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МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

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

Сприяти позитивним змінам у житті місцевих громад,       
створюючи можливості для розвитку людей і 
організацій.
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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:

6

➢ Підтримка громадських ініціатив. Інформаційна, 
методична, організаційна та ресурсна підтримка, 
організація взаємодії та інформаційний супровід.

➢ Об'єднання зусиль організацій громадянського 
суспільства і підвищення ефективності їх взаємодії з 
владою.

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



7

ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ
ІНІЦІАТИВ



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

➢ Ефективний соціальний проект: як організувати процес
розробки проекту в команді

➢ Менеджмент проекту
➢ Ефективні комунікації в громаді
➢ Основи фасилітації
➢ Основи організаційного розвитку 

громадських і благодійних організацій
➢ Стратегічне планування
➢ Тренінг для тренерів

Тренінги:
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Взяли участь 24 ОГС із 

Дніпропетровської, Донецької, 

Запорізької, Кіровоградської, 

Луганської областей

6 Школа позитивних змін
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Розпочала роботу у грудні 2017 р., для участі у Школі були відібрані
43 ОГС із Дніпропетровської, Харківської, Київської, Полтавської,
Херсонської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської
областей

7 Школа позитивних змін
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Тренінги для ОГС
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Консультаційний центр
За 2017 рік проведено 250 консультацій з питань: розробки 
проектів, фаундрайзингу, фасилітації в громаді, роботи з 
донорськими організаціями, проектному та фінансовому 
менеджменту, активізації громад та інші.

Здійснено 10 експертних візитів 
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Workshop

Знайомство громадських активістів Дніпропетровського регіону з 
посібником для практиків «Про організаційний розвиток простою 
мовою».
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Вебінари для ОГС

➢ «Сім ключів до процесу розвитку місцевих 
громад»

➢ «Коучінг як ефективний інструмент нефінансової 
мотивації співробітників й волонтерів»

➢ «Громадська експертиза як інструмент участі 
громадян в управлінні державними справами»



Успішно реалізовано 10 соціальних проектів 15

Конкурс малих грантів
«Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних груп для 

здійснення демократичних змін в Україні»

Наші грантери Проекти

ГО «Криворіжці» «Залучення молоді до контролю органів місцевого 

самоуправління» (м. Кривий Ріг)

БО «Благодійний фонд «За майбутнє 

України»

«Разом – до спільного майбутнього» (м. Дніпро) 

ГО «Від мрії до дії» «Підсилення активності громади Новомосковська та 

впровадження змін»

(м. Новомосковськ)

БО «Благодійний Фонд «Допомога Дніпра» «Координаційна, інформаційна підтримка соціального активу 

внутрішніх переселенців, громадськості та влади 

Дніпропетровської області» (м. Дніпро)

БО «Волоський фонд розвитку громади» «Школа соціальної анімації «Територія міжрегіонального 

об’єднання « (м. Підгородне)

ГО «Земляки з Криворіжжя» «Створення і функціонування  об’єднання співвласників 

баготоквартирних будинків» ( м. Кривий Ріг) 

ГО «Творча майстерня «Поклик 

майбутнього»

«Подолання стереотипів на тлі регіональних відмінностей за 

рахунок обміну найбільш успішними практиками» (м. Дніпро)

ГО «Ріка життя» «Крок на зустріч» (м. Дніпро)

ГО «Дніпропетровське обласне об’єднання 

«Сила майбутнього»

«Реалізація проектів у соціокультурній сфері як засіб 

активізації громади» (м. Дніпро)

БО «Міжнародний благодійний фонд

«Ожина»

«Сприяння створенню простору підтримки і розвитку молоді

для підвищення активності населення та розповсюдження

демократичних перетворень»(м. Кривий Ріг)
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Клуб позитивних змін 
Засідання з актуальних питань розвитку громадянського 
суспільства
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Ексклюзивні тренінги

Тренер - Білл Степлз (Канада), кращий фасилітатор світу 
2014, консультант з управління змінами, 6 лютого 2017.

