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23+6 РОКІВ НАДИХАЄМО НА ІННОВАЦІЇ  
ТА ІНВЕСТУЄМО В АГЕНТІВ ЗМІН!

БЮДЖЕТ ЗА 23 РОКИ — $19 321 589        

УЖЕ 23 РОКИ МИ Є ПИТОМО УКРАЇНСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ  
ТА ПИШАЄМОСЯ ТИМ, ЩО САМОСТІЙНО ЗНАХОДИМО МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ РОЗВИТКУ І ПРОДОВЖУЄМО ЗРОСТАТИ РАЗОМ З УКРАЇНОЮ

Ми працюємо: 
• щоб громадянське суспільство України  

було впливовим та самозарадним;
• для поширення культури філантропії у громадах;
• як платформа для міжсекторального діалогу та співробітництва;
• для розбудови й утвердження демократії в Україні.

САР Єднання має найбільшу в Україні практику адміністрування 
малих і великих грантів. Щороку ми надаємо фінансову підтримку 
300-400 організаціям з усіх областей України. Незалежні аудити 
щороку підтверджують повну відповідність наших грантових 
процедур міжнародним і національним стандартам.

23 роки ми розвиваємо спроможності громадянського українського 
суспільства. Застосовуємо комплексний підхід до розвитку 
неприбуткових організацій: мікро-грантова підтримка, навчання, 
менторство, консультативний супровід. З 2009 року створили 
і розвиваємо унікальну Платформу організаційного розвитку  
«Маркетплейс», яка не має аналогів у світі: http://cd-platform.org.

Індекс сталості українських громадських і благодійних організацій 
виріс, у тому числі, завдяки Платформі «Маркетплейс».

Ми налагоджуємо партнерство між різними суспільними секторами, 
ідентифікуємо тренди розвитку громадянського суспільства. Знання 
про них допомагають громадському сектору на лише вижити, але й 
розвиватись.

Десять років поспіль Форум розвитку громадянського суспільства, 
який проводить ІСАР Єднання, – найочікуваніша подія у секторі для 
неприбуткових організацій, донорів, медіа, державної і місцевої 
влади та бізнесу.

87 
РЕАЛІЗОВАНИХ 
ПРОЕКТІВ ІСАР ЄДНАННЯ  
ЗА ВСІ РОКИ

6 
ЗА 2021 РІК

ПОНАД 

15 000 
УЧАСНИКІВ ФОРУМІВ  
ЗА 10 РОКІВ
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Самозарадне громадянське суспільство в Україні. 
Цей напрямок роботи зосереджений на підтримці 
організацій громадянського суспільства, щоб вони 
ставали сильними, самозарадними, завдяки грантовій 
підтримці, навчанню і менторському супроводу команд 
громадського сектору. 

Серед проєктів ІСАР Єднання 2021 у цьому напрямі:

• Проєкт «Ініціатива секторальної підтримки 
громадянського суспільства України» (USAID);

• Платформа розвитку громадянського  
суспільства «Маркетплейс»;

• Проєкт «Європейський Союз для сталості  
громадянського суспільства в Україні» за 
фінансовання ЄС;

• Розвиток громад в Україні через соціальне 
підприємництво.

Громади й філантропія. Головне завдання цього 
напрямку діяльності - розвиток локальної філантропії, 
культури благодійності, збільшення залученості 
мешканців громад до підтримки місцевих проєктів, їхнє 
долучення до розвитку власних міст, селищ, ОТГ. 

Серед проєктів ІСАР Єднання 2021 у цьому напрямі:

• Проєкт ім. Ч.С. Мотта «Школа фондів громад»;

• Проєкт «Європейський Союз для сталості 
громадянського суспільства в Україні», грантовий 
конкурс «Дофінансування залучених ресурсів».

Платформа міжсекторального діалогу та 
співробітництва. Головна мета цього напрямку - 
розвивати, розширювати та підсилювати діалог влади, 
бізнесу і громадського сектору задля покращення життя 
мешканців громад, спільного вирішення їхніх нагальних 
потреб та досягнення стратегічних цілей. Серед проєктів 
ІСАР Єднання 2021 у цьому напрямі:

• Форум розвитку громадянського суспільства;

• Зустрічі спільноти практиків.

Розбудова спільноти однодумців, активістів, 
ініціативних членів суспільства, що підтримують 
діяльність громадських організацій, хочуть бути 
частиною громадянського суспільства. Майже кожен 
проєкт ІСАР Єднання у 2021 році спрямований на те, 
щоб популяризувати роль організацій громадянського 
суспільства, щоб ще більше людей долучались до роботи 
громадського сектору, створювали власні ініціативи і 
розуміли цінність громадянської позиції.

