Громадська організація
Центр підтримки громадських і культурних
ініціатив “ТАМАРИСК”

Річний звіт
2015

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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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 членів
організації

Контрольно-ревізійна
комісія

Правління

Директор

Менеджер з
комунікацій

Адміністратор

Волонтери

Виконавча дирекція

Бухгалтер

Проектні групи

Експерти

Тренери

Методичний відділ
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Основні напрямки
діяльності організації:
 Підтримка громадських ініціатив. Інформаційна,
методична, організаційна та ресурсна підтримка,
організація взаємодії та інформаційний супровід.
 Поширення практики проведення діалогів для
об'єднання зусиль організацій громадянського
суспільства (ОГС) і підвищення ефективності їх
взаємодії з владою.
 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
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Школа позитивних змін
Тренінги:
 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
 Ефективні комунікації в місцевій
громаді
 Еволюція цінностей: як залучати
людей до розвитку місцевих громад

 Менеджмент проекту
 Нефінансова мотивація
персоналу і волонтерів
 Фасилітація в місцевій
громаді
 Організаційний
розвиток
 Стратегічне планування
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Інформаційний супровід
(Веб-ресурс, соціальні мережі, розсилки,
організація зустрічей з донорами)


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



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

в
в
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Проведення
комунікаційних заходів
Засідання Стратегічного клубу «ЄС,
НАТО… що посилить безпеку України?»
(Інститут світової політики)

Школа організаційного розвитку «Діалог та
комунікація для вирішення конфліктів»
(ІСАР «Єднання»)

Круглий стіл «Національний діалог:
долаючи
минуле,
переживаючи
теперішнє, будуючи майбутнє» (МЦПД)
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Всесвітній день громадської дії (Global
Day of Citizen Action)

Міжнародний
день
боротьби
з
корупцією – кампанія «Розірви ланцюг
корупції». Акція «НІ ХАБАРНИЦТВУ»

Засідання Клубу позитивних змін з
актуальних для ОГС питань
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Обмін досвідом дніпропетровських
і львівських ОГС (3 візити)



Консультування
і
методична
допомога для представників ОГС
та ініціативних груп



Експертні візити фахівців в ОГС
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Конкурс малих грантів
«Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціативних
груп для здійснення демократичних змін в Україні»

Підтримано 9 соціальних проектів в
рамках проекту «Українська
регіональна платформа громадських
ініціатив» (ЄС)
14

Поширення практики
проведення діалогів

15

Діалог – це:


Ефективний інструмент
зміни відносин між
людьми в громаді



Цінність культури
взаємовідносин



Необхідна умова
вирішення сучасних
викликів в Україні
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Вирішення конфлікту між
жителями сіл Горького та Шевченко
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Налагодження взаємодії між ОМС, ВПО,
громадськими активістами


Використання діалогу в налагодженні
порозуміння на території Донецької та Луганської
областей, підконтрольної Україні


Об`єднання
територіальних громад
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Комплексний розвиток
місцевих громад
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Комплексний розвиток
місцевих громад
м. Підгородне. Створені і активно діють:


ГО «Солянка» (громадська журналістика) ГО



ГО «Квітка душі» (сприяння підвищенню соціальної
активності та відповідальності громадян, зміцненню
соціального партнерства)



Клуб мультиплікації (проект
анімації «Територія єднання»)



Інформаційний портал міста http://podgorodnoe.in.ua/
(онлайн трансляції сесій міської ради), група в
контакті

«Школа

соціальної
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Заходи та акції



Навчальний візит
«Стійкий розвиток
територій» в м. Рівне



Волонтерські благодійні акції («Добра справа або
Великдень» для військових), акції по озелененню міста



Зустрічі ГО та
ініціативних груп
міста Підгородне
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2 телемости «Підгородне Львів» з ГО «Золоті роки»

«Меморандум взаємодії
громадських організацій
м. Підгородне»



Діалоги активістів з
представниками місцевої
влади і переселенцями
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Тренінги «Основи громадської експертизи»
для представників ГО, активістів, депутатів





Кампанія адвокасі у м.
Підгородне проти підвищення
тарифів на проїзд у
маршрутних таксі

Створена група для проведення громадської
експертизи з питань поводження з твердими
побутовими відходами

