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«У потягу, тролейбусі, літаку, на кораблику, велосипеді, у машині Європою, де ми тільки з вами 
не були. Ви наші перевірені друзі! Перевірені дорогами, проектами, навчаннями, успіхами та 
невдачами! ІСАР Єднання — команда відданих та щирих людей, які ставлять перед собою вели-
кі цілі, які люблять виходити з зони комфорту і інших змушують! Справжній приклад того, як по-
трібно працювати, що таке правила, принципи, руйнування стереотипів та людяність. Дякуємо 
за честь мати у скарбничці спогадів та досягнень: першу школу фондів громад, перший відкри-
тий форум «Громада-влада-бізнес», перший стратегічний план, поштовх до нашого улюбленого 
«Аукціону проектів» і тут можна ще довгооо перелічувати! Бажаємо вам бути ще крутішими, 
піднімати планку ще вище, шукати нові тренди!»

— Команда «Подільської громади»

«У 2010–2015 рр. я працювала в Посольстві Швеції керівницею програми, яка, серед іншо-
го, надавала інституційну підтримку ОГС. Ця програма базувалася на унікальній методології, 
що підтримувала загальний розвиток організацій. Крім того, Уряд Швеції виділив кошти й для 
менш досвідчених організацій, що потребували організаційного розвитку. Ми скористалися 
інноваційним механізмом Маркетплейс, який був розроблений ПАКТом і впроваджувався ІСАР 
Єднання. Ось так ІСАР Єднання став нашим надійним партнером, командою, якій було доручено 
складне завдання відбору, фінансування та наставництва ОГС, які прагнули зміцнюватися та 
розвиватися. Понад 130 організацій скористалися цими можливостями: хтось підготував стра-
тегію, хтось поліпшив фінансові та бухгалтерські процеси, а ще хтось — навчився розробляти 
гарні проектні заявки та писати їх зрозумілою донорам мовою. 

Одного разу ми з моєю колегою-аудитором відвідали ІСАР Єднання, щоб дізнатися, як саме 
наші партнери справляються з документацією тієї складної роботи, яку вони виконують. Ми 
побачили дуже чисту, зрозумілу та точну систему внутрішнього менеджменту, настільки чітку, 
що скидалася на «хірургічну». Персонал дуже серйозно ставився до дотримання політик і про-
цедур, тож наш аудитор залишився дуже задоволеним.

І, звичайно, не можна не згадати про щорічні Форуми з організаційного розвитку, які проводить 
ІСАР Єднання! Різноманітність підходів і творчих рішень з кожним роком стає все цікавішою. Це 
безцінна робота, яку команда ІСАР Єднання робить для країни!»

— Ольга Сандакова

«Мережа правового розвитку — це об’єднання організацій громадянського суспільства зі всієї 
України. Ми зростаємо успіхами наших членських організацій, будуть сильними вони — буде 
потужною й Мережа. Тому співпраця з ІСАР Єднання, визнаним «розвиватором» організацій-
ної спроможності громадянського суспільства України, має для нас не просто стратегічне, а 
екзистенційне значення. Важко із контексту цієї співпраці вирвати якийсь окремий проект. Це 
багаторівневий процес: від «прокачки» знань і навичок нашими членськими організаціями до 
організації форумів національного масштабу. Важливо та цінно, що цей процес супроводжуєть-
ся постійними «побічними ефектами» у вигляді креативних ідей, нестандартних рішень та натх-
нення до вдосконалення. Завдячуючи попереднім рокам партнерської дружби з несамовито 
фаховою командою ІСАР Єднання, оптимістично дивимось у майбутнє. Це майбутнє подальшої 
професіоналізації та впливовості українського громадського сектору»

— Євген Полтенко, «Мережа правового розвитку»
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«Взаємодія з ІСАР Єднання є надзвичайно важливою для проекту Корпусу Миру «Розвиток 
громад». Ваша команда має потужний досвід з підтримки громадянського суспільства по всій 
Україні, а це і контакти регіональних та місцевих громадських організацій та лідерів, успішні 
практики та інструменти з організаційного розвитку, форуми та експертні панельні дискусії. 
Персонал та волонтери Корпусу Миру кілька разів брали участь у Форумах організаційного 
розвитку громадянського суспільства, залучали представників ІСАР Єднання до стратегічних 
обговорень та надавали експертні поради та рекомендації Фондам громад, які є партнерами 
ІСАРу. У свою чергу, Корпус Миру був радий скористатися інструментами, які розробили або 
вдосконалили представники ІСАР Єднання. Вплив вашої організації на розвиток організацій-
ної спроможності громадянського суспільства є надзвичайно відчутним. Це відзначають як 
громадські активісти по всій Україні, так і американські волонтери Корпусу Миру. Поточними 
завданнями залишаються консолідація та взаємодія громадських організацій, сталий організа-
ційний розвиток, розвиток державно-приватного партнерства в контексті децентралізації. Ви 
на правильному шляху і ваш оптимізм дуже надихає!»

— Роман Олексенко, Корпус Миру США в Україні

«За ці два десятиліття ІСАР Єднання зібрав під своєю «кульбабкою» багато організацій і є ліде-
ром в секторі розвитку громадянського суспільства . Я рада, що «творча агенція» ІСАР Єднання 
є нашим партнером. Це команда, яка вміє бути другом, лідером та наставником. Команда, що 
вміє вражати і вміє переконувати. Команда, в якої будь-яка справа може стати святом для всіх 
причетних. Компетенції і досвід якої неодноразово допомагали долати перешкоди на шляху 
посилення ролі громадських і благодійних організацій.

ІСАР Єднання, наші друзі, ніколи не боялись нових викликів, складних питань чи неходжених 
стежок. Радіємо, що пройшли цей шлях разом і бажаємо ІСАР Єднання нових починів, нових 
горизонтів та нового масштабу діяльності організації!»

— Світлана Конончук, «Український незалежний центр політичних досліджень»

«20 років з дня офіційної реєстрації святкує ІСАР Єднання і, водночас, 26 років, як в Україні 
з´явився ISAR. Щиро дякуємо, друзі, за всі ті теплі слова й привітання, що ви їх так рясно нам 
даруєте з цієї нагоди! 

Дякуємо усім нашим грантерам, волонтерам, учасникам подій, нашим коучі та менті — без вас 
ІСАР Єднання не був би тим, чим він є. Дякуємо усім, хто працював у цій організації протягом 
цих років — ви збудували її такою, як вона є. Дякуємо усім, хто нам допомагав порадою, нади-
хав своїм прикладом і мотивував долати виклики — ви зробили нас такими, як ми є. Дякуємо 
нашим родинам — просто дякуємо, але дуже цінуємо! 

Дякуємо Фонду ім.Ч.С.Мотта, Агентству США з міжнародного розвитку, Програмі розвитку ООН 
в Україні, Уряду Швеції, Представництву ЄС в Україні, Координатору проектів ОБСЄ в Україні, 
Агентству ООН у справах біженців, Офісу Ради Європи в Україні, МФ «Відродження», Ресурс-
ному центру «САЛТО», Європейському центру ім. Вергеланда, Академії розвитку філантропії 
Польщі, Pact Inc., Transtec, Фонду Конрада Аденауера та багатьом приватним особам за фінан-
сову підтримку. Сподіваємося виправдовувати вашу довіру й надалі!

Тільки вперед і вгору! Невтомно працюємо для підвищення якості життя сучасників і майбутніх 
поколінь. Вірою та правдою служимо Українському народові. Надихаємо на інновації та інвесту-
ємо в громадянське суспільство, в активних громадян, в усіх агентів змін. Слава Україні!»

— Володимир Шейгус, ІСАР Єднання
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НАДИХАЄМО НА ІННОВАЦІЇ 
ТА ІНВЕСТУЄМО В АГЕНТІВ 
ЗМІН!

Ініціативний центр сприяння активнос-
ті та розвитку громадського почину 
«Єднання» (ІСАР Єднання) утворився 
людьми з досвідом та ідеями, що по-
ходили від американської неприбутко-
вої організації ISAR (Institute for Soviet-
American Relations), яка працювала в 
Україні с 1993 року.

• щоб громадянське суспільство 
України було дійсно впливовим

• для поширення культури 
стратегічної філантропії  
у громадах

• як платформа для 
міжсекторального діалогу та 
співробітництва

• для розбудови й утвердження 
демократії в Україні

ВІДТОДІ Й ДОТЕПЕР МИ ПРА-
ЦЮЄМО: 

20+6
РОКІВ

ПРО  
НАС

Уже 20 років ми працюємо як питомо 
українська організація та пишаємося 
тим, що без зовнішньої підтримки са-
мостійно знаходимо можливості для 
розвитку та продовжуємо зростати. 

Бюджет за 20 років

Бюджет за останні 5 років

$  9 915 822

$  4 894 924
ІСАР Єднання володіє найбільшою в Україні 
практикою адміністрування малих і великих гран-
тів. Щороку ми надаємо фінансову підтримку 

 200–300 ОРГАНІЗАЦІЯМ З УСІХ ОБЛАСТЕЙ 

Незалежні аудити щороку підтверджують повну 
відповідність наших грантових процедур міжна-
родним і національним стандартам.

ІСАР Єднання | 2018



ГРАНТІВ 
за 20 років

2 126
$  

cуми грантів:

$100 000$90MIN MAX

3 783 159
Індекс сталості українських гро-
мадських і благодійних організацій 
виріс, у тому числі, завдяки Плат-
формі «Маркетплейс»

Організаційний розвиток став хай-
повим трендом

Виникла нова професія — мене-
джер організаційного розвитку 

Ми пропонуємо унікальні методики та інструменти розвитку місцевих спільнот через активіза-
цію локальних ініціатив, заохочення фандрейзингу (giving) в громаді та розбудову довіри.

вийшли на шлях сталого 
розвитку завдяки роботі 
фондів громад та центрів  
«Дій локально»

UAH 214 060 000 
залучили для розвитку своїх  
громад організації, які ми вчимо  
та розвиваємо

23
ГРОМАДИ

Місцеві організації отримали техно-
логію розвитку громад

Ми налагоджуємо партнерство між 
різними секторами в суспільстві  
та ідентифікуємо

ТРЕНДИ РОЗВИТКУ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА

ВИДАНІ ІСАР  
ЄДНАННЯ ГРАНТИ:
на загальну суму 

20 років ми розвиваємо спроможності грома-
дянського суспільства в Україні. Застосовуємо 
комплексний підхід до розвитку неприбуткових 
організацій: мікро-грантова підтримка, навчан-
ня, менторство, консультативний супровід. З 
2009 року розвиваємо унікальну Платформу 
організаційного розвитку «Маркетплейс», яка 
не має аналогів у світі: 

  cd-platform.org
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ФОРУМ  
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ — 
найбільш очікувана подія у секторі

учасників  
Форумів 

8 000 
ЗА  

7 
РОКІВ

У  

2018 
РОЦІ

неприбуткові організації, донори, медіа, 
державна і місцева влада, бізнес

2 100 
учасників  

 

РЕАЛІЗОВАНІ  
ПРОЕКТИ 
ІСАР «ЄДНАННЯ»  
ЗА ВСІ РОКИ 

РЕАЛІЗОВАНИХ  
ПРОЕКТІВ У 2018 15

КОМПЛЕКСНІ СЕРВІСИ  
ДЛЯ ДОНОРІВ

• залучення до розробки законодавчих 
актів та проведення їх громадських обго-
ворень

• участь у національних робочих групах 
зміцнення громадянського суспільства

• залучення міжнародного досвіду в Укра-
їну

• фінансову підтримку організацій та ініці-
атив

МИ ВПЛИВАЄМО НА РОЗВИТОК 
СЕКТОРУ ЧЕРЕЗ

Нам довіряють:

8

ІСАР Єднання | 2018
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кошти національного  
та місцевих бюджетів

самостійно згенерова-
ний дохід (соціальне 
підприємство)

приватні пожертви

український бізнес

міжнародні донори

ЗАЛУЧЕНІ  
РЕСУРСИ: 

НАШ СУМАРНИЙ ДОСВІД 
РОБОТИ У ГРОМАДСЬКОМУ 
СЕКТОРІ 180  РОКІВ

Працівники ІСАР «Єднання» є авторами методичних матеріалів та посібників у галузі зміцнення 
громадських і благодійних організацій; міжнародно сертифікованими спеціалістами у своїх на-
прямках та членами профільних асоціацій. 

Ми проводимо аналітичні дослідження у сфері фінансів, оподаткування та соціально-еконо-
мічних політик, а також макроекономічного прогнозування. Наші експерти розробляють мето-
дологію ефективного управління державними коштами, а також долучаються до впроваджен-
ня реформ, спрямованих на покращення бюджетного процесу на національних та місцевих 
рівнях.

