заходів, серед яких:
 22 червня.Лекція директору з розвитку Малопольського Інституту територіального
самоврядування та адміністрації (Фундація розвитку місцевої демократії, Краків, Польща)
WojciechOdzimek "Членство у Європейському Союзі: шанси і загрози"
 30 червня. Поїздка членів ХОВ САУ на майстер-клас Володимира Полторака і Яни Зоськиної
в Одесу.
 3 грудня. Концерт української співачки та композиторки Мар’яни Садовської, яка проживає
у м.Кельн (Німеччина). Мар’яна виступала з програмою “iSadovska. Тут і тепер” в Експоцентрі ТРК “Фабрика”. Програма була створена за результатами експедиції на Донбасі.
 29 грудня.Зустріч з TaisiaSturza – бакалавром соціології,яка зараз навчається в Університеті
Хьюстона. На зустрічі мова йшла про проблеми, що стосуються соціально-політичних
аспектів американського суспільства, расові та етнічні питання в США та Техасі, ситуацію в
американських університетах
ХОВ САУ також відзначилося на Школі юних лідерок, яка проходила у Херсоні 25-26 лютого, в
рамках якої для учасниць Школи була проведена авторська екскурсія М.Гоманюка“Видатні та
відомі жінки Херсона”, а 29-30 квітня М.Гоманюк взяв участь у головній освітянській події 2017
року Третій національній (не)конференції для шкільних педагогів EdCampUkraine, в рамках якої
учасники форуму були ознайомлені з проектом ХОВ САУ “Культура на дотик”.

У 2017 р. ХОВ САУ завершило
базову роботу у проекті
“Багатокультурна Таврія”. Створено
інтернет-ресурс “Шлях через
культури”на якому зібрана і
опрацьована інформація про
етнічні групи Півдня України. Сайт
HTTP://KHERSONREGION.INFO є
одночасно освітнім та туристичним
проектом. В рамках проекту також
створено Атлас етнічних груп
Херсонської області, якій можна
скачати на сайті.
Крім сайту “Багатокультурна Таврія”, станом на 31 грудня ХОВ САУ підтримує декілька інтернетресурсів:
 САЙТ “СОЦІОЛОГІЧНА СПІЛЬНОТА ХЕРСОНА”: http://soc.ks.ua/
 СТОРІНКА ХОВ САУ У ФБ: https://www.facebook.com/groups/137922049608384/
 САЙТ“TOTEM CENTRE THATRE LAB”: http://cmitotem.wixsite.com/totemlab
 ГРУПА “ПІВДЕННІ ЛЕКЦІЇ” У ФБ:
https://www.facebook.com/groups/160633287718916/?fref=gs&dti=137922049608384&hc_lo
cation=group

Прекаріат/// ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ТЕАТР
У 2017 р. ХОВ САУ разом з Центром
культурного розвитку “Тотем”
реалізували проект “Прекаріат:
невидимі люди як основа
держави”, який був присвячений
дослідженню нового соціального
прошарку. Результатом
дослідження стала вистава
“Макарони з сахаром”, яка була
представлена у Києві, Львові,
Миколаєві, Харкові та Херсоні.
Також були видані інформаційні
буклети про прекаріат.
Слово “прекаріат” – нове в українській мові. Але ті, хто стоять за цим словом з’явилися в нашому
суспільстві доволі давно. Прекаріат – це новий клас працівників, який включає людей самих різних
професій, об’єднаних нестабільним і незахищеним становищем на ринку праці та у сфері трудових
відносин. Це працівники, які не мають своїх профспілок, принаймні в Україні, які слабо, або взагалі
не захищені від недобросовісних працедавців, це працівники які не мають стабільної зарплатні,
лікарняного, оплачуваної відпустки, гарантованої пенсії, перспектив кар’єрного зростання тощо.
Театральну постановку здійснила TOTEMCENTRETHATRELAB – ініціативна група, створена
спільними зусиллями ХОВ САУ і ЦКР “Тотем”.

Більше інформації про проект можна знайти тут:http://soc.ks.ua/2017/09/makarony-s-saharomit-s-a-true-story-about-precariat/

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
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Всі проекти, реалізовані ХОВ САУ протягом звітного періоду, пройшли аудит донорів та
організацій, що адміністрували проекти. Всі описові та фінансові звіти Херсонського відділення
САУ отримали позитивну оцінку.

ДОНОРИ






Посольство США в Україні
Інститут Гете у Києві
Міжнародний фонд “Відродження”
Посольство Великої Британії в Україні

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Члени ГО “ХОВ САУ”:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Прізвище та ім'я
Білий Дементій
Владімирова Лариса
Висоцький Артур
Галіч Тетяна
Гоманюк Микола
Качура Ганна
Коробов Володимир
Криницький Євген
Молікевич Роман
СаркісовАршавір
Фудорова Олена

Позиція в Організації
Член ХОВ САУ
Членкиня бюро
Член ХОВ САУ
Контролерка-ревізорка
Голова, член бюро
Бухгалтерка
Член бюро
Член ХОВ САУ
Член ХОВ САУ
Член ХОВ САУ
Членкиня ХОВ САУ

Контактна інформація ГО “ХОВ САУ”:
Офіційна назва організації
Юридична адреса організації
Код ЄДРПОУ
Адреса для кореспонденції
Телефон
Контактна e-mail адреса
Web сторінка
Дані про поточний рахунок в
банку

Громадська організація “Херсонське обласне відділення
Соціологічної асоціації України”
Бериславське шосе, 24, корп.1, кім.313, Херсон, 73000
26518964
пр. Ушакова, 32, к.13, Херсон, 73022
+38 0552 22-35-27
gomanuk@gmail.com
 www.soc.ks.ua
 www.facebook.com/groups/137922049608384/
«Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805
UAH: Р/р 26003414828 та Р/р 26000489027
EUR: Р/р 26008489029,
BankcorrespondentRaiffeisenBankInternational AG, Wieden,
Austria, SWIFT AVALUAUKXXX

Основні партнери:
ЦКР«Тотем», Білозерський районний музей ім. Дмитра Багалія, МО «Нова генерація», Українська
миротворча школа, ХОО КВУ, Херсонський державний університет, Благодійний фонд “Воля”
(Умань), ГО “Успішна жінка” (Херсон),Eastern-EuropeanPerformingArtPlatform, ГО “Каховська
ініціатива”
Херсонське обласне відділення САУ висловлює щиру подяку керівництву Соціологічної асоціації
України, шановним донорам та всім партнерам ХОВ САУ, що брали участь у реалізації спільних
проектів Організації протягом звітного періоду.