«Ключові інструменти у роботі з громадою в ToP підході»
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Ексклюзивні тренінги

«Нові виклики і можливості для активістів громадських 
організації в епоху діджиталізації»



 Інформаційний супровід ОГС

 Організація інформаційного обміну ОГС 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      
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Об'єднання зусиль ОГС



Стратегічна сесія 
з розробки Плану дій з реалізації Програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства у 
Дніпропетровській області на 2017 – 2020 
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«Форум громадського суспільства 
Дніпропетровщини. Розвиток та 
взаємодія»

В рамках «Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у 
Дніпропетровській області на 2017 – 2020» 

Організатори: Центр «Тамариск»,  ГО «Інститут громадської експертизи», ГО 
«Дніпропетровський координаційно-експертний центр» в партнерстві  з 
Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
Дніпропетровської облдержадміністрації
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«Форум громадського          
суспільства Дніпропетровщини. 
Розвиток та взаємодія»



II Форум позитивних змін

26



27

Комунікаційні заходи
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Вуличні акції
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Комплексний розвиток 

місцевих громад
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м. Підгородне

➢ Онлайн трансляція сесій міської ради

➢ Робота міської ради висвітлюються на громадському
веб-ресурсі pidgorodne.in.ua

➢ Консультації представників місцевої ради з
громадськістю

➢ Проведення громадських слухань з різних питань

Контроль діяльності міської ради з боку громадськості:
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Впровадження Програм:

 Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) на 
території Підгородненської міської ради на 2016-2020 роки

 Програма розвитку культури в м. Підгородне та с. Перемога 
на 2018 – 2020роки

 Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту 
в м. Підгородне та с. Перемога на 2018-2020 роки

 Програма сприяння розвитку громадянського суспільства 
на території Підгородненської міської ради на 2018 – 2020 
роки

м. Підгородне
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Школа соціальної мультиплікації

м. Підгородне
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м. Підгородне

 Проведення вуличних акцій 

 Реалізація проекту 
«Співоче Підгородне»
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➢ Ярмарки в підтримку бійців АТО 
та ветеранів Великої Вітчизняної 
Війни

➢ Реалізація спортивних програм

➢ Вуличний кінотеатр

м. Підгородне
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 Перший конкурс "Різдвяна
коляда"

 Створено діалоговий 
майданчик 

 Влаштування свят

м. Підгородне
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Щорічний Всеукраїнський чемпіонат з «Кантрікросу» 
та проведення змагань з Ендуро «Гоночка у балочці».

м. Підгородне

Спортивний бренд міста
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 Інтернет-радіо «СОЛЯНКА»

 Висвітлення найважливіших 
подій діяльності громади на 
сайті міста.

 Запровадження скаутського 
руху

м. Підгородне
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м. Жовті Води

З березня по грудень 2017 року у пілотній громаді м. Жовті води 
реалізовано 54 заходи. 

➢ Проведені тренінги, семінари, та інші форми навчання для 
підсилення спроможності громади

➢ Реалізовані заходи з розробки дієвої Стратегії розвитку 
громади м. Жовті Води

➢ Організовані круглі столи на різну тематику для об'єднання 
зусиль громади для вирішення проблем

➢ Проводиться активізації громади через: мультиплікацію, 
ігрофікацію, кооперацію та комунікаційні заходи.



39Тренінг «Основи стратегічного планування» 

Тренінг «Ефективний соціальний 
проект»

Тренінг «Сучасні підходи до 
розвитку місцевих громад» 

м. Жовті Води
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➢ Семінар «Підвищення 
енергоефективності і 
енергозбереження в 
багатоквартирних будинках» 

м. Жовті Води

➢ Семінар «Сила в участі»
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м. Жовті Води

Стратегічне планування розвитку 
громади

Установча  сесія з розробки  
«Стратегічного плану розвитку
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Круглий стіл та експертне обговорення SWOT-аналізу 
стратегічного плану розвитку  громади

м. Жовті Води



43

Розвиток громади через ігрофікацію

Гра «Світ громад» у Центральній бібліотеці 

м. Жовті Води
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Розвиток громади через мультиплікацію

