
Громадська організація 
Центр підтримки громадських і культурних 

ініціатив  “ТАМАРИСК”

Річний звіт 2014



ОСНОВНА МЕТА
Створення умов та відпрацювання механізмів для 

ефективного розвитку місцевих громад в Україні. 

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Сприяти позитивним змінам у житті місцевих 

громад Дніпропетровської області, створюючи 

можливості для розвитку людей і організації.
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Наші цінності:

 Толерантність і повага.

Ми працюємо у суспільстві и впевнені, що для досягнення справжніх 

позитивних змін людям важливо поважати один одного, навіть якщо їх 

погляди на різні речі є дуже різними. Ми поважаємо себе і тих, з ким 

співпрацюємо, і толерантно ставимося до людей, чиї цінності, погляди та 

стиль життя не співпадають з нашими.

 Відкритість.

Ми діємо відкрито і готові до співпраці з різними людьми та 

організаціями, узгоджуючи спільні цілі. Наша є діяльність прозорою для 

наших донорів, партнерів та клієнтів.

 Справедливість, чесність.

Це той фундамент, на якому базується робота нашої команди – як між 

собою, так і з зовнішнім оточенням.
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Наші цінності:

 Довіра.

Один з найважливіших елементів наших програм – сприяння процесу 

формування довіри між людьми. Ми створюємо атмосферу довіри під час 

наших заходів – і допомагаємо людям краще взаємодіяти між собою у 

майбутньому.

 Моральність. 

Ми цінуємо загальнолюдські моральні цінності та керуємося ними у житті 

та роботі.

 Духовність. 

Ми завжди прагнемо до особистісного та духовного розвитку.

 Професіоналізм.

Наша команда працює професійно, ми постійно розвиваємо свої навички 

та здатні допомогти іншим громадським організаціями працювати 

професійно та ефективно.
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Структура організації:

Загальні збори 
(конференція) членів

Правління

Голова Правління

Директор

Виконавча дирекція

Контрольно-
ревізійна комісія



Основні напрямки 

діяльності організації:

1. Підтримка громадських ініціатив.

2. Комплексний розвиток місцевих 

територіальних громад.

3. Розвиток ефективної системи органів 

самоорганізації населення.

4. Сприяння підвищенню якості 

адміністративних послуг.

5. Участь в процесах громадського контролю 

діяльності органів місцевого 

самоврядування та виконавчих органів.
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Підтримка громадських ініціатив

 Навчання та консультування 

(Школа позитивних змін та заходи партнерів, тренінги, семінари, 

майстер-класи)
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Напрямок 1:
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Підтримка громадських ініціатив

Напрямок 1:

 Інформування

(Веб-ресурс, соціальні мережі, розсилки, організація 

зустрічей з донорами)



 Інтеграція та об’єднання зусиль 
(громадські обговорення,  круглі столи, форуми, кампанії)

Підтримка громадських ініціатив
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Напрямок 1:



Комплексний розвиток місцевих 

територіальних громад

 Соціальна анімація у місті Підгородне
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Напрямок 2:



 Медіація - діалог - фасилітація у вирішенні конфліктних 

ситуацій - ефективний інструмент для розвитку громад

села Горького і Шевченка

Комплексний розвиток місцевих 

територіальних громад
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Напрямок 2:



Розвиток ефективної системи органів 

самоорганізації населення

 Діяльність Ресурсного центру 

(навчання, консультування, експертна допомога, комунікативні заходи)
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Напрямок 3:



 Створення умов для  ефективного розвитку ОСН 

(розробка та лобіювання нормативно-правових актів) 
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Розвиток ефективної системи органів 

самоорганізації населення

Напрямок 3:



 Проведення акцій  з активізації населення
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Розвиток ефективної системи органів 

самоорганізації населення

Напрямок 3:



Сприяння підвищенню якості 

адміністративних послуг

 Моніторинг Центрів надання адміністративних послуг 
(Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Павлоград)
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Напрямок 4:



 Навчальні та інформаційні проекти з електронного 

врядування
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Сприяння підвищенню якості 

адміністративних послуг

Напрямок 4:



Участь в процесах громадського 

контролю діяльності органів місцевого 

самоврядування та виконавчих органів

 Серія тренінгів «Основи громадської експертизи»

 Моніторинг підвищення тарифів на транспорт 

 Робоча група з питань моніторингу рішень обласної 

ради та їх виконання
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Напрямок 5:
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Реалізовані протягом 

2014 року проекти:

 Розвиток мережі пунктів доступу громадян до послуг е-

урядування на базі сучасних бібліотек в 

Дніпропетровській області.

 Ресурсний центр для органів самоорганізації населення 

Дніпропетровської області.

 Розвиток та підтримка місцевих громад у малих містах та 

сільських районах  Дніпропетровської області.