Прийнято рішення міської ради «Про Порядок
сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності органів місцевого самоврядування
м. Підгородне»
24

Діяльність волонтерської
групи Центру «Тамариск»


Молодіжний театр
«РАНДЕВУ»:
—

проект «Подаруй радість
сім’ї»

—

свято «Країна дитинства»

—

п’єси «Жив-Був Пес»

—

«За двома зайцями»




Організація свят

Тренінги «ФОРУМ-ТЕАТР»
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Вуличний кінотеатр



Реалізація спортивної програми



Благодійні акції на підтримку
бійців АТО, зустрічі з бійцями
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Діяльність Ресурсного
центру для ОСН


Обласний семінар на тему: «Влада і ОСН.
Засоби ефективної взаємодії»





Семінари «Вивчення та запровадження кращих
практик для підвищення ефективності
функціонування ОСН Дніпропетровщини»

Круглий стіл у Дніпропетровській міській
раді за участю громадських діячів,
депутатів міської і районних рад,
керівників ОСН.
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Реалізовані протягом
2015 року проекти:


«Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства в
Україні» (ПРООН)



Ресурсний центр для органів самоорганізації населення Дніпропетровської
області (МФ «Відродження»)



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



«Розбудова партнерства для зменшення
Дніпропетровському регіоні» (USAID)



«Українська регіональна платформа громадських ініціатив» (Європейський
Союз)



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



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



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

наслідків

конфлікту

демократії

в

в
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Проект «Демократизація, права людини і
розвиток громадянського суспільства»


Проект реалізовано за підтримки ПРООН



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



Результати проекту:

Демократичне врядування - зареєстровано Статут в новій редакції, впроваджено
демократичні зміни в структурі організації, прийняті Положення про Правління організації та
Контрольно-ревізійну комісію.

Членство та волонтерство - прийнято Положення про членство, створена електронна
база членів організації та волонтерів, розроблено волонтерську програму. Кількість членів
зросла до 15 осіб

Менеджмент - розроблено, прийнято та впроваджено Посібник з управління - збірка
політик, процедур, правил, порядків щодо управління організацією.

Фінансова стійкість - вдосконалені процедури фінансового контролю та фінансового
планування, розроблено та впроваджено фандрейзингову стратегію, є позитивний
Аудиторський висновок про підтвердження фінансових результатів діяльності організації.

Адвокасі - проведено успішні адвокасі кампанії щодо прийняття Програми сприяння
діяльності ОСН, Положення про ОСН та кампанія адвокасі у м. Підгородне проти підвищення
тарифів на проїзд у маршрутних таксі. Розроблено посібник з адвокасі.

Взаємодія з громадськістю - розроблена та впроваджується комунікаційна стратегія,
оновлюється бренд-бук, працює менеджер з комунікацій.

Стратегічний план переглянутий, допрацьований, доповнений фандрейзинговою
та комунікаційною стратегією.
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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.



Партнер проекту: Дніпропетровська обласна рада



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.
У 2015 році проведено:
- 45 консультацій з правових, організаційних, інформаційних, фінансових та інших
питань формування та функціонування ОСНів
- 2 семінари «Вивчення та запровадження кращих практик для підвищення
ефективності функціонування ОСН Дніпропетровщини»
- Обласний семінар на тему: «Влада і ОСН. Засоби ефективної взаємодії» за участю
представників органів місцевого самоврядування, ОСНів, громадських організацій,
депутатів, ЗМІ, 40 учасників) у партнерстві з Дніпропетровською обласною радою.
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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.
Проведено 7 тренінгів, в яких взяли участь 145 чоловік. Підготовлено 15 тренерів, які
провели в своїх громадах 13 заходів (200 учасників). Відбувся обмін досвідом
Дніпропетровських та Західноукраїнських ОГС, в якому взяли участь 60 громадських
активістів. Проведено 166 консультацій, 3 майстер-класи, 2 круглих столи, 10 експертних
візитів до ОГС міст та сільських районів області, 8 засідань Клубу позитивних змін, в яких
взяли участь 144 представники ОГС, місцевого самоврядування, ініціативних груп, ЗМІ та
волонтери.
Всього у проекті взяли участь 875 громадських активістів.
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Проект «Розбудова партнерства для
зменшення наслідків конфлікту в
Дніпропетровському регіоні»