Ми віримо, що створивши нові традиції професійності, доброзичливості та проактивності, мож-
на зробити наше спільне життя кращим. Щоб збудувати достойне майбутнє, ми вже сьогодні 
об’єднуємо досвід та надаємо можливості. Ми знаємо, що запорука гармонійного суспільства 
— у підтримці хороших громадських ініціатив.

ednannia.ua 

Дізнатися, як зробити свою 
громадську ініціативу сталою

Знайти донорів і партнерів

Навчитися бути професійними  
та впливовими

ЗВЕРНІТЬСЯ 
ДО НАС, ЩОБ:
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Андрій Павлович,

координатор SALTO Eastern Europe and Caucasus 
Resource Centre

Голова Правління ІСАР Єднання

Ігор Тодоров,
професор кафедри міжнародної політики, суспіль-
них комунікацій та регіональних студій Ужгородсько-
го національного університету

Член Правління ІСАР Єднання

Боріс Стречанськи,

старший експерт Центру Філантропії (Словаччина)

Член Правління ІСАР Єднання

НАШЕ  
ПРАВЛІННЯ
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НАША  
КОМАНДА

Володимир Шейгус,
sheihus@ednannia.ua 
виконавчий директор

Вячеслав Зубенко,
zubenko@ednannia.ua 
керівник програм, за-
ступник виконавчого 
директора

Олена Губар,
gubar@ednannia.ua 
радник, грантова  
менеджерка

Ольга Нікольська,
nikolska@ednannia.ua
керівниця напрямку 
«Розвиток культури 
філантропії»

Андрій Донець,
donets@ednannia.ua 
керівник програм

Наталя Климова,
klymova@ednannia.ua 
менеджерка комуні-
кацій і організаційно-
го розвитку

Валентина Дьомкіна,
domkina@ednannia.ua 
грантова менеджер-
ка, менеджерка подій

Анна Носак,
nosak@ednannia.ua
грантова менеджерка, 
координаторка націо-
нальної мережі Моло-
діжних Банків Ініціатив

Юлія Телешова,
teleshova@ednannia.ua 
помічниця керівника 
програм

Альона Гращенкова,
hrashchenkova@
ednannia.ua 
фінансова  
менеджерка

Ірина Разумова,
razumova@ednannia.ua 
головна бухгалтерка

Кирил Сивицький,
admin@ednannia.ua 
IT-спеціаліст

180 РОКІВ!
ПОНАД

Сумарний досвід 
роботи у неприбут-
ковому секторі —

20 років надихаємо на інновації та інвестуємо в агентів змін 
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НАШІ СТРАТЕГІЧНІ  
НАПРЯМИ  
ДІЯЛЬНОСТІ

НАША ВІЗІЯ УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ —  
РОЗВИНЕНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО, СПРОМОЖНЕ 
БРАТИ НА СЕБЕ ВСЕ БІЛЬШЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  
В ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ КРАЇНИ. 

Щоб ця мрія стала дійсністю, ми інвестуємо в громадянське суспільство свою експертизу в 
сфері організаційного розвитку, навчаємо та мотивуємо організації змінюватися, надаємо 
можливості для зміцнення спроможностей. 

Фінансова підтримка неприбуткових 
організацій

ЯК РЕЗУЛЬТАТ, У 2018 РОЦІ ВИРІС «ІНДЕКС СТАЛОСТІ ОГС» 

і експерти одноголосно визнають внесок ІСАР Єднання та нашого проекту «Платформа роз-
витку громадянського суспільства Маркетплейс» у це зростання!

  

20 
РОКІВ

МИ ПІДТРИМУЄМО 
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 
УКРАЇНИ, НАДАЮЧИ 
ГРАНТИ ГРОМАДСЬКИМ І 
БЛАГОДІЙНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ 
УКРАЇНИ. 

Наша спеціалізація — гранти з невели-
ким об’ємом фінансування. Маленьким 
щойно утвореним організаціям отри-
мати грант у ІСАР Єднання чи не най-
простіше. Завдяки найсучаснішій он-
лайн базі ведення грантових проектів 

ВПЛИВОВЕ ГРОМАДЯН-
СЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

12
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20 років надихаємо на інновації та інвестуємо в агентів змін 

МИ СПРОМОЖНІ 
АДМІНІСТРУВАТИ 500 ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ  

ЩОРОКУ!

Ми пишаємося своєю автоматизованою системою управління грантами (АСУГ). Від початку й 
до кінця АСУГ є нашою власною розробкою та залишається унікальною для України. АСУГ 
суттєво спрощує процес подання заявки: пошукувачам не потрібно слати документи поштою, 
заповнювати паперові форми. Усе, що потрібно для подачі заявки на грант — доступ до Інтер-
нету. Спілкування з грантовими менеджерами також відбувається повністю он-лайн. 

Ми суворо стежимо за дотриманням міжнародних і національних стандартів надання грантів. 
Прозора грантова процедура запобігає потенційним конфліктам інтересів та забезпечує ви-
сокий рівень компетентності та незаангажованості.

Україна — 221 грант, у тому числі м. Київ — 40 грантів

— 1 грант   

НАДАНІ ІСАР ЄДНАННЯ ГРАНТИ У 2018 РОЦІ: 
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1
аналіз пріоритетів донора  
та підготовка рекомендацій 
для врахування актуальних 
потреб ОГС

2 розробка документації

3
залучення потенційних 
грантерів до участі в  
конкурсі 

4
відбір, доопрацювання та 
фінансування грантових 
проектів

5
моніторинг та оцінка  
результатів грантової  
програми

6
звітування донору та  
промоція результатів  
грантової програми

Кожен з грантових конкурсів, які адмініструє ІСАР Єднання, включає в себе 
повний комплекс необхідних сервісів для донорських організацій:

221
В 2018 році ми адміністрували

UAH 9 490 926 
НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ 

148
за підтримки 

Агентства США 
з міжнародного 

розвитку 
на суму  

UAH  
2 996 515

У тому числі:

ГРАНТОВИЙ 
ПРОЕКТ

29
за підтримки  

проекту  

USAID/ENGAGE 

на суму  

UAH  
2 275 136

12
за підтримки  

Фонду  
ім. Ч. С. Мотта 

на суму  

UAH  
827 205

32
за підтримки 

Програми розвитку 
ООН в Україні 

на суму  

UAH  
3 392 070

3 в межах проекту 
«Громадянське 
суспільство» 

на суму  

UAH  
44 510

29 в межах програми 
«Відновлення та 
розбудова миру» 

на суму  

UAH  
3 347 560

у тому числі:



33444
6

7

8

8

16

19

29
44

97

ГРАНТИ 
з організаційного розвитку,  

кількість:

Стратегічне планування

Фандрейзинг

Комунікації, PR

Технічні спроможності

Розробка політик та процедур

Фінансовий менеджмент

Адвокація

Участь у школах/курсах

Управління персоналом 
та командоутворення

Моніторинг та оцінка

Соціальне підприємництво

Врядування та управління  
організацією

Робота з волонтерами 

Управління проектами

15
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У 2018 році фінансову підтримку ІСАР Єднання отримали:

Назва організації Сума, грн

Громадська організація "Фундація 
"Простір"

720 000

Новоайдарська районна громадська ор-
ганізація "Світанок"

520 
000

Центр допомоги молоді "Твоя перемога" 519 882

Громадська організація  "Новий Донбас" 277 588

Фонд громад "Рідня"
265 
000

Центр громадських ініціатив "Східна бра-
ма"

171 000

Громадський холдинг "Група впливу" 160 896

Громадська організація "МАРТ" 156 400

Агентство економічного розвитку 150 000

Громадський центр "Нова генерація" 148 390

Благодійний Фонд "Центр громадських 
ініціатив"

146 300

Благодійний фонд "Ласка" 144 200

Громадська організація "Центр "Жіночі 
перспективи" 

123 000

Житомирська обласна молодіжна громад-
ська організація "Сучасний Формат"

120 000

Фонд громади Вознесенська 110 648

Фонд громади Березані 102 000

Громадська організація "Інститут аналітики 
та адвокації"

101 100

Всеукраїнська громадська організація 
"Асоціація сприяння самоорганізації насе-
лення"

100 000

Громадська організація "Фонд Довіра" 99 984

Фонд громад "Рідня" 98 000

Громадський фонд "Суми" 94 000

Фонд громад "Рідня" 84 000

Громадська організація "Харківська пра-
возахисна група"

80 000

Назва організації Сума, грн

Громадська організація "Золоті Роки" 80 000

Громадська організація "Територія успіху" 80 000

Регіональний громадський благодійний 
фонд "Право і демократія"

79 800

Благодійний Фонд "Подільська громада" 73 370

Вінницька обласна правозахисна організа-
ція "Джерело надії"

70 000

Центр духовної і психологічної підтримки 
та взаємодопомоги на засадах християн-
ської моралі "Дорога"

69 400

Обласна молодіжна громадська організа-
ція "Волинський Інститут Права"

62 250

Благодійний Фонд "Подільська громада" 61 400

Громадська організація "Євсуг діє" 59 100

Громадська організація "Осинівська" 58 769

Київський освітній центр "Простір толе-
рантності"

56 290

Громадська організація "Простір можли-
востей"

56 000

Благодійна організація "Позитивні жінки" 55 000

Громадська організація "Подільська пра-
вова ліга"

52 500

Громадська організація "Точка доступу" 52 400

Міська молодіжна громадська організація 
"Лідер"

52 300

Громадська організація "Центр протидії 
корупції"

52 000

Благодійний фонд "Тепле Місто" 52 000

Громадська організація "Платформа ініціа-
тив "МУВ"

51 900

Громадська організація "Молодіжна плат-
форма Новосхід"

51 555

Громадська організація "Україна можли-
востей"

51 400

Громадська організація "Всеукраїнське 
об'єднання "Автомайдан"

51 200

Громадська організація "Моя Марківщина" 51 060
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Назва організації Сума, грн

Громадська організація "Портал "Пошук" 50 845

Фонд громади Вознесенська 50 000

Кризька сільська організація "Промінь" 49 895

Благодійний фонд "Україна без меж" 49 759

Благодійний Фонд "Подільська громада" 49 740

Обласна молодіжна громадська організа-
ція "Волинський Інститут Права"

49 440

Громадська організація "Товариство ак-
тивних людей"

48 000

Громадська організація "Красноріченська 
ініціатива"

47 300

Вінницька обласна правозахисна організа-
ція "Джерело надії"

46 500

Громадська організація "Точка доступу" 45 500

Благодійна організація "Інститут професій-
ного фандрайзингу"

45 000

Благодійна організація "Християнський 
реабілітаційний центр "Благодать"

45 000

Благодійний фонд "Фонд Бориса Білаша" 44 540

Громадська організація "Курахівський 
центр місцевого економічного розвитку"

43 840

Громадська організація "Просвіта" 43 500

Громадська організація "Нова Дружківка" 42 500

Громадська організація "Молодіжна ор-
ганізація "Самобутні"

41 800

Громадська організація "Модерна нація" 40 265

Громадська організація "Фонд розвитку 
ЗМІ"

40 000

Громадська організація "Центр громадсь-
ких ініціатив "Східна брама"

40 000

Громадська організація "Центр муніци-
пального розвитку міста Добропілля"

37 700

Громадська організація "Закон та ми" 34 508

Благодійний фонд "Помагаєм" 31 500

Назва організації Сума, грн

Громадська організація "Лемберзька пра-
возахисна Група"

31 500

Громадська організація "Агенція місцево-
го економічного розвитку міста Борисла-
ва"

31 150

Благодійний фонд "Карітас Коломийсь-
ко-Чернівецької єпархії"

30 000

Херсонський обласний благодійний фонд 
"Мангуст"

30 000

Благодійна організація "Позитивні жінки" 30 000

Громадська організація "Агенція розвитку 
територій та громад "Говерла"

30 000

Благодійний центр соціальної роботи "Світ 
без залежності"

29 988

Дніпропетровська обласна громадська 
орагнізація "Енергія життя плюс" 

28 340

Фонд громади міста Херсон "Захист" 28 237

Кіровоградський міський осередок всеу-
країнської екологічної громадської органі-
зації "МАМА-86"

27 720

Громадська організація "Смарт Освіта" 27 700

"Фонд громади Вознесенська" 27 100

Громадська організація "Вибір" 26 890

Громадська організація "Залізниця без 
корупції"

26 400

Всеукраїнська громадська організація 
"Українська бібліотечна асоціація"

26 000

Міжнародний благодійний фонд "Ожина" 26 000

Дніпропетровська обласна громадська 
орагнізація "Енергія життя плюс" 

