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МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сприяти позитивним змінам у житті місцевих громад 
Дніпропетровської області, створюючи можливості 
для розвитку людей і організацій

ОСНОВНА МЕТА
Створення умов та відпрацювання 
механізмів для ефективного розвитку 
місцевих громад в Україні.
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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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 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.

 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.
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Структура організації:

Загальні збори членів 
організації

Правління

Директор

Проектні групи Виконавча дирекція
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Основні напрямки 
діяльності організації:
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✓ Підтримка громадських ініціатив. Інформаційна, 
методична, організаційна та ресурсна підтримка ОГС, 
організація взаємодії та інформаційний супровід.

✓ Комплексний розвиток місцевих територіальних громад. 
Реалізація програм розвитку в пілотних місцевих 
спільнотах, демонстрація якісних змін і організація 
роботи з передачі практичного досвіду.

✓ Організаційний розвиток
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ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ



5-6 Школа позитивних змін
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 Ефективний соціальний проект: як організувати процес розробки
проекту в команді

 Активізація місцевої громади: як створити умови для
конструктивного діалогу між представниками різних сфер і
секторів

 Основи організаційного розвитку громадських і благодійних 
організацій

 Ефективні комунікації в громаді
 Менеджмент проекту
 Основи фасилітації
 Стратегічне планування
 Тренінг для тренерів

Тренінги:



 Організація інформаційного обміну ОГО за допомогою 
сайту tamarisk.org.ua і веб-ресурсів партнерів, 
соціальних мереж (групи в Фейсбук)

 Поширення інформації про діяльність ОГС в 
регіональних ЗМІ, відкритих платформах в Інтернет, 
соціальних мережах

Інформаційний супровід
(Веб-ресурс, соціальні мережі, розсилки, організація 

зустрічей з донорами)
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Стратегічна сесія з розробки Стратегії 
розвитку громадянського суспільства у 
Дніпропетровській області.
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Мета: об’єднання енергії, знань, досвіду та 

експертного потенціалу науковців, 

представників влади і громадських 

активістів для створення дієвої 

регіональної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства у 

Дніпропетровській області.

130 громадських активістів, 

керівників інститутів 

громадянського суспільства, 

експертів, науковців, журналістів, 

підприємців, представників органів 

влади та небайдужих громадян 

внесли пропозиції у проект 

Програми.



«Програма сприяння розвитку 
громадянського суспільства у 
Дніпропетровській області на 2017–2020рр»
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2 грудня 2016 р. під час 7 сесії VII скликання 

Дніпропетровської обласної ради була затверджена 

«Програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Дніпропетровській області на 2017 –

2020 роки». За підтримку програми проголосувало 95 

депутатів.

Загальний бюджет Програми на 4 роки становить 11 

млн. 243 тис. грн., (у т.ч. 7 млн. 868 тис. грн. з 

обласного бюджету, 3 млн. 375 тис. грн. з інших 

джерел):

на 2017 р.: 2 млн. 792 тис. грн.

на 2018 р.: 2 млн. 777 тис. грн.

на 2019 р.: 2 млн. 777 тис. грн.

на 2020 р.: 2 млн. 897 тис. грн.



Комунікаційні заходи
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 Консультування і методична 

допомога представникам ОГС та 

ініціативних груп у місцевих 

громадах.

 Круглий стіл «Як поліпшити 

комунікацію між місцевою владою і 

переселенцями»

 Участь у Першому жовтоводському

міському форумі
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 Засідання Клубу позитивних змін 
з актуальних питань розвитку 
громадянського суспільства

 Міжнародний день права 
знати. Всеукраїнська акція 
«Я МАЮ ПРАВО ЗНАТИ»

 Презентації Національної стратегії 
сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні на 2016-2020 
роки у містах Дніпропетровської 
області.
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 Навчальні візити «Підхід до розвитку, 
заснований на правах людини у мультиплікації» 
в Дніпропетровській та на підконтрольних 
Україні територіях Донецької і Луганської 
областей
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 Участь у телепередачах

 Експертні візити фахівців 

до організацій-грантерів

Центру «Тамариск»

 Прес-конференції



Успішно реалізовано 9 соціальних проектів. 
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Конкурс малих грантів 
«Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп 

для здійснення демократичних змін в Україні»



Підтримано та, в подальшому успішно 
реалізовано 9 соціальних проектів
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Конкурс малих грантів 
«Підвищення спроможності НДО Центральної і Східної

України»
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Комплексний розвиток 

місцевих громад

м. Підгородне

Грант Фонду Чарльза Стюарта 

Мотта на загальні цілі організації
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Система контролю діяльності 
Підгородненської міської ради 

▪ Розроблено проекти документів та пролобійовано прийняття рішень міською
радою м. Підгородне нормативно-правової бази з метою підвищення рівня
участі громадськості у прийняті рішень та контролі за їх виконанням “Про
громадську експертизу” та «Про консультації з громадою».