Стратегічні напрями 
діяльності ІСАР Єднання:

2

3

4

1

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО НАС, ЩОБ:

• дізнатися, як зробити свою громадську ініціативу сталою;

• знайти донорів і партнерів;

• навчитися бути професійним та впливовими;

• посилити свій організаційний розвиток.

http://ednannia.ua 
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Наше правління Наша команда

Андрій Павлович, 
координатор SALTO Eastern Europe and 
Caucasus Resource Centre

Голова Правління ІСАР Єднання

Ігор Тодоров,
професор кафедри міжнародної політики, 
суспільних комунікацій  
та регіональних студій Ужгородського 
національного університету

Член Правління ІСАР Єднання

Боріс Стречанськи,
старший експерт Центру Філантропії 
(Словаччина)

Член Правління ІСАР Єднання

Володимир Шейгус
виконавчий директор
sheihus@ednannia.ua

Андрій Донець
керівник програм

donets@ednannia.ua

Альона Гращенкова
фінансова менеджерка

hrashchenkova@ednannia.ua

Влада Масло
грантова менеджерка
maslo@ednannia.ua

Олена Губар
радник,  

грантова менеджерка
gubar@ednannia.ua

Наталя Климова
керівниця комунікацій і 

організаційного розвитку
klymova@ednannia.ua

Ірина Разумова
головна бухгалтерка

razumova@ednannia.ua

Марія Гелетій
заступниця керівника проєкту 

«Ініціатива секторальної 
підтримки громадянського 

суспільства України»
m.heletiy@ednannia.ua

Валентина Дьомкіна
грантова менеджерка, 

менеджерка подій
domkina@ednannia.ua

Альона Литвин
бухгалтерка

lytvyn@ednannia.ua

Ірина Ярко
менеджерка комунікацій

yarko@ednannia.ua

Анастасія Буряк
офіс менеджерка

buriak@ednannia.ua

Ольга Нікольська
керівниця напрямку  
«Розвиток культури  

філантропії»
nikolska@ednannia.ua

Юлія Телешова
грантова менеджерка

teleshova@ednannia.ua

Кирил Сивицький
IT-спеціаліст

admin@ednannia.ua

Тетяна Ничипоренко
керівник програм

nychyporenko@ednannia.ua

Ольга Коцеруба
менеджерка комунікацій
kotseruba@ednannia.ua
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 3 027 166 $
інвестовано в 

громадянське суспільство

Наша проєктна діяльність

ПРОЄКТ «ІНІЦІАТИВА СЕКТОРАЛЬНОЇ  
ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ» (USAID)

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В РАМКАХ ПРОЄКТУ «ІНІЦІАТИВА СЕКТОРАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ»?

Унікальне на тлі інших пострадянських суспільних середовищ українське громадянське суспільство 
має свої ключові виклики. Один з основних - громадянське суспільство має стати повністю самоза-
радним задля успішного майбутнього України. Самозарадність - це спроможність організації брати 
на себе відповідальність за власне існування, розвиток, результати діяльності та взаємодію.

За підтримки нашого постійного партнера USAID з 2019 по 2024 роки ІСАР Єднання у консорціумі 
з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та Вер-
ховенство права (ЦЕДEM) реалізовує масштабний проєкт «Ініціатива секторальної підтримки грома-
дянського суспільства України».

Наша мета в цьому проєкті — покращити умови діяльності для громадянського суспільства та 
зміцнити інституційні спроможності ОГС для підвищення самозарадності громадського сектору в 
Україні.

Робота над зміцненням інституційної спроможності  
організацій громадянського суспільства:

Підтримка організаційного розвитку за допомогою надання щомісячних грантів;

Покращення правових умов діяльності громадянського суспільства

Дослідження секторальних проблем громадянського суспільства.