26 000

Громадська організація "Фундація Деюре" 26 000

Міжнародний благодійний фонд "Повер-
нись Живим"

26 000

Миколаївський місцевий благодійний 
фонд "Любисток"

26 000

Благодійна організація "Український фо-
рум благодійників" 

26 000

Громадська організація "Рада зовнішньої 
політики "Українська призма"

26 000
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Назва організації Сума, грн

Громадська організація "Ласка" 26 000

Благодійний фонд "Міжнародна Асоціація 
Підтримки України"

26 000

Громадська організація "Добровольці" 26 000

Благодійний фонд" Золочів відроджений" 26 000

Громадська організація "Крос медіа" 26 000

Всеукраїнська громадська організація "На-
ціональне об’єднання ветеранів-інвалідів"

25 940

Громадська організація "Разом проти 
корупції"

25 900

Громадська організація "Центр просвітни-
цтва та розвитку людини"

25 830

Громадська організація "Україна без тор-
тур""

25 720

Міжнародний благодійний фонд "Академія 
української преси"

25 500

Івано-Франківська обласна організація 
"Молода Просвіта"

25 500

Благодійна організація "Допоможи життю" 25 100

Союз переселенців "Мир на долоні" 25 060

Громадська організація "Українська асо-
ціація оцінювання"

25 000

Громадська організація "Молодь та під-
приємництво"

25 000

Львівська обласна організація Всеукраїн-
ської громадської організації "Громадянсь-
ка мережа "ОПОРА"

25 000

Фонд допомоги дітям з синдромом аутиз-
му "Дитина з майбутнім"

25 000

Всеукраїнський благодійний фонд "За 
право на життя"

25 000

Громадська організація "Мелітопольська 
волонтерська група "Патріот"

24 700

Громадська організація "Це наш Київ" 24 000

Громадська організація "Батьківська ініціа-
тива "Терго"

24 000

Громадська організація "Культура віта" 24 000

Назва організації Сума, грн

Громадська організація "Центр громадсь-
кого моніторингу та аналітики"

23 786

Громадська організація "Фонд громади 
Білоцерківщини" 

23 100

Громадська організація "Молодіжна Плат-
форма"

22 750

"Українська асоціація міст, що навчаються" 22 500

Громадська організація "Громадський рух 
"За гендерну рівність"

22 400

Громадська організація "Ветерано Сервіс" 22 400

Громадська організація "Україна без тор-
тур"

22 000

Громадська спілка "Молодіжний центр 
Тернопіль"

21 510

Громадська організація "Брат за брата 
України"

20 688

Громадська організація "Центр "Жіночі 
перспективи" 

20 400

"Українська Асоціація Матерів" 20 240

Запорізький обласний благодійний фонд 
"Гендер Зед"

20 200

Диканська районна екологічна дитяча гро-
мадська організація "Зелене серце"

20 000

Благодійна організація "Фонд профілатики 
хімічних залежностей та СНІДу"

20 000

Союз переселенців "Мир на долоні" 19 960

Громадська організація "Клуб "Квітень" 19 400

Громадська організація "Сприяння розвит-
ку села"

18 669

Громадська організація "Дім милосердя 
Київ"

18 000

Громадська організація "Аль-Енерго" 17 900

Громадська організація "Лабораторія 
культурних досліджень"

17 850

Громадська організація "Асоціація ЛГБТ 
"ЛІГА"

17 400

Міжнародний благодійний фонд "Крок з 
надією"

17 000

Благодійний фонд "Восток-СОС" 16 180
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Червоноградська міська громадська ор-
ганізація неповносправної молоді "Ніка"

16 020

Громадська організація "Еко Місто Черні-
гів"

16 000

Громадська організація "Спільно Хаб" 15 600

Громадська організація "Фундація розвит-
ку громадянського суспільства"

15 500

Громадська організація "Центр інновацій-
ної освіти "Про.Світ"

15 400

Громадська організація "Арекет" 15 000

Громадська організація "Клуб інтелігенції 
польської "Сервус"

15 000

Благодійний фонд "Сонячне місто" 15 000

Громадська організація "Гірський ряту-
вальний центр"

15 000

Харківський обласний благодійний фонд 
"Соціальна служба допомоги"

15 000

Громадська організація "Тернопільський 
медіа центр"

15 000

Громадська спілка "Рада соціального інве-
стування"

15 000

Громадська організація "Команда Детдом.
Інфо"

15 000

Громадська організація "Центр громадсь-
кої активності "Перемога"

15 000

Громадська організація "Олександрійсь-
кий гендерний інформаційний центр"

15 000

Львівська міська молодіжна громадська 
організація "Інститут українських студій"

15 000

Громадська організація "Українер" 15 000

Громадська організація "Українська осно-
ва"

15 000

Асоціація фахівців з розв'язання конфлік-
тів та соціальної і психологічної підтримки 
"Слова допомагають" 

15 000

Громадська організація "Асоціація саперів 
України"

15 000

Громадська організація "Центр рівних 
можливостей"

14 983

Громадська організація "Західноукраїнсь-
кий центр соціального партнерства"

14 982

Молодіжна організація "Сонячна Січ" 14 950
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Всеукраїнська громадська організація 
"Журналісти проти корупції"

14 789

Благодійний фонд "Дитинство за гранню — 
лінія життя"

14 600

Громадська організація "Єдність громади 
— заможне село"

14 500

Громадська організація "Східноукраїнсь-
кий центр розвитку місцевої демократії"

14 400

Покровська міська благодійна організація 
"Вікторія"

14 400

Покровська міська благодійна організація 
"Вікторія"

14 400

Молодіжне громадське об'єднання "Центр" 14 400

Громадська спілка "Міжнародна бізнес 
асоціація"

14 080

Громадська організація "Проекти і ко-
мунікації"

14 000

Благодійний центр соціальної роботи "Світ 
без залежності"

14 000

Громадська організація "Спільно Хаб" 14 000

Громадська організація "Бюро інституцій-
ного розвитку"

14 000

Громадська організація "Добропільський 
центр молоді "Добро"

14 000

Громадська організація "Інноваційна дія" 14 000

Громадська організація "Лебединське 
товариство захисту тварин"

13 140

Громадська організація "Асоціація жінок 
"Пані"

13 000

Громадська організація "Глобальний 
погляд"

12 930

Громадська організація "Ресурсний центр 
громадських ініціатив"

12 840

Громадська організація "Лебединське 
товариство захисту тварин"

12 830

Громадська організація "Єдність громади 
— заможне село"

12 700

Громадська організація "Клуб інтелігенції 
польської "Сервус"

12 685

Міська громадська організація "Лабора-
торія ідей"

12 100

Громадська організація "Агенція міських 
ініціатив"

12 000
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Громадська організація "Об’єднання поля-
ків "Полонія" ім. Кароля Шимановського"

12 000

Жіноча благодійна організація "Наші візії" 12 000

Громадська організація "Простір молоді" 12 000

Громадська організація "Об'єднання віль-
них громадян"

12 000

Громадська організація "Інститут громад-
ського розвитку "Ортега-і-Гасет"

12 000

Громадська організація "Центр ініціатив 
"Віадук"

12 000

Громадська організація "Сила Єднання" 12 000

Громадська організація "Кроки до майбут-
нього"

12 000

Громадська організація "Молодь за краще 
майбутнє"

12 000

Громадська організація "Суспільний про-
ект "Еколтава"

11 980

Громадська організація "Горизонт-17" 11 950

Громадська організація "Центр розвитку 
ініціатив "ІнСорс"

11 799

Громадська організація "Полтавська плат-
форма"

11 200

Правозахисна організація "Права людини" 11 000

Громадська організація "Центр громадсь-
ких досліджень "ПроІнфо"

10 800

Міжнародна громадська організація "Між-
народний центр розвитку і лідерства"

10 500

Благодійний фонд "Подаруй добро" 10 000

Благодійний фонд "Інститут благодійності" 10 000

Апостолівська районна громадська ор-
ганізація "Зірка надії" Дніпропетровської 
області

10 000

Громадська організація "Україна. Воля. 
Життя"

10 000
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Громадська організація "Незалежний 
Центр Розвитку Єврорегіону Слобожан-
щини"

10 000

Ізмаїльська міська громадська організація 
"Право на майбутнє"

10 000

Громадська організація "Бюро інституцій-
ного розвитку"

10 000

Молодіжне громадське об'єднання "Центр" 10 000

Громадська організація "Жіночий центр 
"Підтримка, захист та турбота"

10 000

Громадська організація "Бюро соціальних 
та політичних розробок"

10 000

Громадська організація "Об'єднання 
фахівців-екологів "Маре Ліберум"

10 000

Громадська організація "Українська гро-
мадська рада"

9 000

Громадська організація "Музичани" 8 600

Громадська організація "Простір рівних 
можливостей"

8 596

"Українська Молодіжна Кліматична Асоціа-
ція"

8 500

Хустське міськрайонне товариство ін-
валідів Закарпатського обласного товари-
ства інвалідів Всеукраїнської організації 
інвалідів "Союз організацій інвалідів 
України"

8 500

"Українська Молодіжна Кліматична Асоціа-
ція"

8 000

Громадська організація "Асоціація вете-
ранів АТО України"

8 000

Громадська організація "Козацька вір-
ність"

7 560

Тернопільський обласний благодійний 
фонд "Майбутнє сиріт"

7 420

Громадська організація "Фонд "Професій-
ний розвиток"

6 800

Громадська організація "Культурний Про-
ект"

6 420

Громадська організація Асоціація "Відрод-
ження Грицева"

5 250

20

ІСАР Єднання | 2018



21

20 років надихаємо на інновації та інвестуємо в агентів змін 

ЗАЛИШИЛИСЯ 
ЗАДОВОЛЕНИМИ ЇХ 
ЯКІСТЮ  
ТА СУТТЄВО  
ПІДВИЩИЛИ СВІЙ 
РІВЕНЬ ЗНАНЬ!

УЧАСНИКІВ 
наших навчальних 

заходів

92%
Навчання
Ми проводимо семінари, тренінги та цілі на-
вчальні школи, щоб поділитися з громад-
ськими і благодійними організаціями своїми 
знаннями і досвідом у сфері організаційного 
розвитку, менеджменту проектів, налагоджен-
ня врядування, комунікацій, фандрайзингу. 
За даними пост-тренінгових опитувань 

ДВІ «ШКОЛИ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ»

Одна з найпопулярніших наших шкіл була спрямованою виключно на керівників та керівниць 
неприбуткових організацій. Врядування, управління організаціями, стратегічне планування, 
комунікації, фандрейзинг — теми, опанування яких дійсно допоможе учасникам і учасницям 
зміцнити їхні організації. Ми отримали рекордну кількість заявок на участь у цій школі (понад 
20 осіб на місце!). Тож провели її двічі, щоб якомога більша кількість директорів та директорок 

За мою історію, це вперше проводиться школа саме для керівників — а це ж так потрібно! 
Наша організація почалася як маленька волонтерська ініціатива, тож ми всі зростали ра-
зом з нею — а мені, як директорці, довелося це робити втричі швидше, щоб встигати вести 
команду за собою. Тут я отримала відповіді на багато своїх запитань, а також на ті, про які 
навіть подумати не могла;) Дуже вдячна організаторам за таку можливість! 

— відгук про Школу з анкет пост-тренінгового опитування
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ШКОЛА АДВОКАЦІЇ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Значна частка організацій, які працюють для людей з інвалідністю, донедавна отримували фі-
нансування своїх статутних цілей з державного бюджету. Ця ситуація вже змінюється, фінан-
сування виділяється й надалі виділятиметься на конкурсній основі для реалізації проектів або 
для надання соціальних послуг. Щоб підготувати організації, які працюють для людей з інвалід-
ністю до конкуренції, яка зростатиме, ми провели спеціальну Школу адвокації. 

Мега-тренери! Успішні кейси! Супер- навчання та супер-організація! Чотири дні пролетіли 
на одному диханні. Дякую за навчання і безцінний досвід!!! 

— Сніжана Кісішвілі, учасниця Школи

Було нелегко знайти готель у Києві, спроможний прийняти більше, ніж одну людину на візоч-
ку. Ще важче — врахувати потреби усіх учасників, щоб навчання у нашій Школі стало для них 
дійсно доступним. Але нам дуже залежало на тому, що учасники й учасниці Школи не відчували 
жодних перешкод для навчання й розвитку — тож зробили все від нас залежне, аби ця Школа 
була дійсно корисною. Сподіваємося, в 2019 році учасники реалізують усі розроблені у ході 
Школи адвокаційні плани, а отже — життя людей з інвалідністю в Україні стане кращим!