▪ Всі сесії міської ради проходять відкрито та є онлайн трансляція в реальному
часі в Інтернеті.

▪ Постійно проходять громадські слухання з різних питань, на які запрошуються
представники громади та ЗМІ.

▪ Створено інтернет ресурс, що став діалоговим майданчиком, де висвітлюються
робота міської ради: проекти рішень, протоколи комісій та архів відео з сесій та
громадських обговорень.

▪ Проводяться консультації представників місцевої ради з громадськістю
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Впровадження кращих практик 
розвитку місцевих громад

 Зустірічі-диспути з 
школярами і студентами про 
права і обов’язки
громадянина

 Діалоги активістів з 
представниками місцевої 
влади і переселенцями
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 Школа соціальної мультиплікації
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 Молодіжний театр «РАНДЕВУ»:

— свято «Країна дитинства»

— п’єса «Кохання по-українськи» 

— п’єса «За двома зайцями» 

Сприяння соціально-
культурному розвитку

 Організація свят

 Проведення майстер-класів
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 Вуличний кінотеатр

 Реалізація спортивної програми

 Благодійні акції на підтримку 

бійців АТО та ветеранів Великої 

Вітчизняної Війни
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 Волонтерські благодійні акції

 Зустрічі ГО та ініціативних 

груп міста Підгородне

 Влаштування свят
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 Всеукраїнський чемпіонат з 

«Кантрікросу» та проведення змагань 

з Ендуро «Гоночка у балочці».

 Розвиваючі програми та підтримка 

молодих музичних гуртів у ефірі 

інтернет-радіо «СОЛЯНКА»

 Висвітлення найважливіших подій у 

діяльності громади м. Підгородне на 

сайті міста.



Проекти:

 Ресурсний центр сприяння розвитку місцевої демократії в
Дніпропетровській області (МФ «Відродження»)

 «Українська регіональна платформа громадських ініціатив» (Європейський
Союз)

 «Посилення спроможності НДО Центральної та Східної України» (NED)

 «Реалізація Національної стратегії підтримки громадянського суспільства в
Дніпропетровської області» (ПРООН)

 «Розвиток та підтримка місцевих громад у малих містах та сільських
районах Дніпропетровської області» (Фонд сприяння демократії Посольства
США)

 «На загальні цілі організації» (Фонд Чарльза Стюарта Мотта)

 Участь у проекті Ініціатива «Подолання поляризації та вирішення
конфліктів в Україні» (у партнерстві з «Інститутом мира та порозуміння»)

 «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням
кількості внутрішньо переміщених осіб» (Німецька федеральна компанія
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH)

27
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Проект «Ресурсний центр сприяння розвитку 
місцевої демократії в Дніпропетровській 
області»
 Проект реалізовано за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження»

 Термін реалізації: 1 травня 2015 р. – 30 квітня 2016 р.

 Партнери проекту: Громадська спілка «Наш дім Дніпропетровщина»,
Дніпропетровська обласна рада.

За період з 1 січня 2016р. по 30 квітня 2016р. проведено:

Круглі столи. 90 осіб внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО, представників органів
місцевого самоврядування, прийняли участь в обговоренні нагальних питань сьогодення:
децентралізації влади, добровільного об’єднання територіальних громад, значення ОСН для
покращення умов проживання в селах та селищах.

Навчальні семінари. 150 осіб з числа активістів та представників органів місцевого
самоврядування отримали знання щодо механізмів контролю за діяльністю місцевої влади,
важелів впливу на прийняття рішень в територіальних громадах в умовах децентралізації,
добровільного об’єднання територіальних громад на 5 семінарах.

Телевізійна програма «Наживо» на тему: «Хто в багатоквартирному будинку господар?» на
Дніпропетровському обласному телебаченні (51 канал). Випущено та розповсюджено 2000
листівок – 4 види по 500 шт.

Протягом проекту відбувалося інформування мешканців Дніпропетровської області за
допомогою ЗМІ, інтернет-ресурсів та соціальних мереж про децентралізацію влади,
добровільне об’єднання територіальних громад, вплив громадськості на прийняття
управлінських рішень в територіальних громадах.
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Проект «Українська регіональна 

платформа громадських ініціатив» 

 Проект реалізується за підтримки Європейського Союзу

 Термін реалізації: 1 червня 2015 р. – 31 січня 2018 р.