КОНКУРС ГРАНТІВ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

опрацьовано 
заявок

539 260 250
профінансовано 
заявок

унікальних орагнізацій 
профінансовано

Адмініструємо та вдосконалюємо Платформу розвитку  
громадянського суспільства «Маркетплейс»

1

29 років
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Унікальна платформа «Маркетплейс» складається з трьох компонентів:

ПРИВАТНИХ 
ОСІБ

КОРИСТУВАЧІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЯК ПРОВАЙДЕРИ ПОСЛУГ  
З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

БІЗНЕС- 
ОРГАНІЗАЦІЇ

МУНІЦИПАЛЬНИХ 
УСТАНОВ

1.  Інтернет-портал – віртуальна платформа зустрічі попиту та пропозиції у сфері 
організаційного розвитку ОГС. Тут можна пропонувати, шукати, замовляти, обирати 
тренінги, консультації, дослідження та інші види навчання або послуг, щоб посилити свою 
спроможність. https://cd-platform.org

2. Майданчики для обговорення важливих питань у сфері організаційного розвитку: планів, 
стратегій та політик; зустрічі Спільноти Практиків, експертні обговорення, вебінари. Форум 
розвитку громадянського суспільства – найбільш очікувана подія року!

3. Система міні-грантів з організаційного розвитку, яка забезпечує 
безперервне фінансування ринку послуг у сфері організаційної 
спроможності ОГС. Будь-яка українська некомерційна організація 
може подати заявку до ІСАР Єднання, щоб отримати грант на власний 
організаційний або технічний розвиток. За допомогою грантів можна 
“придбати” необхідні послуги: тренінг, семінар, короткострокові/
довгострокові консультації, експертну оцінку тощо. 

5 583

2 255

2 834

2 767 470 91

ОЗНАЙОМИТИСЯ 
З ДОКУМЕНТОМ

ОРГАНІЗАЦІЙ  
ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА

КОРИСТУВАЧІВ
зареєстровано на  
Платформі «Маркетплейс»

Що важливого відбулося 2021 року у рамках проєкту  
«Ініціатива секторальної підтримки громадянського 
суспільства України» (USAID)

Кабінет міністрів України затвердив Національну 
стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні, 
яка розроблялася у межах ініціативи першої леді Олени 
Зеленської та на виконання відповідного указу Президента 
України за координації Мінрегіону. В онлайн громадських 
обговореннях проєкту Стратегії взяли участь близько 500 
представників громадських, благодійних, міжнародних 
організацій, органів державної влади, а також експерти та 
фахівці аналітичних центрів і організацій громадянського 
суспільства. Цю роботу, разом з узагальненням пропозицій 
громадськості та аналітичною підтримкою процесу 
розробки стратегії, очолив консорціум організацій у складі 
ІСАР Єднання, “Центру Економічного Відновлення” та ГО 
“Безбар’єрність”.

Був розроблений Регіональний порядок денний  
громадянського суспільства України на 2022-2026.

Унікальність документу в тому, що його розробили самі представники 
громадянського суспільства і він базується на регіональних дослідженнях. 
Понад 800 осіб - працівників, волонтерів, членів керівних органів та експертів 
з громадських і благодійних організацій  долучилися до цього процесу.  

Для промоції ролі громадянського суспільства була 
організована фотовиставка «Незалежність — це я. 
Незалежність — це ми.» 

30 історій, які змальовують діяльність громадських 
організацій у різних сферах по всій Україні (екологія, 
освіта, підтримка людей з інвалідністю, ветеранів, 
емігрантів, опіка і допомога дітям, сфера культури та 
спорту, правова допомога тощо).

Допомога з розробкою Національної стратегії  
зі створення безбар’єрного простору України.

ПОДАТИ 
ЗАЯВКУ 

1312

29 років надихаємо на інновації та інвестуємо в агентів змінІСАР Єднання 2021

https://cd-platform.org/
https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-prezidenta-ukrayini-uryad-zatverdiv-67981
https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-prezidenta-ukrayini-uryad-zatverdiv-67981


ПРОЄКТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ДЛЯ СТАЛОСТІ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ»

З 2019 року ІСАР Єднання є  стратегічним партнером Європейського Союзу та реалізує 
за його підтримки проєкт «Європейський Союз для сталості громадянського суспільства в 
Україні» (EU4Civil Society Sustainability in Ukraine) в межах програми Європейського Союзу 
«Стратегічні партнерства для розвитку організацій громадянського суспільства в країнах 
Східного Партнерства». 
Наша мета в цьому проєкті — посилити стійкість громадських та благодійних організа-
цій до викликів та надзвичайних ситуацій, допомогти подолати можливі негативні впливи 
та забезпечити безперервне виконання їхніх місій.

Робота студії допомогла продемонструвати досягнення різних команд орга-
нізацій та громадських активістів, їхній поступ попри перешкоди, приклади 
їхньої мобілізації та життєстійкості в умовах обмежень пандемії COVID-19.