ІСАР Єднання | 2018
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FINANCIAL SURVIVAL CAMP

Триденний симбіоз теорії, практики та обміну досвідом керівників та фінансових менеджерів 
громадських і благодійних організацій — справжній «табір для виживання»! Ця навчальна Шко-
ла була покликана посилити спроможності ОГС будувати систему фінансової сталості. Тож на-
вчальний план почався з врядування, продовжився вивченням системи фінансового менедж-
менту та внутрішніх політик і процедур, а закінчився класичним та діджитал-фандрайзингом. 

Коли їхав на цю школу, навіть не сподівався на такий результат! Спершу було неочікувано 
побачити теми про врядування та стратегічний менеджмент у програмі, а вже потім зро-
зумів, наскільки це важливо для дійсної фінансової сталості організації! Всім рекомендую, 
якщо буде така можливість, брати участь у таких Школах від ІСАР Єднання — тут завжди 
отримуєш більше, ніж очікуєш! 

— відгук про Школу з анкет пост-тренінгового опитування

ДВІ ШКОЛИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ- 
НАЦІОНАЛЬНИХ ПАРТНЕРІВ АГЕНТСТВА ООН У СПРАВАХ  
БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ

У межах співпраці з Агентством ООН у справах біженців в Україні ми розпочали проект зміц-
нення організаційної спроможності їхніх національних партнерів. Ці громадські та благодійні 
організації допомагають біженцям, шукачам притулку, особам без громадянства та внутріш-
ньо-переміщеним особам. З початком війни на сході України саме ці організації взяли на себе 
чималу частку тягаря юридичної, соціальної, психологічної та гуманітарної допомоги усім, хто 
цього потребує. Зробити внесок у зміцнення цих організацій — честь для нас!
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ШКОЛА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ «SMALL GRANTS  
BIG IMPACT» 

Школа складалася з тренінгів для зміцнення спроможностей громадських організацій, що були 
грантерами програми малих грантів на підтримку ініціатив зі зміцнення громадської безпеки, 
забезпечення поваги до прав людини та верховенства права у Донецькій, Луганській та Жито-
мирській областях (за фінансування програми ООН «Відновлення та розбудова миру»). Комуні-
кації, врядування та менеджмент, політики та процедури — найважливіші сфери роботи непри-
буткових організацій були охоплені цим навчанням. Закінчилася робота Школи спеціальною 
сесією щодо правильного оформлення документів і вимог звітування донорам.

Сподіваємося, що отриманий новий досвід допоможе Благодійному фонду «Новгородська 
громада» у написанні якісних проектів, а Новгородській селищній раді налагодити кому-
нікації з громадськими організаціями для розбудови громади та громадянського суспіль-
ства в Новгородському. Дякуємо ІСАР Єднання та ПРООН в Україні за можливість брати 
участь у такому грандіозному заході! 

— відгук учасників Школи із соціальних мереж

ІСАР Єднання | 2018



25

НАВЧАЛЬНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ФОНДІВ ГРОМАД УКРАЇНИ

Фонди громад — неурядові організації, які залучають ресурси своєї громади та перерозподіля-
ють їх на конкурсній основі для заохочення місцевих ініціатив. ІСАР Єднання багато років під-
тримує ці організації та надає нові можливості для їх навчання та росту. У 2018 році ми провели 
навчальну конференцію, в ході якої представники та представниці українських фондів громад 
ознайомилися, зокрема, з концепцією SROI як інноваційного інструмента вимірювання соці-
ального впливу. Ще одну навчальну сесію провів Д. Хаттон (Великобританія), що представив 
модель вимірювання соціального впливу. Ця сесія стала можливою завдяки підтримці ПРООН 
в Україні. На завершення учасники й учасниці дізналися про новий підхід до побудови безпеки 
в громаді, який базується на взаємодії поліції та громади на засадах партнерства та обмінялися 
своїм досвідом його впровадження.
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Менторство
Агентство ООН у справах біженців в Україні сприяє організаційному розвитку своїх національ-
них партнерів. З початком війни на сході України саме ці організації взяли на себе чималу частку 
тягаря юридичної, соціальної, психологічної та гуманітарної допомоги усім, хто цього потребує. 
Метою нашої співпраці з Агентством ООН у справах біженців є зміцнення організаційної, тех-
нічної та адаптивної спроможності цих організацій та посилення їхніх спроможностей впливу.
Зважаючи на те, що ці організації — переважно зрілі та досвідчені, мають чималий досвід та 

розвинені менеджерські навички, ми обрали для цієї роботи модель менторського підходу. 
Група фахівців з організаційного розвитку ІСАР Єднання здійснює зовнішню незалежну оцінку 
рівня організаційного розвитку, яка стає основою для побудови індивідуального розвиткового 
плану. Потім з кожною організацією ми працюємо окремо, спрямовуючи свої зусилля на задо-
волення саме їхніх потреб у зміцненні та розвитку. Гнучкий та адаптивний менторський підхід 
дозволяє підтримувати тісний зв’язок з організацією, відповідати на її реальні потреби та нада-
вати підтримку саме там, де це необхідно. 

У 2018 році ми започаткували практику пост-тренінгового супроводу та консультацій для учас-
ників наших навчальних заходів. І одразу зрозуміли, що це є чи не найзатребуванішим інстру-
ментом організаційного розвитку. Короткі онлайн консультації та відповіді на нагальні запи-
тання випускників наших Шкіл — формат, який дозволяє в мінімально короткі терміни досягти 
максимального ефекту. 

ALUMNI CLUB
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Вебінари
Ми прагнемо забезпечувати доступ до найбільш цікавих та сучасних, професійних консульта-
цій у різних сферах організаційного розвитку і запрошуємо вас до он-лайн спілкування з екс-
пертами на наших вебінарах! 

УЧАСНИКІВ
середня аудиторія  
одного вебінару

100
УЧАСНИКІВ

максимальна аудиторія  
одного вебінару

400

У 2018 МИ ПРОВЕЛИ 17 ВЕБІНАРІВ: 

1. Як звітуватись в податкову, щоб не 
втратити ознаку неприбутковості?

2. Е-декларування громадських діячів. 
Хто декларує і як це зробити правиль-
но?

3. Гранти з організаційного розвитку для 
хабів громадянського суспільства

4. Інструменти залучення молоді

5. Креативні комунікації та інші дивовиж-
ні інструменти для залучення громад і 
громадян

6. Партнерство «Відкритий Уряд» як мож-
ливість вплинути на порядок денний 
реформ

7. Українсько-Польські та Українсько-Ли-
товські обміни молоддю

8. Якщо ваш піарник лише веде сайт і 
пише анонси, то що у сфері комунікацій 
маєте робити ви, як директор?

9. Чого хочуть донори і як задовольнити 
їхні бажання, не зрадивши власній місії?

10. Взаємодія громади й поліції: приклади 
та можливості

11. Звітування за грантом: місія здійсненна

12. Цифри, документи, люди. Як скласти 
правильне рівняння успішної програм-
ної звітності за грантом?
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13. Цифри, документи, люди. Як скласти 
правильне рівняння успішної фінансо-
вої звітності за грантом?

14. Чому безпека має стати пріоритетом № 
1 i як стати агентом безпеки у своїй гро-
маді

15. Цифрові відзнаки: як мотивувати мо-
лодь розвивати громадянські компе-
тентності й відслідковувати їхній розви-
ток

16. Оцінювання у громадянській освіті

17. Інтерактивні методи для формування та 
оцінювання громадянських компетент-
ностей: Картки «Демократія для всіх»

Зважаючи на велику потребу неприбуткових 
організацій у такому виді навчання та інфор-

мування, як вебінари, ми вирішили надати 
змогу партнерським організаціям проводити 
їх на нашій платформі. Тож у 2018 році іншими 
громадськими та благодійними організація-
ми на технічній платформі ІСАР Єднання були 
безкоштовно проведені вебінари:

18. Партисипативні практики розбудови 
демократичного суспільства

19. Як правильно передати гроші на благо-
дійництво?

20. Громадська участь та активізм

21. Розвиток партиципативних практик в 
українських громадах: можливості та 
виклики

22. Як спланувати дієвий проект?

23. Громадський бюджет — інструмент для 
громади

cd-platform.org/vebinari

Записи усіх 
вебінарів можна 
переглянути тут: 

ЗАГАЛОМ  
У 2018 РОЦІ  
НАШІ ВЕБІНАРИ  

  

5000 
ОСІБ



Тренди розвитку громадянського  
суспільства

Щорічний Форум організаційного розвитку громадянського суспільства є подією найвищого 
рівня неприбуткового сектору України. Завдяки масштабному представництву, це дозволяє 
визначити головні тренди розвитку громадянського суспільства на наступний рік.

Ці тренди є результатом великої аналітичної роботи: уважного вивчення усіх суспільних дис-
кусій та обговорень; опитування представників неурядових організацій; узагальнення змісту 
доповідей; формування «дорожньої карти» розвитку громадянського суспільства на наступний 
рік. На думку Форуму, в 2019 році організації громадянського суспільства (ОГС) мають розви-
ватися у таких ключових напрямках:

Напрацювання довіри, організаційної сталості та стійкості. Опри-
люднення звітів про свою діяльність, розмежування управління 
(дирекції) та врядування (правління), прозора діяльність. Впрова-
дження менеджменту, орієнтованого на результат. Стратегічний 
підхід до роботи, діяльність заради змін і впливу. Розбудова фінан-
сової сталості шляхом надання послуг бізнесу й державі.

01

02
Залучення громадян до волонтерства та активізму, участі в 
процесах прийняття рішень та стратегічної філантропії. Під-
тримка та промоція «низових» ініціатив, допомога громадянам 
у об´єднанні задля вирішення спільних проблем, особливо, на 
локальному рівні. Створення платформ для нарощування со-
ціального капіталу та підтримки «горизонтальних» зв´язків.

Розвиток критичного мислення. Наполеглива протидія популізму 
та усвідомлення власної відповідальності за збереження свободи, 
впровадження реформ і розбудову реальної демократії в Україні. 
Підтримка організацій та ініціатив, які працюють з викликами ви-
борчого процесу, спостереження за дотриманням демократичних 
процедур у ході виборів.

03

04
Зосередження на соціальних інноваціях, що, у свою чергу, пе-
редбачає створення демократичних платформ для взаємодії 
між всіма секторами суспільства. Підтримка процесу фунда-
ментальної трансформації економічних, соціальних та куль-
турних домовленостей на основі нового способу мислення, 
який сприяє сталому розвитку.
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Самоорганізація. Інвестування в розбудову інфраструктури гро-
мадянського суспільства як спосіб досягнення його сталості та 
стійкості. Підтримка діяльності організацій, які посилюють спро-
можності громадських і благодійних організацій, покращують 
законодавче поле, проводять дослідження, розвивають лідер-
ство, допомагають комунікувати та поширювати інформацію.

05

06
Стратегічне партнерство з приватним сектором. Розвиток 
умов для імпакт-інвестування та посилення власних спромож-
ностей впроваджувати вимірювані зміни. Залучення бізнесу 
до процесу прийняття рішень на місцевому та національному 
рівнях. Зміна парадигми стосунків: допомога в реалізації місії 
бізнесу замість «спонсорства». 

Формування «порядку денного» змін у державі. Ад-
вокація реформ. Посилення свого впливу на всіх 
етапах цієї співпраці з владою: від підготовки якісної 
аналітики та розробки проектів, необхідних норма-
тивних актів — до лобіювання, контролю виконання 
і допомоги в реалізації. 

07

08
Реалізація національних та місцевих програм, у тому числі, шляхом фінан-
сування діяльності з державних фондів, з державного та місцевих бюдже-
тів, з бюджетів об´єднаних територіальних громад. Посилення навичок 
проектного менеджменту та спроможності дійсно вирішувати місцеві про-
блеми. Розбудова спроможностей надавати соціальні послуги, залишаю-
чись надійним партнером держави у вирішенні соціальних проблем.

Посилення між-організаційної та між-секторальної 
координації зусиль та практичного партнерства. 
Обмін результатами своїх проектів, відкритий до-
ступ до даних, отриманих у ході їх впровадження. 
Вироблення спільних стратегій розвитку для послі-
довних інвазій, позбавлених внутрішніх протиріч. 

09

10
Розвиток спроможностей протидіяти дезінформації та іншим проявам гі-
бридної війни. Долання причин та наслідків конфлікту на сході України, 
сприяння інтеграції вимушених переселенців у нові громади. Опанування 
практик діалогу та ненасильницького спілкування. Нарощування потенці-
алу використання «культурної дипломатії», особливо на міжнародному рів-
ні. Напрацювання стратегій реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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Фокус уваги на 
покращення життя  
в своїй громаді

Проактивний підхід  
на противагу  
ре-активному

Системне й 
комплексне вирішення 
проблем громади

Взаємодія та співпраця 
бізнесу, влади й 
громади

Ефективне залучення 
громадян до 
філантропії, активізму 
та волонтерства

ГРОМАДИ  
Й ФІЛАНТРОПІЯ
Розвиток культури філантропії в громаді протягом десятків 
років залишається одним із ключових стратегічних напрямів 
діяльності ІСАР Єднання. 