м. Жовті Води



У 2017 р. нас підтримували
 Фонд сприяння демократії Посольства США – проект  

«Підтримка громадських ініціатив в Центральній та 
Східній Україні» 

 Європейський  Союз – проект «Українська регіональна 
платформа громадських ініціатив» у партнерстві з 
Мережою хабів України. Координатор - ГО Центр “Жіночі 
перспективи” 

 Pact – проект «Активно долучаємось до позитивних змін у 
країні»

 Фонд імені Ч. С. Мотта – грант на загальні цілі організації

45
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Проект «Підтримка громадських ініціатив в 
Центральній та Східній Україні» 

Проект реалізований 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.

Продовжено 6 Школу позитивних змін. Проведені 4 тренінги: основи
фасилітації, менеджмент соціальних проектів, організаційний розвиток
ОГС та стратегічне планування.

Додаткові тренінги: «Еволюція цінностей: сім ключів до конструктивної
взаємодії з різними людьми» та «Активізація місцевих громад: через
взаємодію з владою для вирішення соціальних проблем» (43 учасника).

98 консультацій з питань розробки проектів, фандрайзингу, фасилітації
в громаді, роботи з донорськими організаціями, проектному та
фінансовому менеджменту, активізації місцевих громад тощо.
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«Українська регіональна платформа 
громадських ініціатив»

Проект реалізовано в партнерстві з ГО Центр “Жіночі перспективи” за підтримки
Європейського Союзу в Україні

Термін реалізації: 1 травня 2015 р. – 18 січня 2018 р.

За період з 1 січня по 31 грудня 2017 р. проведено:

➢ Грантовий конкурс для ОГС Дніпропетровщини. Успішно реалізовано 10 соціальних
проектів. Грантоотримувачі реалізували 140 заходів в рамках власних проектів.

➢ 10 експертних візитів до організацій-грантерів

➢ Проведено 3 вебінари: «Сім ключів до процесу розвитку місцевих громад», «Коучінг 
як ефективний інструмент нефінансової мотивації співробітників й волонтерів», 
«Громадська експертиза як інструмент участі громадян в управлінні державними 
справами»

➢ Стажування та навчальний тур  на тему: «Розвиток місцевих громад» , 22 учасника з 
10 областей України (Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, 
Львівська, Луганська, Рівненська, Херсонська, Чернігівська, Черкаська, Чернівецька). 
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Проект «Активно долучаємось до 
позитивних змін у країні»

Проект реалізується в рамках «Програми сприяння громадській активності
«Долучайся!»», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Мета проекту - сприяти підвищенню обізнаності щодо громадського
сектору та залученню до активної громадської діяльності студентів ВУЗів
міста Дніпро шляхом проведення інформаційно-просвітницької і
навчальної програм, масових заходів з метою популяризації громадської
діяльності

З 1 вересня по 31 грудня 2017р. проведено:

 Проведена інформаційно-просвітницька кампанія: 3 флешмоби: «А що 
можеш зробити для завтра ти? Відкривай нові можливості», «Молодь не 
байдужа до подій, що нас оточують», «Чому ніколи не навчать у вузі. 
Приходь»

 Розповсюджено 800 єврофлаєрів «Студентський квиток у майбутнє»

 Проведені тренінги на тему «Діяльність     громадських організацій  та 
можливості розвитку» та «Розробка соціальних проектів» .
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Проект «На загальні цілі організації» 

➢ Проект реалізується за підтримки Фонду імені Ч.С. Мотта

➢ Термін реалізації: проекту 1 липня 2016 р. – 30 червня 2018 р.

➢ Метою проекту є підтримка громадських ініціатив, розповсюдження практики 
проведення діалогів для об'єднання зусиль ОГС, комплексний розвиток місцевих 
територіальних громад.

Визначено три стратегічні напрямки діяльності:

1. Підтримка громадських ініціатив. Інформаційна, методична, організаційна та 
ресурсна підтримка, організація взаємодії та інформаційний супровід. 