3. Було запущено 2 онлайн інструменти для розробки стратегії організації та фандрейзин-
гової стратегії, які в умовах обмежень пересування та проведення офлайн заходів відкрили 
можливість організаціям самостійно працювати над розробкою стратегії, а також стали ін-
струментом організації віддаленої роботи провайдера з ОГС над розробкою стратегії

1. Грантова підтримка для організацій громадянського суспільства

• В мехах проєкту ІСАР Єднання надавав особливо затребувану в умовах пандемії COVID-19 
підтримку у формі грантів загальної підтримки для організацій, що стали заручниками 
кризи та відчули на собі її вплив, але мають бачення як у важкопрогнозованому 
середовищі втримати власну позицію, тримати фокус, здобути додаткові спроможності 
та наростити  вплив у сфері своєї діяльності. Загальну підтримку отримали 8 ОГС, що 
нарощували свій вплив зокрема у адвокатуванні прав дітей, адвокатуванні та створенні 
інфраструктури для підвищення доступності просторів для людей з інвалідністю, 
просування сервісів для сформованих ОТГ з розвитку місцевої демократії та інших;

• 25 ОГС отримали гранти Швидкої необхідної підтримки, завдяки яким посилили свої 
спроможності в умовах викликів продовжувати роботу та надали послуги більше, 
ніж 20 000 людям — своїм бенефіціарам (люди з інвалідністю, діти, жінки, які постраждали 
внаслідок насилля, представники місцевих громад, батьки новонароджених, батьки з 
передчасно народженими дітьми, люди похилого віку, пацієнти, — найбільш вразливі до 
пандемії групи населення в місцевих громадах);

• 10 ОГС залучили кошти на ідеї своїх проєктів у своїх спільнотах та отримали 
дофінансування на впровадження проєктів для вирішення проблем своїх громад/cпільнот. 

2. В межах проєкту продовжила роботу NGO.Studio, що є медіаплатформою для обговорен-
ня актуальних для громадянського суспільства тем, обміну ідеями, досвідом, знаннями.

Що відбувається в рамках проєкту «Європейський Союз для сталості 
громадянського суспільства в Україні»?

56  
медійних  
продуктів  
виготовлено

(лекції, семінари, вебінари провайдерів 
послуг з організаційного розвитку, інтерв’ю 
з лідерами громадських організацій та 
актуальні новини в секторі)

1 300 000  
медіа охоплення

2 ШКОЛА ФОНДІВ ГРОМАД  
(ЗА ПІДТРИМКИ ФОНДУ Ч.С. МОТТА)

Фонди Громад України отримали 30 грантів. Подані заявки були в основному оформлені в 
рамках дофінансування та розвитку співпраці з бізнесом, фонди громад активно збирали кошти у 
своїх громадах для запобігання та боротьби з пандемією та задоволення інших потреб громади.

У 2021 році діяльність українських Фондів Громад була продовжена під впливом пандемічних 
обмежень COVID-19, і згодом пріоритети їх фінансування були перенаправлені на допомогу лі-
карням і медичним працівникам в доповнення до їхніх звичайних програм і проєктів.

У 2021 році ІСАР Єднання організувала та провела 2 школи:  
Залучення коштів від бізнесу та Цифровізація для Фондів Громад.

Школа Залучення коштів від бізнесу проводилась Фондом «Подільська Громада» у м. Вінниця. 
Програма Школи включала наступні теми: Інструменти для роботи з бізнесом, Комунікація з біз-
несом, Переговори з бізнесом, практика та адаптація інструментів залучення коштів.

Херсонським фондом громади «Захист» у м. Залізний Порт Херсонської області була проведена 
Школа з цифровізації роботи фондів. Це була практична школа, спрямована на розвиток цифро-
вих навичок громадських фондів. Запрошений фахівець майстерно поєднав теоретичні та прак-
тичні заняття та наприкінці тренінгу учасники навчилися різноманітним доступним онлайн-ін-
струментам, які полегшують онлайн роботу громадських фондів. Серед сесій: Google, Microsoft, 
Canva for NGOs, Microsoft Teams, Google Maps, інструменти для онлайн-роботи StreamYard, 
Melonapp, OBS Studio, ManyCam, як створити власну сторінку, як побудувати якісну систему 
онлайн-освіти персоналу тощо.