У нашому розумінні 

Філантропія — це системні суспільні 
зміни, які впроваджуються кожним гро-
мадянином окремо та у спільноті таких 
само небайдужих громадян:
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Партнери ІСАР Єднання — агенти розвитку 
культури філантропії в громадах

Городенка 
Агенція розвитку  
територій і громад 
«Говерла» 

Житомир 
Фонд громади  
Житомира

Стрий  
Фонд громад  

«Рідня»

Гриців 
Асоціація «Відродження  
Грицева»

Благодійний фонд  
«Подільська громада»

Бар  
Фонд громади  
Барського району «Барі»

Львів  
«Перша Львів-
ська Фундація»

Івано-Франківськ  
Благодійний фонд  
«Тепле Місто»

с. Віта-Поштова 
«Єдність громади —  
заможне село»

Ірпінь  
Фонд громади  
Приірпіння

Вінниця 
МБІ Вінниці

Тернопіль  
МБІ Тернополя

Первомайськ  
МБІ Первомайська

МБІ 
Стрия

МБІ Грицева 
«Бумеранг»

Новояворівськ 
«Гостинець»

Васильків  
«Альянс Добрих 

Справ» Обухів  
«Інститут розвитку 

громад»
Богуслав  

«Буслав Січ»

Фонди громад Молодіжні банки ініціатив Центри «Дій локально» 
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Суми 
Громадський 
фонд «Суми»

Краматорськ  
Фонд розвитку громади  
Краматорська

Вознесенськ 
Фонд громади  
Вознесенська

Херсон 
Фонд громади міста 
Херсон «Захист»

Березань 
Фонд громади  
міста Березань

Доманівка 
Фонд розвитку  
селища Доманівка

Харків 
Благодійний фонд 
громади Харкова  
«Толока»

Мала Виска 
«Фонд розвитку  
ініціативи громади»

МБІ Березані  
«New Way»

Ніжин  
МБІ Ніжина

Кривий ріг 
МБІ Кривого Рогу  
«Інгулець»

Кропивницький  
МБІ Кіровоградщини

МБІ Музиківської ОТГ 
«Music Sunrise»

Сєвєродонецьк  
МБІ Сєвєродонецька

МБІ Вознесенська

Сватове  
«Соборність»

Вугледар 
Агенція Розвитку  
Вугледара

Старобільськ 
Центр спільного  
розвитку «Дієва  
громада»



ІСАР Єднання | 2018

34

Рух фондів громад України 

Фонди громад визначають потреби своєї громади та 
залучають кошти з переважно місцевих ресурсів. З цих 
коштів фонди громад надають гранти місцевим ініціативам 
для вирішення суспільно важливих місцевих проблем.

Фонди громад — неурядові організації, метою яких є 
підвищення якості життя громад, у яких вони діють. 

Фонди громад — ефективні платформи для налагодження 
доброї комунікації та співпраці усіх секторів громади: 
місцевої влади, бізнесу та жителів громади.

Ось уже десять років потужним інструментом нашої роботи у сфері стратегічної філантропії є 
програма «Школа фондів громад». За цей час ми стали лідером у просуванні ідеї та розвитку 
руху фондів громад в Україні. Ми об’єднали провідних українських експертів та практиків у 
сфері розвитку громади та філантропії, які регулярно зустрічаються, щоб обговорити загальні 
питання, пов’язані з діяльністю фондів громад в Україні та інших країнах, і спільно розробляти 
методологічні рекомендації для вже функціонуючих та новостворених фондів громад.

в  

2 
рази

від місцевого  
бізнесу 

в  

3,5 
рази

в  

20 
разів

в  

16 
разів

від національного  
бізнесу 

індивідуальні  
пожертви 

самостійно  
згенерований дохід 

10 РОКІВЗА 
ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ФОНДАМИ 
ГРОМАД ВИРОСЛО

в  

6 
разів

5 300 000 
Кількість населення в громадах, де 
працюють фонди громад (сумарно) 

ОСІБ
775 000  
Кількість населення у цих громадах 
охоплені діяльністю своїх фондів

ОСІБ
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Люди, сумарно залучені до діяльності фондів громад в Україні, осіб:

члени команди, активно залучені  
до роботи 

члени правлінь 

члени наглядових рад 

офіційно оплачувані працівники

1021

219

85

65

36

250200150200100500

Кількість волонтерів у фондах громад, осіб:

0

200

400

600

800

1000

Кошти, залучені Фондами громад України у 2018 році, грн.

2016
2017

2018

волонтери

1 000 0000

10 857 368

16 582 349

170 122

855 556

1 454 462

864 411

267 864

1 604 574

478 538

14 240

688 000

Благодійний фонд «Тепле Місто»

Благодійний фонд «Подільська
громада»

«Єдність громади — заможне 
село»

Громадський фонд «Суми»

Фонд громади міста Херсон «За-
хист»

Фонд громади Березані

Громадська організація «Гости-
нець»

Фонд розвитку громади

Фонд громади Вознесенська

Фонд громади Барського району
«Барі»

Фонд громад «Рідня»

500 000 750 000250 000

9 460 Асоціація «Відродження Грицева»
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111У 2018 РОЦІ 
ФОНДИ 
ГРОМАД 
ВИДАЛИ 

UAH 3 901 200 
НА СУМУ 

ГРАНТІВ

для підтримки інших громадських і бла-
годійних організацій, волонтерів, місце-
вих ініціатив та об´єднань молоді, окре-
мих осіб

120 000100 000080 00060 00040 00020 0000

Гранти, видані фондами громад у 2018 році за сферами, грн:

Інклюзія

Благоустрій

Молодь

Демократія 
та участь

Довкілля

Розвиток  
підприємництва

Місцеві  
ініціативи

Культура  
і мистецтво

1 815 820

1 314 647

143 560

141 323

93 177

77 790

63 190

60 000

58 300

55 000

Діти

Спорт

40 523

17 000

Охорона  
здоров’я

Безпека  
в громаді

12 000

8 870

140 000

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

Кошти,  
залучені ФГ 

у громаді

Інвестиції ФГ 
у громаду

Освіта

ВПО



37

20 років надихаємо на інновації та інвестуємо в агентів змін 

У 2018 РОЦІ 
СУМАРНИЙ 
БЮДЖЕТ ФОНДІВ 
ГРОМАД УКРАЇНИ 
СТАНОВИВ

 40 950 000  
UAH

З ЦИХ КОШТІВ 
ЗАЛУЧЕНІ З 
МІСЦЕВИХ ДЖЕРЕЛ, 
А НЕ ОТРИМАНІ ВІД 
ЗОВНІШНІХ ДОНОРІВ

 15 000 000  
UAH

ЗАЛУЧЕНІ ФОНДАМИ 
ГРОМАД КОШТИ:

Українські та міжнародні донорські організації 

Громада (місцевий бізнес та індивідуальні пожертви)

Національний та транснаціональний бізнес

Негрошові надходження, еквівалент

Бюджетні кошти

Самостійно згенерований дохід

31%

38%

17%

8%

5% 1%
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Буденні клопоти — щоденні радості 
українських фондів громад 

КУЛЬТУРНА ДЕОКУПАЦІЯ  
Краматорська міська громадська організація «Фонд розвитку громади»

З такою промовистою метою на Донеччині відбувся літературно-мистецький фестиваль «Каль-
міюс». До участі у фестивалі були залучені зіркові письменники та письменниці України: Ірен 
Роздобудько, Олена Стяжкіна, Любко Дереш, Зоя Казанжи, Сергій Гридін. Показ вистави 
«Джалапіта» за творами донеччанки Емми Андієвської від Першого театру (м. Львів) зібрав 
повні зали глядачів у м. Костянтинівка та м. Краматорськ. 

Культурна деокупація регіону наразі дуже важлива. Через руйнацію міфів та стереоти-
пів, що були нав’язані політичною пропагандою, через популяризацію української мови 
серед жителів Донеччини, через промоцію культури читання, розвиток здатності до толе-
рантного та неупередженого ставлення до людей з іншими поглядами ми хочемо зробити 
свій внесок у таку деокупацію.

— Станіслав Чорногор, керівник «Фонду розвитку громади», організатор фестивалю
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ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ МУРАЛ З ТЕХНОЛОГІЄЮ ДОПОВНЕНОЇ  
РЕАЛЬНОСТІ  
Платформа взаємодій «Простір» (м. Рівне)

«Летюче місто» — це перший в 
Україні мурал, паралельно з на-
несенням малюнку якого ство-
рювалася також його цифрова 
візуалізація. Щоб малюнок на 
9-поверхівці «ожив», потрібно 
завантажити додаток, який роз-
роблено для платформ iOS та 
Android. Далі потрібно навести ка-
меру смартфона або планшета на 
мурал і насолодитися технологією 
доповненої реальності.

Нам потрібно створювати щось цікаве та оригінальне, без значних фінансових витрат, 
як наприклад міські квартали, де старі та сірі будинки перетворюються на кольорові 
арт-об’єкти. Це приваблюватиме туристів, які цінують сучасне вуличне мистецтво, вони 
робитимуть фото і ділитимуться ними із друзями за допомогою соціальних мереж. А це 
сприятиме популяризації міста!

— Олена Тинник, директорка «Простору» вважає, що такі проекти  

допоможуть розвитку туристичного потенціалу міста

ПЕРШИЙ МОЛОДІЖНИЙ ФОРУМ СТРИЙЩИНИ  
Фонд громад «Рідня»

Перший молодіжний форум Стрийщини зібрав кілька сотень учасників. Форум організували 
Фонд громад «Рідня» та Школа лідерства «Шанс» за сприяння Львівської ОДА та Стрийської 
РДА. І молодіжний форум став стартом нової молодіжної політики на Стрийщині. Під час прак-
тичних занять та тренінгів з лідерства, цілепокладання, командотворення, фандрейзингу та 
волонтерства, які провели відомі спікери та тренери, молоді люди вчилися працювати в ко-
манді та реалізовувати свої ідеї. 
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МЕМОРІАЛ ПАМ’ЯТІ 
Громадський фонд «Суми»

У Сумах завершили будівництво Меморіалу загиблим воїнам АТО на Центральному кладовищі. 
Над його облаштуванням працювали близько трьох років.

У 2015 році у нас виникла ідея створити Меморіальний комплекс для воїнів АТО. Тоді вже 
почали надходити й перші звернення від родин загиблих, які також мали схоже бажання. 
Ми все обговорили та звернулися до міського голови Сум.

— говорить керівник групи «Сім’я Героїв» Громадського фонду «Суми» Вадим Дубодєлов

Метал війни для Меморіалу ми збирали найдовше. Люди передавали його з усіх куточків 
України, привозили зі Сходу військові. Це було надзвичайно зворушливо, коли люди над-
силали маленькі уламки, які були для них символічними. Ми отримали особисті нагадуван-
ня про війну багатьох українців: шматки броні, розірвані гільзи. Використали їх усі — від 
найбільших до зовсім крихітних

ІСАР Єднання | 2018



41

СУСІДСЬКА ВАРТА 
Єдність громади — заможне село

Єдність громади — заможне село» (Села Віта-Поштова та Юріївка Київської обл.) впер-
ше в сільській місцевості України втілює проект «Сусідська варта». За 10 місяців роботи 
проекту дано поштовх до творення 8 груп «Сусідських варт». Це означає, що понад 300 
родин громади почали сповідувати нові цінності та новий стиль життя: стали відповідаль-
ними сусідами, що дбають не тільки про власну безпеку, а й безпеку сусіда, співпрацюю-
чи один з одним та з поліцією на засадах партнерства. Учасники «Сусідських варт» — це 
люди, озброєні знаннями про те, як ефективно захистити себе та своє майно — шляхом  
злагодженого інформування один одного та поліції на всі випадки небезпеки.

Чому проект має такий успіх в громаді? Тому що він сприяє налагодженню добросусід-
ських відносин. Коли люди об’єднуються навколо спільних цінностей — їм посилу зробити 
багато добрих справ заради спільного блага.

— Алла Соловйова, активістка проекту

БРИТАНСЬКІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ДЕБАТИ У ВОЗНЕСЕНСЬКУ 
Фонд громади Вознесенська

Дебати вчать брати відповідальність на себе, не бути пасивним спостерігачем, дарують 
можливість не складати свої думки «на полицю», а висловлювати їх, згодом втілюючи в 
життя бажане, і, звичайно, дебати — це молодіжний рух, де кожен знайде справжніх дру-
зів.