 Координатор проекту – ГО «Центр «Жіночі перспективи»

 Партнери проекту – БФ «Центр громадських ініціатив», ГО «МАРТ», ГО «Територія
успіху», РОГО «Комітет виборців України», БО ФГМХ «Захист», ДОО ВГО «Комітет
виборців України»

З 1 січня 2016р. по 31 грудня 2016р. проведено:

Грантовий конкурс для ОГС Дніпропетровської області. Успішно реалізовано 9 соціальних
проектів, спрямованих на вирішення наступних питань: інтеграція ВПО в соціокультурне
середовище Дніпропетровщини; контроль за рішеннями влади; захист прав людей; підтримка
дітей, що мешкають у зоні конфлікту; сприяння самореалізації студентської молоді з числа ВПО;
створення Школи соціальної анімації та інше. Під час реалізації проектів грантери провели
понад 400 заходів.

Грантери Центру «Тамариск» отримали нові знання та навички на 6 тренінгах: розробка
соціальних проектів, оргрозвиток, ефективна комунікація у громаді, нефінансова мотивація
волонтерів, основи стратегічного планування та міжрегіональному тренінгу «Сучасні підходи до
розвитку місцевих громад» для організацій-грантерів з 10 областей України.

Партнерські організації-хаби провели 4 міжрегіональні тренінга, 2 стажування та навчальний
тур, в якому приняли участь 14 активістів з 8 організацій-грантерів Центру «Тамариск».
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Проект «Посилення спроможності НДО 
Центральної та Східної України» 

 Проект реалізовано за підтримки Національного фонду демократії (NED)

 Термін реалізації: 1 жовтня 2015р. – 30 вересня 2016р.

Проект спрямований на підвищення спроможності ОГС з малих населених пунктів та
сільських районів Дніпропетровської області впливати на розвиток місцевих громад та
здійснювати демократичні зміни на місцевому рівні.

З 1 січня 2016р. по 30 вересня 2016р. проведено:

Грантовий конкурс, в рамках якого 9 ОГС успішно реалізували соціальні проекти,
спрямовані на вирішення наступних питань: психологічна та фізична реабілітація дітей з
прифронтової зони; психологічна та правова підтримка людей, що постраждали від
конфлікту на сході; долучення молоді до активної діяльності у своїх громадах; розвиток
інфраструктури інгулецького району м. Кривий ріг; покращення інвестиційної
привабливості м. Підгородне. Під час реалізації проектів грантери провели понад 280
заходів.

В рамках «П’ятої Школи позитивних змін» проведено 7 тренінгів: основи фасилітації,
розробка та менеджмент соціальних проектів, стратегічне планування, оргрозвиток
організації та тренінг з тренерської майстерності. У тренінгах взяли участь понад 200
представників 40 організацій з 20 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької,
Запорізької, Київської, Кіровоградської, Харківської областей.

167 консультація з питань розробки проектів, фандрайзингу, фасилітації в громаді, роботи
з донорськими організаціями, проектному та фінансовому менеджменту, активізації
місцевих громад тощо.

4 засідання Клубу Позитивних Змін з питань діяльності ОГС на базі Центру "Тамариск" та
партнерських організацій.
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Проект «Реалізація Національної стратегії 
підтримки громадянського суспільства в 
Дніпропетровської області»

 Проект реалізовано за підтримки Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН)

 Термін реалізації: 28 квітня 2016р. – 30 листопада 2016р.

Результати проекту: 
Проведено широку інформаційно-просвітницьку кампанію серед представників ОГС та ОМС 
Дніпропетровської області для їх інформування щодо Національної стратегії:

▪ 10 інформаційних сесій  у містах та районних центрах області (Дніпро, Новомосковськ, 
Кривий Ріг, Підгородне, Нікополь, Покров, Жовті води, Кривий Ріг, Павлоград, 
Верхньодніпровськ), в яких взяли участь 234 учасника

▪ 2 Прес-конференції в Інформаційному агентстві  «МОСТ-ДНЕПР»

▪ Круглий стіл «Обговорення проекту «Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Дніпропетровській області на 2017-2020».

Успішно проведено Стратегічну сесія з розробки Стратегії розвитку громадянського суспільства у 
Дніпропетровській області. Розроблено пропозиції до проекту обласної програми. У Сесії взяли 
участь 130 представників з 73 ОГС, ОМС та ЗМІ Дніпропетровського регіону.

Під час 7 сесії VII скликання Дніпропетровської обласної ради була затверджена «Програма 
сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 
роки». За підтримку програми проголосувало 95 депутатів.

Загальний бюджет Програми на 4 роки становить 11 млн. 243 тис. грн., (у т.ч. 7 млн. 868 тис. грн. з 
обласного бюджету, 3 млн. 375 тис. грн. з інших джерел).