 Участь у проекті Ініціатива “Подолання поляризації та 

вирішення конфліктів в Україні”

 Створення та діяльність волонтерської групи.

 Інституційний розвиток.
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Проект «Розвиток мережі пунктів доступу 

громадян до послуг е-урядування на базі 

сучасних бібліотек в Дніпропетровській області»

 Проект реалізовано за підтримки Програми «БІБЛІОМІСТ»

 Термін реалізації: 1  лютого 2014 р. - 30 квітня 2014 р. 

 Партнери проекту: 

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека

Дніпропетровська обласна рада

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

 Результати проекту: 

Проект спрямований на подальший розвиток мережі пунктів доступу громадян до послуг 

е-урядування на базі сучасних бібліотек області та більш тісне залучення влади до 

роботи цих центрів. 

Була налагоджена співпраця між сучасними бібліотеками області та представниками 

місцевої влади (районного та нижчих рівнів), яка сприяла розвитку мережі пунктів 

доступу громадян до послуг е-урядування на базі сучасних бібліотек;

Проведено навчання (5 тренінгів) бібліотекарів, представників влади, громадських 

організації та журналістів практичним навичкам використання існуючих в Україні та 

області послуг е-урядування. Всього пройшли навчання 150 осіб

Проведена рекламна кампанія для розповсюдження інформації про існуючи в Україні та 

області послуги е-урядування (статті, листівки, промо-відео на тему е-урядування тощо).
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Проект «Ресурсний центр для органів 

самоорганізації населення 

Дніпропетровській області»

 Проект реалізовано за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»

 Термін реалізації: 1  березня 2014 р. - 28 лютого 2015 р. 

 Партнери проекту: 

Дніпропетровська обласна рада, Амур-Нижньодніпровською, Бабушкінською, Жовтневою, 

Індустріальною, Красногвардійською та Ленінською районними радами м. 

Дніпропетровська, управління внутрішньої політики, управління житлово-комунального 

господарства, фінансово-економічний департамент Дніпропетровської  міської ради, 

депутатська група «Соборність і честь» (14 осіб) та іншими групами та фракціями 

Дніпропетровської міської ради. 

Козацькі організаці «Фонд ім. Івана Сірка»,  «Кодацька паланка війська запорозького 

низового», «Золота паланка», ГО «Самозахист підприємців», «Самооборона Майдану 

Дніпропетровської області».

 Результати проекту: 

Головним досягненням діяльності Ресурсного центру у 2014 році було проведення 

успішної кампанії з лобіювання розроблених Ресурсним центром у співпраці з 

Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація сприяння самоорганізації 

населення» документів: Програми сприяння діяльності та розвитку органів 

самоорганізації населення міста Дніпропетровська на 2014-2017 роки та Положення про 

органи самоорганізації населення у м. Дніпропетровську. 03.09.2014 на сесії 

Дніпропетровської міської ради зазначені документи були підтримані 78 депутатами.
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Проект «Розвиток та підтримка місцевих 

громад у малих містах та сільських районах  

Дніпропетровської області»

 Проект реалізується за підтримки Фонду Сприяння Демократії Посольства 

США в Україні

 Термін реалізації: 1 липня 2014 р. – 30 червня 2015 р.

 Партнер проекту - Центр громадської адвокатури (м. Львів)

 Результати проекту: 

Проект спрямований на розвиток та підтримку місцевих громад у містах та сільських 

районах Дніпропетровської області шляхом проведення навчання громадських 

активістів у четвертій Школі позитивних змін та створення мережі експертів з 

підтримки громадської участі. В результаті реалізації проекту учасники  програми 

отримають компетенції експертів, фасилітаторів та тренерів, досвід проведення 

комунікативних та навчальних заходів, взаємодії в рамках мережі експертів,  що стане 

базою для їх діяльності у місцевих громадах. 

На протязі липня – грудня 2014 р. проведено 3 тренінги, 98 консультацій з питань  

створення, діяльності та підвищення професійності ОГС, серія заходів з актуальних 

питань діяльності ОГС регіону (3 майстер-класи, 2 круглих столи, 4 експертних візитів 

до ОГС міст та сільських  районів області, під час яких надана  допомога з питань 

підвищення спроможності організацій та їх подальшого розвитку). Проведено перший 

візит представників дніпропетровських ОГС, органів місцевої влади, ЗМІ у місто Львів 

(15 осіб).
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Участь у проекті Ініціатива “Подолання

поляризації та вирішення конфліктів в 

Україні”

 Проект реалізується у партнерстві та за підтримки Громадської організації 

«Інститут миру та порозуміння»

 Термін реалізації: 1 жовтня 2014 р. – 31 травня 2015 р.