7 Фондів громад взяли участь у спільному проєкті IСАР Єднання у співпраці з австрійською ор-
ганізацією IZ - Verein zur Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung. Протягом 9 місяців вони 
проходили навчання в змішаному режимі – онлайн та офлайн тренінги, а також онлайн навчан-
ня на платформі ІСАР Єднання (e-learning.ednannia.ua). Наприкінці проекту малі гранти отримали 
ті організації, які розробили найкращі бізнес-плани в ході участі в проєкті. Результати грантового 
конкурсу були оголошені у лютому 2021 року. Серед 5 переможців Фонд Громади м. Березань – 
їхній бізнес-план щодо повного циклу поводження з відходами підтримав відбірковий комітет.

3

Фонд громади — неприбуткова благодійна структура, що може бути заснована у будь-якому 
селищі, ОТГ чи великому місті задля вирішення задач і досягнення цілей місцевої громади.  
ІСАР Єднання першим в Україні у 2010 році почав роботу щодо створення фондів громад  
в регіонах. Сьогодні в країні працюють більше 30 фондів громад. Вони об’єднують лідерів  
і співпрацюють з місцевою владою задля покращення життя мешканців громад.
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У 2021 році 10 фондів громад, які подали свої статистичні дані за півріччя, зібрали понад  
4 881 000 грн (180 000 доларів США) на місцевому рівні та майже 7 740 000 грн  
(286 000 доларів США) на національному та міжнародному рівнях. Крім того, Вінницький  
фонд громад «Подільська громада» забезпечив прозорий та підзвітний розподіл 20 000 000 грн  
(740 000 дол. США) бюджетних коштів, виділених Вінницькою обласною радою на конкурс 
грантів серед місцевих ОГС. У рамках грантового конкурсу «Комфортні громади» надійшло  
213 заявок та підтримано 70 проєктів.

Протягом першого півріччя 2021 року 5 Фондів громад проводили грантові конкурси у своїх 
громадах. Загальна кількість виділених грантів – 128 на загальну суму 20 667 4147 грн  
(765 460 дол. США). Розподіл грантових коштів здійснювався відповідно до політик та процедур, 
розроблених Фондами Громад за сприяння проєкту Школа Фондів Громад. Кількість наданих 
грантів значно збільшилась, оскільки Фонд Громади Вінниці «Подільська громада» розподіляв 
гранти для Вінницької обласної ради (20 000 000 грн. – 70 грантів).

Українські фонди громад були запрошені до участі в європейських дослідженнях, ініційованих 
різними акторами та спрямованих на вивчення різних підходів, які фонди громад мають у 
Європі. Наприклад, науковці Італії Джина Россі з університету Удіни і К’яра Леардіні з університету 
Верони проводили дослідницький проєкт, метою якого є вивчення впливу COVID-19 на практику 
розкриття інформації Громадських фондів у Європі.

Станом на 30 червня 2021 року у рамках школи громадських фондів 
діяли наступні фонди Громад:

• Фонд Громади м. Вінниця  
“Подільська Громада”

• Асоціація “Відродження Грицева”,  
Гриців, Хмельницька область

• Фонд Громади  
м. Вознесенськ, Миколаївська область

• Фонд Громад “Рідня”,  
м. Стрий, Львівська область

• Фонд громади м. Житомира

• Фонд Громади Березані, Київська область

• Фонд громади м. Херсона “Захист”

• Фонд Розвитку Громади  
м. Краматорськ, Донецька область

• Громадський Фонд “Суми”

• Тепле Місто, м. Івано-Франківськ

• Фонд розвитку селища Доманівка, 
Миколаївська область

• Фонд Громади “Барі”,  
м. Бар, Вінницька область

• ГО “Гостинець”,  
м. Новояворівськ, Львівська область

• Фонд Громади “Толока”, м. Харків

• ГО “Єдність громади - заможне село”,  
с. Віта-Поштова та Юріївка, Київська 
область

• ГО “Простір”, м. Рівне

• ГО “Альянс Добрих Справ”,  
м. Васильків, Київська область

• Фонд Громади м. Дубно, “Добробут”,  
Рівненська область

• Фонд Громади м. Боярка, Київська область

• Фонд Громади ім. Софії Фальц-Фейн,  
м. Олешки, Херсонська область

• Фонд громади м. Костопіль,  
Рівненська область

У 2021 році ІСАР Єднання за підтримки Програми ООН з відновлення та розбудови миру реа-
лізував проєкт «Залучення НУО/ОГС як відповідальної сторони для управління програмою ма-
лих грантів з питань розвитку громади та ініціатив у галузі безпеки, соціальної згуртованості, 
соціальної інтеграції, запобігання конфліктам та побудови миру, гендерної рівності та запобі-
гання ГН, роботи поліції в громаді, просування бюджетів участі, громадянського суспільства 
програми однорангової підтримки, система наставництва ОГС, співпраця між органами місце-
вого самоврядування, підтримка ОГС під керівництвом жінок у цільових громадах Донецької, 
Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей згідно 
з ENI / 2018 / 398-605, «Підтримка ЄС Сходу України - Відновлення, розбудова миру та управ-
ління», що фінансується Європейським Союзом».