2. Поширення практики проведення діалогів для об'єднання організацій 
громадянського суспільства (ОГС) і підвищення ефективності їх взаємодії з 
владою.

3. Комплексний розвиток місцевих територіальних громад. Реалізація програм в 
пілотних місцевих спільнотах, демонстрація якісних змін і організація роботи з 
передачі практичного досвіду. Діяльність у пілотних громадах: Підгородне та 
Жовті Води
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Проект «На загальні цілі організації» 

7 Школа позитивних змін
Проведено тренінг «Сучасні підходи до розвитку місцевих громад» для двох груп 
з  Дніпропетровської, Харківської, Київської, Полтавської, Херсонської, Донецької, 
Запорізької, Кіровоградської, Луганської областей

Школа проектного менеджменту, 15 учасників із Запорізької, Київської, 
Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Харківської областей.
Проведено два 4-денні тренінги:
- «Логіко-структурний підхід до розробки проекту» 
- «Менеджмент грантового проекту.

Другий Форум позитивних змін
50 випускників Шкіл різних років з 6 областей України обмінювалися досвідом, 
робили презентації кращих практик, проводили майстер-класи, обговорювали 
ідеї майбутніх проектів, брали участь у квесті, грі «Світ громади», культурній 
програм.
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За підтримки Фонду Ч.С. Мотта 
Підсилено спроможність пілотних громад. 

➢ Проведено 6 тренінгів: «Сучасні підходи до розвитку  місцевих громад», 
«Ефективний соціальний проект: як організувати процес розробки проекту в 
команді», «Основи стратегічного планування», «Ефективний соціальний 
проект: як організувати процес розробки проекту в команді», «Позитивні 
зміни у громадах на основі підходу, що базується на правах людини», «Безпека 
для громадських активістів та правозахисників».

Розпочате стратегічне планування розвитку міста Жовті Води:

➢ Круглий стіл «Експертне обговорення результатів SWOT – аналізу для 
стратегічного плану розвитку»

➢ Семінар – тренінг «Сила в участі»

➢ Установча сесія з розробки стратегічного плану розвитку міста Жовті Води

Проведені ексклюзивні тренінги: 

➢ Білл Степлз «Ключові інструменти у роботі з громадою в ToP підході»

➢ «Нові виклики і можливості для активістів громадських організації в епоху 
діджиталізації»



Протягом 2017 

року проведено:
 23 тренінгів 

 7 семінарів  

 3 вебінара

 близько 250 консультацій

 10 експертних візитів

 2 Стратегічні сесії у містах 
Дніпро та Жовті Води 

 2 регіональних форума

 5 круглих столів

 2 участь у прямому ефірі в 
програмі «Наживо з питань 
виборчих прав переселенців

 5 майстер-класів

 5 флешмобів

 1 workshop

 5 засідань Клубу 
позитивних змін 

 2 стажування 

 Залучено 11 волонтерів

 10 організацій-грантерів 
провели понад 150 
заходів
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Динаміка залучення 
коштів з різних джерел

- ₴ 1000 000 ₴ 2000 000 ₴ 3000 000 ₴ 4000 000 ₴ 5000 000 ₴

2015

2016

2017

3975 980 ₴

4825 750 ₴

3444 379 ₴

3828 869 ₴

4768 972 ₴

3392 212 ₴

147 111 ₴

56 778 ₴

52 167 ₴

Надходення з місцевих 
джерел 

Гранти міжнародних 
донорських організацій

Надходження за рік



Надходження організації у 

2017р. склали 3 444 379 грн.
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1%

45%

41%

11%

2%
0%

ПРООН

Фонд Ч. С. Мотта

ГО "Центр жіночі перспективи" за фінансової підтримки  Делегації ЄС

 PACT

Надходження з інших джерел



Протягом 2017 р. нашу 

діяльність підтримували:
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Наші контакти:
Центр підтримки громадських і культурних 

ініціатив «Тамариск»

м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 22 

Тел.:  067 560 74 45

ел. пошта: tamarisk.org.ua@gmail.com

веб-сайт:   www.tamarisk.org.ua
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