— розповідає Вікторія Бальцер, голова Правління Фонду громади Вознесенська. 

У 2018 р. Фондом громади Вознесенська була започаткована програма «Шкільні дебатні турні-
ри» для учнів 8–10 класів загальноосвітніх шкіл. За допомогою дебатів учні зможуть опанува-
ти навички публічних виступів, аналітичного і критичного мислення, навчитись структуровано  
та аргументовано викладати свою точку зору, отримати можливість розвивати свої лідерські 
якості.

20 років надихаємо на інновації та інвестуємо в агентів змін 
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Ми вже створили 10 дебатних клубів, в яких регулярно займаються 80 учнів та провели 
5 міжшкільних дебатних турнірів, участь в яких взяли 50 учнів. Провели загальноміський 
дебатний турнір. Попереду у нас амбітні плани щодо поширення дебатного руху на тери-
торії Миколаївської області, особливу увагу плануємо приділити залученню до гри моло-
ді з сіл, а також участь наших дебатерів у загальноукраїнських та міжнародних змаганнях

— Вікторія ділиться успіхами

КРАПЛЯ КРОВІ РЯТУЄ ЖИТТЯ 
Фонд громади м. Херсон «Захист»

Під час придбання донорського крісла нас чекала приємна несподіванка — небайдужість 
зовсім далеких від Херсона людей. Постачальник із Києва, дізнавшись, що крісло буде 
придбане за благодійні пожертви містян Херсона, зробив і свій внесок — надав вагому 
знижку. Крісло передано нами у Центр крові. Тож відтепер донори крові — люди, які від-
дають краплинку себе задля спасіння часто невідомих їм людей, матимуть гідні умови!

— радіє Лариса Польська, голова правління Фонду громади міста Херсон «Захист»

Фонд громади Херсона «Захист» провів в громаді цілу низку благодійних заходів задля збору 
коштів для придбання сучасного донорського крісла в обласний «Центр служби крові».
Знаково, що піонерами у наповненні кошику проекту стали лікарі, які особливо відчувають по-
требу у донорській крові та розуміють важливість розвитку донорства. Саме лікарі стали ініціа-
торами проведення неординарної благодійної акції: у власний вихідний лікарі вели особистий 
прийом пацієнтів, а свій гонорар передали у Фонд громади Херсона «Захист». Суму, якої не 
вистачало, вдалося зібрати на благодійній вечірці «Танго з Олександром Гоноболіним» (Олек-
сандр Гоноболін — народний артист України, почесний громадянин Херсона й член правління 
Фонду).
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Посилення ролі молоді у лідерстві змін 
у громадах
Метою Молодіжних банків ініціатив є формування навичок лідерства та активної громадянської 
позиції серед молоді. Такі програми є популярними в Східній Європі, оскільки ефективно доєд-
нують молодь громади до вирішення загальних проблем. ІСАР Єднання є офіційним представ-
ником світової мережі YouthBank International в Україні.

01
Створення грантово-
го комітету з числа 
небайдужих молодих 
людей

02
Визначення комі-
тетом пріоритетів 
грантового конкурсу 
і правил його прове-
дення

03
Проведення коміте-
том кампанії у гро-
маді для залучення 
коштів 

04
Відбір комітетом най-
кращих заявок від 
молоді для фінансу-
вання їхніх проектів

05
Реалізація молоддю 
проектів для розвит-
ку своєї громади

МОДЕЛЬ 
МБІ: 
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У 2018 РОЦІ МОЛОДІЖНІ 
БАНКИ ІНІЦІАТИВ ЗІБРАЛИ  
У СВОЇХ ГРОМАДАХ 

  

91 757  
UAH

НА ФІНАНСУВАННЯ 
МОЛОДІЖНИХ ПРОЕКТІВ

Робота у МБІ заохочує молодь до активних дій з покращення власного життя у своїй громаді, 
дозволяє швидко вчитися та надихає молодь до усвідомлення ролі власних дій. Крім того, мо-
лодь отримує унікальний досвід — управління проектами, прийняття фінансових рішень, робо-
ти в команді, реального впливу на якість життя громади, практичного втілення своїх ідей тощо.

У 2018 році ще 10 організацій пройшли комплексне навчання щодо роботи МБІ в межах проекту 
«Поширення моделі Молодіжних банків ініціатив в Україні через програму «Молодіжний пра-
цівник», який втілював ІСАР Єднання у співпраці з Міністерством молоді та спорту за підтримки 
Програми розвитку ООН в Україні.
Учасниками навчання були молодіжні працівники та представники відібраних організацій. Воно 
складалось з двох 3-денних офлайн семінарів, 5 навчальних онлайн модулів на платформі 
Moodle, а також низки онлайн зустрічей з обміну досвідом. Така модель навчання була успіш-
но пілотована і стане основою для Спеціалізованого тренінгового модуля щодо роботи МБІ 
в межах програми «Молодіжний працівник», в якому надалі зможуть взяти участь молодіжні 
працівники з різних куточків України.

  

206 300  
UAH

МБІ ПІДТРИМАЛИ

52 МОЛОДІЖНІ  
ПРОЕКТИ НА СУМУ

111 ОСІБ УВІЙШЛИ ДО СКЛАДУ  
КОМІТЕТІВ МБІ В 2018 РОЦІ
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Міжнародна співпраця
У листопаді 2018 року представники українських МБІ взяли участь у міжнародній конференції в 
Стамбулі, яку відвідало 60 учасників з 17 країн Центральної та Східної Європи. Ця зустріч стала 
простором для обміну досвідом та пошуку нових можливостей співпраці, а також спільної роз-
робки ефективних механізмів розвитку та поширення моделі МБІ. 
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Місцеві рішення для глобальних  
викликів
У співпраці з Академією розвитку філантропії в Польщі та за підтримки Польсько-Американ-
ського Фонду Свободи ми реалізовуємо проект, спрямований на поширення позитивного дос-
віду малих громад у побудові місцевої філантропії. Українські неприбуткові організації, які пра-
цюють у цій сфері, мають можливість ознайомитися із методичними рекомендаціями, які були 
розроблені Академією розвитку філантропії для центрів «Дій локально» у Польщі. Перевірити, 
як працюють ці рекомендації на практиці, учасники програми могли під час навчального візиту 
до Польщі, який відбувся ще у 2016 році. У 2017 ми продовжили цю співпрацю та підтримали 
конкурс, спрямований на реалізацію спільних ініціатив українськими та польськими організаці-
ями, які працюють у сфері підтримки локальних ініціатив.

ЛІТНЯ ШКОЛА «ДІЙ ЛОКАЛЬНО» У ВАРШАВІ

У 2018 році році робота продовжилася Літньою школою «Дій Локально» у Варшаві. Вона була 
присвячена презентації представникам десяти українських організацій напрацювань програми 
«Дій Локально» в Польщі. Участь у Школі надала учасникам знання про інструментарій в сфері 
місцевого фандрейзингу, заохотила їх протестувати ці інструменти в своїх громадах, а також 
започаткувала партнерство українських та польських Центрів «Дій Локально».
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Працюють в громадах  
з населенням  
до 100 000 жителів

Проводять кампанії по 
збору коштів у громадах

За рахунок зібраних коштів 
організовують відкриті 
грантові конкурси

Учасниками конкурсів 
можуть бути як організації, 
так і ініціативні групи 
жителів громади

Ініціативи спрямовані на посилення співпраці всередині 
громади, створення нових можливостей для саморозвитку 
та проведення вільного часу, а також покращення 
привабливості місцевих громад

Центри «Дій Локально»:
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ПЛАТФОРМА  
МІЖСЕКТОРАЛЬНОГО 
ДІАЛОГУ ТА  
СПІВРОБІТНИЦТВА 
Ми віримо, що дійсно хороші ініціативи можливі тільки завдяки синергії, яка виникає від ба-
гаторівневої та багатовекторної «win-win» співпраці. Кожен з гравців підсилює іншого, якщо 
нас всіх поєднує спільна мета: єдина, сильна, вільна, розвинена Україна! Тому ми інвестуємо 
свої зусилля у розбудову платформи, на якій можуть зустрічатися представники усіх секторів, 
планувати та обговорювати спільні проекти, ділитися експертизою та реалізовувати спільні дії 
задля кращого майбутнього. Промоція громадського сектору, яка відбувається на такій плат-
формі, допомагає переконати стейкхолдерів в Україні та поза її межами: українське громадян-
ське суспільство має компетенцію, сили та натхнення, щоб змінювати країну на краще!

Подія року: Форум організаційного 
розвитку 

Форум організаційного 
розвитку громадянсько-
го суспільства

це найбільша національна платформа для нав-
чання, спілкування та обміну досвідом у сфері 
організаційного розвитку благодійних та громад-
ських організацій

Хостить Форум ІСАР Єднання

Донори та партнери  
Форуму: 

Агентство США з міжнародного розвитку, Про-
грама розвитку ООН в Україні, Pact Inc., Офіс Ради 
Європи в Україні, Фонд Ч.С. Мотта, Уряд Швеції, 
Представництво ЄС в Україні, Міжнародний фонд 
«Відродження» та багато інших організацій, медіа 
та бізнесів України.
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Учасники Форуму: 

представники українських громадських ор-
ганізацій та органів державної та місцевої 
влади, волонтери, активісти й благодійники, 
медіа, бізнес-компанії та донорські інституції

Формат Форуму
багато локацій, на яких одночасно відбува-
ється багато подій

ФОРУМ. НАВЧАННЯ.  
НЕТВОРКІНГ. НАТХНЕННЯ сd-platform.org/forum 

2012 2013 2014

2015 2016 2017

2018

820  
учасників

650  
учасників

400  
учасників

1400  
учасників

1200  
учасників

1100  
учасників

2100  
учасників
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Темою Форуму-2018 була «Мрія 3.0 Спроектований вплив». Метою Форуму було посилення 
спроможностей громадянського суспільства залучати українців до громадських і благодій-
них ініціатив, соціальних проектів, відповідальних бізнесів та розбудовувати самоорганізовані 
спільноти активних та відповідальних громадян.
Громадські та благодійні організації знають, як досягати поставлених цілей у проекті. Форум 
пропонував подивитися на мрію — як на амбітний проект, що його ми можемо реалізувати тіль-
ки всі разом. Сформувати коло зацікавлених сторін, активізувати ресурси, скласти детальний 
план і, головне, виміряти вплив своїх зусиль — щоб знати, з якої точки потрібно завтра розпо-
чинати новий проект, нову мрію. 
Організатори Форуму прагнули надихнути учасників Форуму відважитися мріяти так, як того 
заслуговує Україна та світ. Масштабні та зухвалі мрії драйвлять рухатися вперед, у той час як 
довколишня дійсність наразі є відображенням бідності наших амбіцій. Мрія 3.0 — за аналогією 
з програмним забезпеченням 3.0 — це мрія, сформована самоорганізацією та самозалученням 
громадян. Об´єднана великою мрією спільнота активних і відповідальних українців — здатна на 
дива, яких не бачив світ!

#dream4UA
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Яку користь приніс цей Форум (або попередні Форуми) для вашої організації 
у сфері зміцнення спроможностей та організаційного розвитку? 

Форум висвітлив нові тренди, підходи та напрямки роз-
витку громадянського суспільства, яким ваша організа-
ція буде слідувати

організація відкрила нові напрями роботи, знайшла но-
вих партнерів/донорів/клієнтів

підшукали провайдера (тренера), який надав (надавати-
ме) послуги для розвитку вашої організації

розробили та почали втілювати стратегічні та операцій-
ні плани вашої організації

розробили внутрішні політики та процедури

розмежували управління та врядування організації

зрозуміли важливість самооцінки організаційного роз-
витку та навчилися її здійснювати

Форум мав великий вплив на нашу діяльність завдяки великій кількості учасників, контак-
тів, візуалізації досягнень. Коли невелика громадська організація має можливість отри-
мати навчання, спілкування, то вона починає бачити перспективи свого розвитку. За це 
ми дуже дякуємо команді організаторів і всім долученим до Форуму!

89%

74%

68%

60%

45%

30%

25%

Навчання на Форумі
У найбільшій залі Форуму тривав тренінг-марафон. 24 семінари та міні-тренінги з питань органі-
заційного розвитку, фінансової спроможності та проектного менеджменту проводилися прак-
тиками та найбільш популярними тренерами Платформи Маркетплейс. 



ІСАР Єднання | 2018

52



53

20 років надихаємо на інновації та інвестуємо в агентів змін 

Чи був Форум корисним для 
вашої організації?