У межах проєкту були розроблені 15 грантових конкурсів, проведена їхня успішну інформаційна 
кампанія через інфопростори для громадських організацій і Платформу «Маркетплейс». Грантова 
база ІСАР Єднання дозволила приймати заявки грантерів онлайн. Це забезпечило відкритість та 
прозорість під час відбору проєктів.

Що було зроблено в межах проєктів:

встановлення відеокамер спостереження; закупівля обладнання для боротьби з пожежами; об-
лаштування дитячих майданчиків та спортмайданчиків; робота з дітьми, включаючи дітей з інва-
лідністю; розробка та видання методичних матеріалів з тематики безпеки, роботи з дітьми тощо; 
підготовка та проведення аудитів безпеки; облаштування місць відпочинку та прибудинкових 
територій; встановлення велопарковок; проведення тренінгів, робочих зустрічей; облаштуван-
ня ХАБів; розробка туристичних маршрутів, проведення кінофестивалю; вирішення екологічних 
проблем через правила поводження зі сміттям тощо.

АДМІНІСТРУВАННЯ ГРАНТІВ ЗА 
ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ООН З 
ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МИРУ

4

10 вебінарів  
провів ІСАР Єднання, щодо особливостей грантових конкурсів, 
процедури подачі проєктних пропозицій, управління проєктами 
і вимог щодо звітування, успішних комунікацій організації.

89 920 осіб  
отримали користь 
від виконання проєктів

47 378 
жінок

35 542 
чоловіка

близько 

900 учасників  
з усієї України 
відвідали вебінари

На виконання проєктів було додатково залучено 43111 дол. США. Це кошти, які були надані орга-
нами місцевого самоврядування для дофінансування проєктів або кошти, які організації залучили 
через власний фандрейзинг.

14 
відбіркових комісій  
з оцінки проєктних пропозицій  
та відбору проєктів для фінансування 

269  
проєктних заявок  
прийнято експертами

93   
з них було 
профінансовано
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Програму «Демократична школа» ІСАР Єднання реалізовує разом з Європейським центром  
ім. Вергеланда за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії у співпраці з Міністерством 
освіти і науки України, Радою Європи, «Центром освітніх ініціатив».

Серед цілей Програми — підтримувати розробку нових навчальних програм, спрямованих 
на розвиток громадянських компетентностей; зміцнювати шкільну автономію, децентралізацію 
шкільного врядування та демократизацію освітнього процесу; створювати доступ до нових на-
вчальних онлайн-ресурсів для розвитку громадянських компетентностей; сприяти професійному 
розвитку вчителів через підсилення спроможності обласних інститутів післядипломної педаго-
гічної освіти та релевантних ГО; підтримувати діалог між освітянами з різних регіонів; сприяти 
розробці освітньої політики.

У 2021 «Демократична школа» організувала цикл онлайн-курсів  
«30 кроків до Нової української школи: навчаємо громадянина»  
на платформі Prometheus.

Курс дає можливість комплексно зануритися в тему соціального підприємництва і перейняти 
знання та досвід експертів, які на практиці пройшли шлях запуску підприємства і продовжать 
розвивати свою справу.  Цей курс сфокусований на специфіці діяльності неприбуткових орга-
нізацій і дає глибший погляд на цю тему. Унікальність курсу в тому, що він пропонує інструмент 
для самостійного оцінювання.  За допомогою нього ОГС можуть оцінити спроможність організа-
ції займатися соціальним підприємництвом.

На платформі ІСАР Єднання (e-learning) Фонди громад 9 місяців проходили навчання у змішано-
му офлайн-онлайн форматі. Наприкінці проекту організації, які розробили найкращі бізнес-плани 
для соціального підприємництва, отримали гранти для старту своїх проєктів.

1. У рамках проекту був розроблений курс «Соціальне підприємництво  
як шлях до фінансової сталості організацій громадянського суспільства».

2. Об’єднанні зусилля у рамках проєкту Школа фондів громад (за підтримки 
фонду Ч.С. Мотта) та у співпраці з австрійською організацією IZ — Verein zur 
Förderung von Vielfalt, Dialog und Bildung допомогли залучити до навчання  
ко7 Фондів громад.