У двох містах  (Підгороднє, Жовті Води) Дніпропетровської області розпочато розробку місцевих 
програм сприяння розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області на 2017-
2020 роки, з урахуванням обласної цільової програми.
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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: 01 серпня 2016р. – 31 травня 2017р.

Метою проекту є покращення спроможності організацій громадянського суспільства, що
працюють з ВПО у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській,
Полтавській та Харківській областях представляти цільові групи, впливати на політичні
процеси та здійснювати демократичні зміни на місцевому рівні.

З 01 серпня 2016р. по 31 грудня 2016р. проведено:

6 Школу позитивних змін. За результатами конкурсного відбору 24 громадські
організації з 5 областей (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської та
Луганської) пройшли 3 тренінги: розробка соціального проекту, активізація та
ефективні комунікацій у громаді .

41 консультація та надана методична допомога з питань розробки проектів,
фандрайзингу, фасилітації в громаді, роботи з донорськими організаціями, проектному
та фінансовому менеджменту, активізації місцевих громад тощо.

3 засідання Клубу позитивних змін з актуальних питань діяльності ОГС на базі Центру
"Тамариск" та партнерських організацій.
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Участь у проекті Ініціатива «Примирення і 
порозуміння в Україні»

 Проект реалізується у партнерстві та за підтримки Громадської організації 
«Інститут миру і порозуміння»

 Термін реалізації: 15 вересня 2015 р. – 29 лютого 2016 р.

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.

З 1 січня 2016р. по 29 лютого 2016р. проведено:

3 діалоги щодо вирішення проблем місцевих громад сіл Горького та Шевченко
Дніпропетровської області. Створено ОСНи в с. Шевченко. В результаті ініціативним
групам двох сіл вдалося об'єднатися навколо спільних справ, що сприяє посиленню
впливу громадян на вирішення місцевих проблем. Проведена спільна ярмарка, спортивні
змагання молоді тощо.
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Проект «Підтримка територіальних громад 
України у зв’язку зі збільшенням кількості 
внутрішньо переміщених осіб»

 Проект реалізовано за підтримки Німецької федеральної компанії
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

 Термін реалізації: 01 жовтня 2016р. – 31 листопада 2016р.

Результати проекту:

Для підвищення потенціалу організацій громадянського суспільства, що працюють з
ВПО, проведено 2 тренінги:

-«Ефективний соціальний проект: як організувати процес розробки проекту в
команді» - учасники отримали теоретичні знання та практичний досвід із
застосування проектного підходу до планування діяльності організацій.

- «Основи організаційного розвитку громадських і благодійних організацій» -
учасники отримали знання та практичні навички щодо планування, визначення та
впровадження в ОГС ключових механізмів організаційного розвитку.

Всього у проекті взяли участь 52 учасника із 42 організацій Дніпропетровської,
Донецької та Луганської областей.



Протягом 2016 року 

проведено:
 19 тренінгів 

 5 семінарів  

 близько 500 консультацій

 31 експертний візит

 3 діалогові зустрічі в 
громадах щодо вирішення 
конфліктів та пошуку 
спільних рішень

 18 організацій-грантерів
провели понад 450 заходів

 10 майстер-класів

 11 комунікаційних та 
інтеграційних заходів

 1 Стратегічна сесія

 3 прес-конференції

 2 адвокасі-кампанії

 2 інформаційні компанії

 Залучено 15 волонтерів
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Динаміка залучення 
коштів з різних джерел

- ₴ 500 000 ₴ 1 000 000 ₴ 1 500 000 ₴ 2 000 000 ₴ 2 500 000 ₴ 3 000 000 ₴ 3 500 000 ₴ 4 000 000 ₴ 4 500 000 ₴ 5 000 000 ₴

2014

2015

2016

973 859 ₴

3 975 980 ₴

4 825 750 ₴

949 366 ₴

3 828 869 ₴

4 768 972 ₴

19 375 ₴

147 111 ₴

56 778 ₴

Надходення з місцевих джерел

Гранти міжнародних донорських організацій

Надходження за рік



Надходження організації у 

2016р. склали 4825750 грн.
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Благодійні внески

Посольство США

ГО "Центр "Жіночі перспективи" в 
партнерстві з Делегацією 

Європейського Союзу
МФ "Відродження"

ПРООН

ГО "Інститут миру і порозуміння"

Фонд Чарлза Стюарта Мотта GIZ

NED



Протягом 2016 р. нашу 

діяльність підтримували:
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Наші контакти:
Центр підтримки громадських і культурних 

ініціатив «ТАМАРИСК»

м. Дніпро, пр. Олександра Поля 22 

Тел.: (0562) 36 75 22, 067 560 74 45

ел. пошта: tamarisk.org.ua@gmail.com

веб-сайт:   www.tamarisk.org.ua
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