 Результати проекту: 

Центр «Тамариск» разом з Інститутом миру і порозуміння та іншими 11 партнерами в 

різних регіонах популяризує ідею діалогу як ефективного інструменту місцевої

демократії, за якого локальне рішення з приводу певної проблеми приймається у 

процесі діалогу між усіма зацікавленими сторонами. І це рішення вдовольняє інтереси

усіх учасників діалогу. Це означає, що участь громадян у діалозі з владою впливає на 

зниження радикальних настроїв серед населення України. Адже стане очевидним, що є 

більш ефективні способи вирішення суперечок, ніж шини чи зброя. Як наслідок, у 

майбутньому будь-які локальні розбіжності вирішуватимуться лише мирним шляхом. 

Діалог перетвориться у звичну практику прийняття рішень.

В рамках проекту протягом жовтня – грудня 2014 р. відбулося 33 індивідуальних 

зустрічей та проведено 5 діалогів щодо вирішення проблем місцевих громад с. Горького 

та с. Шевченко Дніпропетровської області. В результаті ініціативним групам двох сел 

вдалося об'єднатися навколо спільних справ, що сприяє посиленню впливу громадян на 

вирішення місцевих проблем.
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Створення та діяльність волонтерської 

групи Центру «Тамариск»

 Благодійні акції на підтримку 

бійців АТО, зустрічі з бійцями

 Відтворення Народного 

театру м. Підгородне

 Інформаційні проекти – «Захисти 

Україну – Прийди на вибори!»,  

«Голосуй чесно — вибирай гідних!»



24

Інституційний розвиток

 Проект реалізується за підтримки ПРООН, програма «Демократизація, права 

людини і розвиток громадянського суспільства».

 Термін реалізації: 1 квітня 2014 р. – 31 жовтня 2015 р.

 Результати проекту: 

Демократичне врядування - зареєстровано Статут в новій редакції, впроваджено 

демократичні зміни в структурі організації, прийняті Положення про Правління організації 

та Положення про Контрольно-ревізійну комісію.

Членство та волонтерство - прийнято Положення про членство, створена електронна база 

членів організації, створені дві волонтерські групи, розробляється волонтерська програма, 

напрямок залучення волонтерів – один з ключових у комунікаційній стратегії.

Менеджмент - розроблено, прийнято та впроваджується Посібник з управління - збірка 

політик, процедур, правил, порядків щодо управління організацією.

Фінансова стійкість - напрацьований досвід проведення заходів із залучення фінансування, 

вдосконалені процедури фінансового контролю та фінансового планування.

Адвокасі - проведена успішна адвокасі кампанії щодо прийняття та Програми сприяння 

діяльності ОСН та Положення про ОСН.

Взаємодія з громадськістю - розроблена та впроваджується комунікаційна стратегія, 

оновлюється бренд-бук, працює менеджер з комунікацій.



Протягом 2014 р. нашу 

діяльність підтримували:
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Наша діяльність в цифрах

Протягом 2014 року проведено:

 16 тренінгів 

 8 семінарів 

 3 майстер-класи 

 98 консультацій

 5 експертних візитів

 6 круглих столів

 7 прес-конференцій

 6 ознайомчих візитів та 

обмінів 

 7 фандрейзингових акцій
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 Ініційовано та проведено 5 діалогів в громадах щодо 

вирішення конфліктів та пошуку спільних рішень

 Проведено 10 презентацій, інтеграційних зустрічей та 

обговорень

 Залучено 32 волонтери

 Реалізовано 2 інформаційні компанії

 Проведено 1 успішну адвокасі-кампанію

Протягом 2014 року:
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Наша діяльність в цифрах



Фінансовий звіт

28

Програма 
«БІБЛІОМІСТ»

4%

Міжнародний Фонд 
«Відродження»

10%

Фонд Сприяння 
Демократії 

Посольства США в 
Україні

24%ПРООН
57%

ГО "Інститут миру і 
порозуміння"

3%

Добровільні 
пожертви громадян

2%

Надходження організації у 2014 р. склали 968741 грн.
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Фінансовий звіт
Витрати організації у 2014 р. склали 506552 грн.

Заробітня плата
29%

Гонорари залучених 
фахівців

27%

Проведення 
тренінгів, семінарів, 

комуникативних 
заходів

14%

Оренда офісу та 
коммунальні 

платежі
9%

Ремонт офісу
8%

Організаційний 
розвиток

5%

Обладнання
5%

Веб-ресурси 
організації

1%

Послуги зв'язку та 
Інтернету

1%

Канцтовари та 
витратні матеріали 

для оргтехники
1%

Банківські витрати
0%



Наші контакти:

Центр підтримки громадських і культурних 
ініціатив «ТАМАРИСК»

м. Дніпропетровськ, пр. Кірова 22 

тел./факс (0562) 36 75 22

ел. пошта: tamarisk@tamarisk.org.ua

веб-сайт:   www.tamarisk.org.ua
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