91%
Відповідь «Так»

За результатами  
пост-Форумного  

опитування учасників

Спеціальна «Зона безпеки» на Форумі стала свід-
ченням важливості теми особистої, організацій-
ної, медійної та правової безпеки для громад-
ських організацій.

Дискусії, які паралельно відбувалися в аудиторіях Форуму, формували «порядок денний» для 
усього громадянського суспільства: співпраця з державою, робота з молоддю, антикорупційні 
проекти, залучення громад і громадян, громадянська освіта, підтримка суспільного мовника, 
важливість Донбасу та Криму.

Найкорисніша активність Форуму для вас?

Коридор можливостей

«На здибанку до донора»

Міні-тренінги для організаційного роз-
витку

Ключові промови спеціальних гостей 
(на початку)

Виставка мереж і коаліцій

Суспільні обговорення, модеровані 
дискусії, «круглі столи»

Кафе відкриттів «ЦУКЕРНЯ»

Посиденьки за кавою: відверті розмо-
ви з зірками громадського сектору

Виставка-ярмарок провайдерів 

Виставка соціальних бізнесів

78%

75%

67%

55%

53%

50%

48%

43%

42%

35%
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«Коридор можливостей»
пропонував учасникам Форуму майданчик для нетворкінгу та обміну контактами, розповсю-
дження підручників, звітів та методичних посібників, а також можливість отримати інформацію 
про навчальні послуги від провайдерів, які їх надають.

Цукерня: кафе відкриттів і нових облич
Один з привабливих форматів роботи Форуму та улюблена подія у тих учасників, які беруть 
участь не вперше. Вони знають, що в цій цукерні, крім справжніх солодощів, будуть і знання, і 
відкриття, і нові обличчя. 35 столиків, 35 тем, 35 нагод для справжніх змін. 

«Дуже сподобалася інсталяція «Крізь терни до зірок», дуже символічна. Ми забуваємо, 
що досягнення мрії — це багато зусиль і праці, крізь втому й зневіру, ще більше зусиль і 
праці. Дякую організаторам Форуму за таке нагадування простих, але важливих речей. 
Форум вийшов просто неймовірний!»
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Виставка соціальних бізнесів
переконливо доводила спроможність генерувати прибуток, який дозволить спрямовувати 
частину коштів на соціальні проекти.

Виставка коаліцій та мереж 
промотувала синергію об’єднаних зусиль громадських і благодійних організацій. Флешмоб 
«Ми сильні, коли ми єдині» підкреслив важливість єднання заради спільної мети.

Дуже раді, що мали можливість відвідати цей без перебільшення грандіозний Форум. На 
ньому ми зрозуміли, що дійсно не одинокі, що ми є одним з прутиків у дуже потужному 
пучці різноманітних громадських організацій у нашій країні, що ми на правильному шляху, 
що нам треба далі розвиватися, підвищувати свій організаційний розвиток, розробити 
внутрішні політики та процедури.
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Традиційно очікуваною була церемонія вручення нагород кращому провайдеру та кращому 
тренеру за версією Платформи Маркетплейс. У 2018 році почесне звання вибороли:

НАЙКРАЩИЙ  
ТРЕНЕР 

Марина Говорухіна

Світлана Олєйнікова

Андрій Вишняк

Інститут лідерства  
та управління УКУ

Ресурсний центр «ГУРТ»

«Дивовижні»

На завершення Форуму виконавчий дирек-
тор ІСАР Єднання Володимир Шейгус подяку-
вав усім донорам, бізнес-компаніям і приват-
ним особам, які долучилися до фінансування 
Форуму. 
Володимир Шейгус підкреслив, що Форум 
був би неможливим без цієї підтримки, так 
само, як без зусиль десятків активістів і при-
хильників Форуму, які щиро ділилися ідеями, 
контактами та надихали Форум на нові від-
криття!

Більше інформації про Форум: 
cd-platform.org/forum

ДОЛУЧАЙТЕСЯ! ТВОРІМО НАСТУПНИЙ ФОРУМ РАЗОМ!

НАЙКРАЩИЙ  
ПРОВАЙДЕР 
(організація) 
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Стратегічне партнерство з Адміністра-
цією Президента України
Адміністрація Президента України є бенефіціаром проекту, який ІСАР Єднання реалізовує за 
підтримки Агенції США з міжнародного розвитку. «Платформа розвитку громадянського су-
спільства» спрямована на посилення впливу громадянського суспільства, відтак, зацікавле-
ність Адміністрації Президента у реалізації проекту є свідченням розуміння важливості ролі, 
яку громадські та благодійні організації повинні відігравати в ході розбудови України. 

ІСАР Єднання підтримує роботу «Координаційної ради сприяння розвитку громадянського су-
спільства». Одним із основних завдань цієї Координаційної ради є напрацювання та внесення 
на розгляд Президентові України пропозицій стосовно налагодження конструктивної взаємо-
дії державних органів, органів місцевого самоврядування з організаціями громадянського су-
спільства. Виконавчий директор ІСАР Єднання Володимир Шейгус на запрошення Президен-
та України увійшов до складу Координаційної ради, щоб долучитися до процесу формування 
сприятливого середовища для посилення ролі громадянського суспільства, залучення потен-
ціалу неурядових організацій до процесів формування та реалізації державної, регіональної 
політики та механізмів сприяння розвитку в Україні громадянського суспільства.

Володимир Шейгус також є членом «Ради з питань національної єдності», основним завданням 
якої є вироблення пропозицій Президенту щодо відновлення історичної пам’яті українсько-
го народу, посилення функції державної мови, подолання стереотипів та пропагандистських 
міфів, спрямованих на руйнування єдності, зміцнення існуючих і налагодження нових взаємо-
зв’язків між регіонами. 

Зустрічі Спільноти практиків
Спільнота практиків — це неформальна платформа для збору, розповсюдження та обміну ін-
формацією, ідеями та найкращими практиками. Зустрічі Спільноти практиків відрізняє від зви-
чайних зібрань гранична спрямованість на практичний, осяжний та чіткий результат. Зустрічі 
Спільноти практиків проводяться для обговорення конкретних проблем, для напрацювання 
алгоритму їх вирішення, для збору порад, для отримання консультацій. Учасниками таких зу-
стрічей, як правило, є люди, які вже вирішували подібні проблеми і мають успішний досвід у цій 
царині.
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Локальні платформи діалогу  
та співпраці
ІСАР Єднання має тривалу традицію розбудови локальних платформ для налагодження діало-
гу та співпраці між місцевими стейкхолдерами. 

Ми інвестуємо в створення інфраструктури для  
громадянського суспільства, бо віримо, що вона  
є необхідною для досягнення сталих партнерських  
стосунків бізнесу, місцевої влади та громадянського  
суспільства
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Такі платформи можуть виникати як продовження роботи місцевої неприбуткової організації, 
яка стає ресурсним центром для інших місцевих організацій. Так виникли, наприклад, Плат-
форма взаємодій «Простір» у Рівному, Центр підтримки інституцій громадянського суспільства 
NGO-HUB у Вінниці чи «Розумний хаб» у Сумах.

Інший шлях — проведення регіональних форумів, які ми почали скликати з 2015 року. У 2017 
році цей досвід продовжився новим рівнем співпраці з Київською міською державною адміні-
страцією, на замовлення якої ми провели перший київський Форум організацій громадянсько-
го суспільства. У 2018 році другий київський Форум продовжив розпочату традицію.

Київський Форум організацій  
громадянського суспільства
Київський Форум організацій громадянського суспільства другий рік поспіль став ефективною 
комунікативною платформою для налагодження партнерських відносин київської міської вла-
ди з організаціями громадянського суспільства у реалізації різногалузевих проектів та ініціа-
тив. До участі у роботі Форуму було відібрано 200 організацій громадянського суспільства, які 
здійснюють свою діяльність на території міста Києва для блага громади міста. 

Володимир Шейгус, виконавчий директор ІСАР Єднання привітав учасників Форуму із 
тим, що він проводиться уже вдруге, відтак ідея майданчику, на якому влада, бізнес і 
громадськість можуть обмінюватися ідеями та співпрацювати, — очевидно, на часі: 

Тільки у взаємній повазі можлива дієва співпраця! Сьогодні є багато інструментів та меха-
нізмів, за допомогою яких ми, представники громадянського суспільства, можемо доне-
сти свою думку до влади. Питання тільки, чи буде це думка фахова, експертна, виважена? 
І відповідь залежить від того, наскільки спроможними є громадські організації Києва
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Учасники Форуму взяли участь у панельних дискусіях, засіданнях за «круглим столом», 
зокрема, по е-демократії, щодо питань діяльності ресурсних центрів, а також обговори-
ли можливості участі громадянського суспільства у розв’язанні проблем міста, серед 
яких: 

транспортна 
інфраструктура

екологічна 
стратегія

розвиток системи 
адміністративних 
послуг

медична реформа

вдосконалення 
доступу для ОГС  
до надання 
соціальних послуг

культурне життя розвиток спортивної 
інфраструктури

сучасні електронні 
можливості столиці

Крім того, відбулася виставка-ярмарок громадських організацій і презентація їх кращих 
практик-кейсів.
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Ми віримо, що для дійсного утвердження демократії в Україні потрібна участь кожного. По-
трібна єдність громади у розбудові кращої держави, у спільній праці на благо батьківщини — і 
саме громадські та благодійні організації мають допомогти кожному громадянину та кожній 
громадянці відчути свою особисту відповідальність за майбутнє. Це означає — не зупинятися 
на декларації потрібності демократії, а практикувати її щодня, роблячи внесок у спільне благо 
всіх українців. 

Ми допомагаємо демократизувати українську школу, реформувати місцеву владу 
та налагодити співпрацю на демократичних началах між державною владою та 
ОГС. І робимо це, вірячи, що успішна Україна можлива тільки тоді, коли кожен її 
житель стане Громадянином. 

Підвищення спроможності органів 
державної та місцевої влади 
Органи державної і місцевої влади можуть проводити конкурси проектів для вирішення міс-
цевих або загальноукраїнських проблем. Щороку рівень фінансування грантових конкурсів з 
боку держави зростає, а отже, зростає необхідність в набутті та поліпшенні навичок для ефек-
тивного менеджменту та використання бюджетних коштів.

РОЗБУДОВА  
Й УТВЕРДЖЕННЯ  
ДЕМОКРАТІЇ 
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Щоб покращити якість цих проектів, а також навчити чиновників організовувати й проводи-
ти грантові конкурси, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні ми провели 8 ре-
гіональних дводенних тренінгів у Івано-Франківську, Львові, Вінниці, Одесі, Харкові, Дніпрі, 
Краматорську, Києві. Тренінги проводилися у межах проекту  «Зміцнення інституційної спро-
можності Уряду України та організацій громадянського суспільства для ефективної реалізації 
проектів за державного фінансування», який виконується Координатором проектів ОБСЄ в 
Україні в партнерстві із Адміністрацією Президента України та Міністерством молоді та спорту 
України. У тренінгах взяли участь 576 учасників з усіх областей України! Концепція цих тренін-
гів передбачала спільну участь представників органів державної, місцевої влади та представ-
ників неурядових організацій. У результаті:

УЧАСНИКІВ
державних службовців  

готові організувати грантовий  
конкурс проектів у своїй  

громаді

81% 
УЧАСНИКІВ

значно покращили свої знання  
щодо проектного підходу  
та організації грантових  
конкурсів за державні  

кошти

95% 

У 2017 році Координатор проектів ОБСЄ в Україні підготував методичні рекомендації щодо 
розробки та управління проектами, що фінансуються державою та реалізуються ОГС. Відтак 
програма тренінгів була побудована на основі «Посібника з проведення конкурсів проектів 
ОГС за державного фінансування», який включає у себе як інформацію щодо проектного ме-
неджменту, так і про проведення конкурсів проектів: http://bit.ly/2VqYInf 
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Реформа шкільної освіти 
Демократії маємо постійно вчитися і навчати — щоденно, упродовж усього життя. Свідомими 
громадянами не народжуються, ми стаємо ними у процесі освіти та виховання. При цьому одним 
із найбільших викликів сучасної школи є створення демократичного середовища для навчання 
й виховання дітей на основі цінностей демократії і прав людини. Дати відповідь цим викликам 
має програма «Демократична школа: підтримка освітніх реформ в Україні», яка стартувала в 
2018 році. Її реалізовують Європейський центр ім. Вергеланда за підтримки Міністерства за-
кордонних справ Норвегії у співпраці з Міністерством освіти і науки України, Радою Європи, 
«Центром освітніх ініціатив» та ІСАР Єднання. 

У програмі «Демократична школа» ІСАР Єднання відповідає за розробку й поширення 
онлайн-ресурсів для розвитку демократичних компетентностей. 