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ОСВІТНІХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ 
«ДЕМОКРАТИЧНА ШКОЛА»

ПРОГРАМА «РОЗВИТОК ГРОМАД В УКРАЇНІ  
ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» У ПАРТНЕРСТВІ  
З IZ – VIELFALT, DIALOG, BILDUNG (АВСТРІЯ)

5

ОЗНАЙОМИТИСЯ  
З КУРСАМИ

2 474  
загальна кількість 
користувачів на цьому курсі

584 (23,6%)   
сертифікатів 
згенеровано

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ 
НА КУРС
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    Форум розвитку громадянського суспільства    – найбільша національна платформа для
навчання, спілкування та обміну досвідом. Місце зустрічі «усіх з усіма», як говорять про Форум
його учасники.  Щороку на Форумі збираються громадські активісти, благодійники,  волонтери, 
представники бізнес-компаній та донорських організацій, очільники держави та представники
органів місцевого самоврядування – щоб разом  обговорити найактуальніші питання розвитку
громадянського суспільства, але й усієї країни.

"НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - ЦЕ МИ!"   Така тема найочікуванішої події року – 10  Форуму  розвитку 
громадянського суспільства. Ми присвячуємо її 30 річниці відновлення  незалежності України.
За роки  незалежності  багато  волонтерських  ініціатив  виросли  до  стійких  громадських 
організацій, а волонтери – до впливових лідерів думок. Перші кроки стали успішними акціями,
кампаніями,  об’єднаннями  і  навіть коаліціями.  Сьогодні  це  потужні   структури,  які  щодня
покращують життя українців та громад, впливають на політику та економіку країни, адвокатують
зміни та спільно з владою напрацьовують нове законодавство. На  Форумі ми відзначаємо цей 
важливий внесок  громадянського  суспільства утворення та розбудову держави.  Саме люди є 
рушійною силою країни.  Люди,  які творять зміни,  змінюються  самі та надихають змінюватися
інших, а разом – всю країну.

Форум – це те, що нас об’єднує, навчає, розвиває, надихає, стимулює, показує нові креативні 
ідеї та інноваційні рішення. Тут ми разом згадаємо здобутки громадянського суспільства, що
сформували і продовжують формувати  нашу  незалежність і відсвяткуємо наш внесок  у  цей 
ювілей!

4 5
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кампаніями,  об’єднаннями  і  навіть коаліціями.  Сьогодні  це  потужні   структури,  які  щодня
покращують життя українців та громад, впливають на політику та економіку країни, адвокатують
зміни та спільно з владою напрацьовують нове законодавство. На  Форумі ми відзначаємо цей 
важливий внесок  громадянського  суспільства утворення та розбудову держави.  Саме люди є 
рушійною силою країни.  Люди,  які творять зміни,  змінюються  самі та надихають змінюватися
інших, а разом – всю країну.

Форум – це те, що нас об’єднує, навчає, розвиває, надихає, стимулює, показує нові креативні 
ідеї та інноваційні рішення. Тут ми разом згадаємо здобутки громадянського суспільства, що
сформували і продовжують формувати  нашу  незалежність і відсвяткуємо наш внесок  у  цей 
ювілей!

4

Форум розвитку громадянського суспільства — найбільша національна платформа для 
навчання, спілкування та обміну досвідом. Місце зустрічі «усіх з усіма», як говорять про Форум 
його учасники. Щороку на Форумі збираються громадські активісти, благодійники, волонтери, 
представники бізнес-компаній та донорських організацій, очільники держави та представники 
органів місцевого самоврядування — щоб разом обговорити найактуальніші питання розвитку 
громадянського суспільства, але й усієї країни.

«НЕЗАЛЕЖНІСТЬ — ЦЕ МИ!» Така тема найочікуванішої події року — 10 Форуму розвитку 
громадянського суспільства. Ми присвятили її 30 річниці відновлення незалежності України.  
За роки незалежності багато волонтерських ініціатив виросли до стійких громадських 
організацій, а волонтери — до впливових лідерів думок. Перші кроки стали успішними акціями, 
кампаніями, об’єднаннями і навіть коаліціями. Сьогодні це потужні структури, які щодня 
покращують життя українців та громад, впливають на політику та економіку країни, адвокатують 
зміни та спільно з владою напрацьовують нове законодавство. На Форумі ми відзначили цей 
важливий внесок громадянського суспільства утворення та розбудову держави. Саме люди є 
рушійною силою країни. Люди, які творять зміни, змінюються самі та надихають змінюватися 
інших, а разом — всю країну.

Форум — це те, що нас об’єднує, навчає, розвиває, надихає, стимулює, показує нові креативні 
ідеї та інноваційні рішення. Тут ми разом згадали здобутки громадянського суспільства, що 
сформували і продовжують формувати нашу незалежність і відсвяткуємо наш внесок у цей 
ювілей!
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ФОРУМ – 2021 у цифрах:

учасників (600 онлайн)

області України

унікальних відвідувачів сайту – Форуму

онлайн переглядів сайту

творців форуму: спікери, тренери, 
волонтери, учасники партнерських виставок, 
організатори 

синхронних локацій

панельні дискусії та воркшопи

донорських презентацій

тематичні виставки із залученням  
30 партнерів

інтерактивні навчальні гри

урочисте свято «Громадська відзнака року»

відзнак — кращих практик з організаційного 
розвитку

1800
24 

5000
19000

300
10
32
17

4
3
1
5
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Наш бюджет

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ В 2021 РОЦІ

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ У 2021 РОЦІ ЗА ПРОГРАМАМИ

ВИДАТКИ  
В 2020 РОЦІ

НАДІЙШЛО  
В 2021 РОЦІ

ПЕРЕХІДНИЙ 
ЗАЛИШОК 2020 РОКУ

ЗАЛИШОК НА КІНЕЦЬ 
2021 РОКУ

4 502 998 USD

4 027818 USD

ВСЬОГО 
ВИТРАЧЕНО 

4 027818 USD

3 594 182 USD908 816  USD

475 180 USD

«Ініціатива секторальної підтримки 
громадянського суспільства України» за 
фінансування Агентства США з міжнародного 
розвитку на суму 2 2437 355,41 USD 

«Європейський союз для сталості громадянського 
суспільства України» за фінансування ЄС на суму  
646 694 USD 

Адміністрування  грантів за фінансування 
Програми ООН Відновлення та розбудова  
миру на суму 654 448 USD 

«Школа фондів громад» за фінансування  
Фонду ім. Ч.С. Мотта на суму 138 783 USD  

Програма «Демократична школа»  
за фінансування Європейського центру  
ім. Вергеланда на суму 81 264 USD 

Програма «Розвиток громад в Україні через 
соціальне підприємництво» у партнерстві з  
IZ – Vielfalt, Dialog, Bildung (Австрія) на суму  
69 274 USD

РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ У 2021 РОЦІ ЗА СТАТТЯМИ 

ВСЬОГО 
ВИТРАЧЕНО 

4 027818 USD

Гранти для ОГС (субгрантування) — 2 888 323 USD 

Послуги зовнішніх залучених експертів — 466 077 USD 

Оплата праці та соціальні гарантії  — 415 173 USD  

Проведення заходів (тренінгів, форумів) — 138 843 USD 

Орендні та комунальні платежі, обладнання тощо — 68 200 USD 

Відрядження — 8062 USD 

Поштові, канцелярські та інші адміністративні витрати — 36395 USD 

Публікації та переклади — 6745 USD 
60%

16%

16%

4%
2% 2%
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Звіт незалежного 
аудиту за 2021 рік

01

1200 - -

1300

1190 - -
1195

1165
1170

1155
1160 - -

1135
1136 - -

1110 - -
1125 - -

1100
1103 - -

1095

1030 - -
1090 - -

1012
1020 - -

1010
1011

1002
1005

1000
1001

1 2 3

21676150

2022 01

»

  
 

  
 
 

 
 

- –

-

 
 

 

- -
-

;

-

 
 

 
 

-
» http://cd-platform.org/ - -
http://ednannia.ua/

 

 

 

  
 
 
 

(
(
(
(

(
(

( (
( (

( ) ( )

-

                     

14.02.2022

16

"

, 
26-2021- 24.12.2021

« »
(« »), 21 ,

, .

,

’

.

. 

2300

2350 - -

2285
2290 - -

2270

2280

2050

2120
- -

1 2 3

2000 - -

1700
- -

1900

1690 -

1695

1630 - -
1665

1621 - -
1625 - -

1615
1620 - -

1610 - -

1600 - -

1495 - -

1595

- -

- -
- -

- -

1 2 3

 
 

   

4  

 
 

EU
USAID

UNDP -
-
-
-
-

 

;

2726

29 років надихаємо на інновації та інвестуємо в агентів змінІСАР Єднання 2021



Дякуємо за натхненну співпрацю в 2021!

ОФІС 
ПРЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ

28
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