У 2018 РОЦІ МИ ЗАПУСТИЛИ 
САЙТ ПРОГРАМИ: 

schools-for-democracy.org  

На ньому, зокрема, кожна шко-
ла може безкоштовно здійснити 
оцінку свого рівня відкритості 
та демократичності. Все що для 
цього потрібно — скористатися

«Інструментом демократичного розвитку школи», який слугує основою для самооцінки 
шкіл, водночас пропонуючи напрямки для подальшого демократичного розвитку й допомагає 
моніторити рух школи у напрямку розвитку культури демократії.
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У 2018 році ми запустили он-лайн посібник «Розвиток громадянської відповідальності». 
Концепція реформування української школи закладає докорінно нові підходи до освітнього 
процесу, пропонуючи педагогам переорієнтувати увагу на формування компетентностей уч-
нів, відійшовши від традиційних методик простого передавання знань. Он-лайн посібник також 
надає підтримку вчителям, які реалізовуватимуть наскрізну змістову лінію «громадянська від-
повідальність» у своїх предметах. Його рекомендовано до використання у загальноосвітніх 
середніх навчальних закладах України Міністерством науки та освіти України.

Допомогти тренерам програми опанувати спеціалізовані знання щодо громадянської освіти 
та демократизації школи покликаний навчальний курс, доступний на сайті програми. Також на 
сайті викладено три томи «Рамки компетентностей для культури демократії», переклад яких 
здійснював ІСАР Єднання: https://www.schools-for-democracy.org/biblioteka 

Всеукраїнська конференція «Демокра-
тичної школи» 

Учасників привітали заступник міністра освіти і науки України Роман Греба, заступник міністра 
молоді і спорту України Олександр Ярема, посол Норвегії в Україні Уле Т. Хропестад та вико-
навча директорка Європейського Центру імені Вергеланда Ана Перона-Ф‘єльдстад. 
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Ана Перона-Ф’єльдстад, зокрема, розповіла про розвиток онлайн ресурсів для розвитку де-
мократичних цінностей. Розроблені освітні та навчальні матеріали мають бути доступними для 
кожного учасника освітнього процесу, і це є одним із завдань програми «Демократична шко-
ла».

 

Однією з найяскравіших частин конференції став ярмарок успішних практик, під час якого 
шкільні команди ділилися своїми історіями успіху демократичних змін з колегами та гостями 
конференції. Учасники представили успішні практики з розвитку учнівського самоврядування, 
покращення освітнього середовища, розвитку співпраці з батьками та громадою та запрова-
дження громадянських компетентностей в освітньому процесі.
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Посилення взаємодії поліції та громади 
З 2015 року в роботі поліції України активно впроваджується новий принцип діяльності «Взає-
модія громади та поліції на засадах партнерства» (англ. Community Policing). Взаємодія громади 
та поліції на засадах партнерства — це постійна, партнерська та проактивна співпраця поліції 
та громади, спрямована на задоволення потреби населення в безпеці. Спільні зусилля грома-
ди й поліції по розбудові безпеки у громаді дають можливість створювати дійсно захищене та 
безпечне середовище, залучати усіх членів громади до діалогу, а також раціональніше вико-
ристовувати ресурси.

У 2018 році ІСАР Єднання у межах співпраці з програмою ООН «Відновлення та розбудова 
миру» провів грантовий конкурс для посилення особистої та громадської безпеки у Донецькій, 
Луганській та Житомирській областях через розбудову довіри та посилення взаємодії громади 
й поліції. 

Діалог громади та поліції є необхідною умовою побудови безпечного середовища у гро-
маді. Тож подібні програми, спрямовані на розбудову й розвиток взаємодії поліції та гро-
мади, є своєчасними і необхідними, 

— Андрій Гончаров (Центр муніципального розвитку міста Добропілля), грантер ІСАР Єднання

Впровадження інструментів «BigData» 
для управління публічними фінансами  
У 2018 році в Чернівцях, Вінниці, Полтаві та Житомирі запрацювали «Відкриті бюджети». Цей 
процес став частиною проекту «Комплексний міський розвиток в Україні», який реалізовується 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. ІСАР Єднання, як учасник 
консорціуму організацій, відповідальних за посилення фінансової спроможності міст, здійсню-
вав фінансовий моніторинг роботи виконкомів міських рад. 

Фінансова спроможність міст є важливою, бо є критерієм децентралізації повноважень у ре-
формі місцевого самоврядування. Відтак Чернівці, Вінниця, Полтава та Житомир, які доєдна-
лися до проекту, апробували на практиці концепцію IT-базованого фінансового моніторингу, 
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Вдосконалення бюджетного процесу  
в умовах децентралізації  
У результаті започаткованої у 2015 р. реформи міжбюджетних відносин ресурси місцевих бю-
джетів значно зросли. З 2017 р. місцеві бюджети зобов’язані перейти на нову систему Програм-
но-цільового бюджетування, покликану підвищити ефективність бюджетної сфери за рахунок 
зростання прозорості бюджету. Та досі існують проблеми з впровадженням системи на місце-
вому рівні, внаслідок чого бюджети виконуються неефективно.

У 2018 році ІСАР Єднання розпочав реалізацію проекту «Виконання місцевого бюджету в До-
нецькій і Луганській областях», метою якого є покращення розуміння ключових зацікавлених 
сторін і надання їм можливості вирішувати проблеми бюджетного процесу на місцевому рівні.

Проект продовжиться у 2019: ми відберемо та оцінимо бюджети десяти об’єднаних територі-
альних громад з точки зору їх ефективності, прозорості та пристосованості до вимог громадян. 
Висновки оцінювання, а також рекомендації щодо вдосконалення бюджетного процесу, будуть 
оприлюднені зацікавленим сторонам, що мають відношення до громад-учасниць проекту, та 
широкій громадськості. У результаті ми очікуємо покращення розуміння реформи міжбюджет-
них відносин серед органів місцевого самоврядування.

направлену на впровадження цілей системи моніторингу інтегрованого розвитку міста як про-
гресивної комплексної практики прозорості програмно-цільового бюджету в частині його ви-
трат. Взірцевим майданчиком слугував досвід Києва щодо впровадження онлайн-платформи 
«Відкритий бюджет» як прогресивного інструменту прозорості.



НАШ ІНСТИТУЦІЙНИЙ 
РОЗВИТОК
У 2018 році, підтримуючи власні традиції постійного самовдосконалення, ми працювали над 
організаційним розвитком ІСАР Єднання за такими ключовими напрямками:

Перегляд стратегічного плану  
на 2018–2021 рр.
Сесія стратегування — це ніби звірка годинників працівників організації. Після нашої роботи 
над переглядом стратегічного плану усі прилади в ІСАР Єднання працюють синхронно: цінно-
сті стверджено, формулювання місії відшліфовано, цілі осягнуто, плани встановлено. Вперед і 
вгору!
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закупівельної

поведінки працівників  
у соціальних мережах

кадрової

фінансової

грантової

управління майномуправлінської

облікової

у сфері ІТ

ПЕРЕГЛЯД  
ТА ОНОВЛЕН-
НЯ ПОЛІТИК 

Участь персоналу у навчальних заходах і тренінгах
Ольга Нікольська, керівниця напрямку «Розвиток культури філантропії», взяла участь у тренін-
гу для тренерів та отримала знання та інструментарій щодо роботи з делегаціями ЄС та гендер-
ними питаннями. Тренінг для тренерів був проведений Європейською конфедерацією НУО для 
допомоги та розвитку CONCORD (Брюссель, Бельгія).

Наталя Климова, менеджерка комунікацій і організаційного розвитку, пройшла короткотермі-
новий курс «Комунікації в неприбуткових організаціях» у Школі журналістики УКУ та «Інтенсив 
з розвитку громад» від ICA Associates Inc. (Канада).

Олена Губар та Валентина Дьомкіна вивчали досвід Академії розвитку філантропії в Польщі 
щодо створення та використання «Єдиної грантової бази даних» для мережі центрів «Дій ло-
кально», муніципалітетів та інших неприбуткових організацій.

Альона Гращенкова, фінансова менеджерка, отримала міжнародний сертифікат «Financial 
Manager for NGOs» від International association of accounting professionals (UK) та пройшла курс 
«План організаційного розвитку та вдосконалення внутрішніх політик в НПО» Аудиторсько-кон-
салтингової групи «Компас».

Ірина Разумова, головна бухгалтерка, взяла участь у міжнародній сертифікаційній програмі 
«Бухгалтерський облік для НПО» від The International Association of Accounting Professionals (UK) 
та отримала відповідний сертифікат.

Зміцнення технічних спроможностей грантової системи
Створення, тестування і повноцінний запуск системи онлайн подачі заявок на грант — унікаль-
ний досвід для України. Від початку до кінця він був зроблений силами працівників ІСАР Єд-
нання! Завдяки цій системі нашим грантерам не потрібно готувати багатосторінкові документи 
у Word, турбуватися про їхнє збереження, надсилати купу листів поштою — усе це можна зро-
бити легко та просто прямо у вікні інтернет-браузера! Там само можна отримати консультацію 
грантового менеджера, дізнатися про рішення Відбіркового комітету та завантажити договір 
про надання гранту. Бонус — «Інструмент самооцінки організаційного розвитку» теж доступний 
онлайн. У 2018 році ми доопрацювали модуль онлайн розгляду заявок Відбірковою комісією, 
відтак навіть засідання комісії тепер відбуваються у Інтернеті!
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НАШ  
БЮДЖЕТ

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ  
У 2018 РОЦІ: UAH 34 392 348

ВИДАТКИ 
У 2017 РОЦІ: UAH 24 361 985

в тому числі: НАДІЙШЛО В 2018 РОЦІ: UAH 32 033 791

ПЕРЕХІДНИЙ ЗАЛИШОК: UAH 2 227 466

ДОХОДИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: UAH 131 091
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Розподіл видатків  
у 2018 році  
за програмами

46% — «Платформа розвитку громадянсько-
го суспільства» за фінансування Агентства 
США з міжнародного розвитку на суму  
UAH 11 274 545

15% — Адміністрування малих грантів за фі-
нансування програми «Відновлення та роз-
будова миру» ООН в Україні на суму  
UAH 3 674 419

11% — «Школа фондів громад» за фінансуван-
ня Фонду ім. Ч.С. Мотта на суму  
UAH 2 756 346

11% — «Програма підтримки організаційного 
розвитку для організацій-хабів громадян-
ського суспільства» за фінансування Програ-
ми сприяння громадській активності «Долу-
чайся!» на суму UAH 2 706 826

5% — Програма «Демократична школа» за 
фінансування Європейського центру ім. Вер-
геланда на суму UAH 1 162 735

4% — «Зміцнення спроможності ОГС-націо-
нальних партнерів УВКБ ООН в Україні» за 
фінансування УВКБ ООН в Україні на суму 
UAH 889 986

3% — «Поширення моделі Молодіжних банків 
ініціатив через програму «Молодіжний пра-
цівник» за фінансування Програми розвитку 
ООН в Україні на суму UAH 539 389

2% — «Комплексний міський розвиток 
в Україні» за фінансування Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH на суму UAH 525 377

2% — «Виконання місцевого бюджету в 
Донецькій і Луганській областях» за фінансу-
вання Кімонікс Інтернешнл Інк. на суму  
UAH 497 376

0,7% — Проведення Київського Форуму гро-
мадських організацій на замовлення Депар-
таменту публічних комунікацій КМДА на суму 
UAH 200 683

0,2% — «Місцеві рішення для глобальних 
проблем» за фінансування Академії розвитку 
філантропії Польщі на суму UAH 93 371

0,07% — Приватні пожертви та дохід від ді-
яльності організації на суму UAH 24 829

0,03% — «Громадянське суспільство. Діалог 
заради прогресу» за фінансування Європей-
ського Союзу на суму UAH 16 104
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Розподіл видатків у 2018 році за статтями

Всього витрачено  

UAH 24 361 985

38%

27%

16%

12%

5%
1%

0,5% 0,5%

Гранти та міні-гранти для ОГС (субгрантування) — UAH 9 166 720

Оплата праці та медичного страхування працівників дирекції — UAH 6 699 995

Проведення заходів (тренінгів, форумів) — UAH 3 663 444

Експертні послуги — UAH 2 970 535

Оренда офісу та закупівля обладнання — UAH 1 272 409

Відрядження — UAH 280 682

Адміністративні витрати — UAH 182 538

Публікації та переклади — UAH 125 662
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Дякуємо за натхненну співпрацю у 2018:
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Back To The Future
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ednannia.ua
cd-platform.org

office@ednannia.ua
facebook.com/isar.ednannia