Проект реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID)



Термін реалізації: 03.06.2015 – 30.09.2015



Результати проекту:
Діяльність була спрямована на посилення спроможності місцевих громад, районних та
міських органів влади та ВПО у розбудові конструктивних відносин для сприяння
згуртованості громади та зменшення напруги через підтримку інтеграції ВПО у
Дніпропетровській області.
Представники 41 ОГС з Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей, що
працюють з ВПО, взяли участь у навчальній програмі (8 тренінгів), з розробки проекту,
ефективних комунікацій, організаційного розвитку тощо. Учасники підготували 10
проектів, 7 з них отримали гранти від Центру «Тамариск». Важливим компонентом
освітньої програми також була підготовка 20 психологів для роботи в кризових
ситуаціях.
Було організовано та проведено 18 діалогових зустрічей, спрямованих на
налагодження порозуміння та партнерства між ВПО, владою та громадськими
активістами, досягнення примирення заради місцевого розвитку.
Проведено 2 семінари по створенню ОСН та 3 семінари з питань добровільного
об’єднання громад та інтеграції ВПО в місцеві громади.
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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»



Результати проекту:
Проект спрямований на покращення здатності ОГС впливати на політичні процеси та
здійснювати демократичні зміни на місцевому рівні, врегулювання суперечок та
співробітництво між різними регіонами України.
Для підтримки громадських ініціатив на місцевому рівні було організовано та
проведено Грантовий конкурс, в якому взяли участь 30 регіональних ОГС. 9 організацій
отримали гранти Центру «Тамариск», спрямовані на: інтеграцію ВПО в соціокультурне
середовище Дніпропетровщини; контроль за рішеннями влади; захист прав людей;
підтримку дітей, що мешкають у зоні конфлікту; сприяння самореалізації студентської
молоді з числа ВОП; створення Школи соціальної анімації та інше. Під час реалізації
проектів грантери провели 75 заходів.
Грантери отримали знання та навички на двох тренінгах «Ефективний соціальний
проект: як організувати процес розробки проекту в команді», «Еволюція цінностей: як
залучати людей до розвитку місцевих громад». Для грантоотримувачів підготовлені та
надані зразки документів щодо організаційного розвитку та внутрішніх політик
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громадських організацій.

Проект «Посилення спроможності НДО
Центральної та Східної України»


Проект реалізується за підтримки Національного фонду демократії
(NED)



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



Результати проекту:
Проект спрямований на підвищення спроможності не менш ніж 20 ОГС з
малих населених пунктів та сільських районів Дніпропетровської області
вливати на розвиток місцевих громад та здійснювати демократичні зміни на
місцевому рівні.
Розпочато навчання громадських активістів у «П'ятій Школі позитивних змін».
Учасниками стали представники 24 організацій з 18 населених пунктів
Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської,
Харківської областей.
За період з 1 жовтня по 31 грудня 2015р. проведено 2 тренінги: «Ефективний
соціальний проект: як організувати процес розробки в команді» та
«Активізація спільноти: як створити умови для конструктивного діалогу між
представниками різних сфер і секторів»; засідання Клубу позитивних змін
«Обговорення Меморандуму про співпрацю НУО заради розвитку громади м
Підгородне». Розроблено пакет документів і оголошено конкурс міні грантів
для реалізації громадських ініціатив.
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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.



Результати проекту:
Видано брошуру «Практичні рекомендації з питань формування спроможних
територіальних громад» (300 примірників) для посадових осіб, ОСН, активістів
територіальних громад.
Проведено
тренінг
«Створення
органу
самоорганізації
населення»,
79
індивідуальних та 12 групових консультацій (60 осіб) з питань добровільного
об’єднання територіальних громад, створення ОСНів. Надано допомогу по створенню
ОСН «Зелений гай» у Васильківському районі Дніпропетровської області та
мікрорайонного ОСН «Перемога» в м. Дніпропетровську
Протягом проекту відбувалося інформування мешканців Дніпропетровської області
через ЗМІ, інтернет-ресурси та соціальні мережі про децентралізацію влади,
добровільне об’єднання територіальних громад, необхідність впливу громадськості
на прийняття управлінських рішень в територіальних громадах;
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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 і 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.
Відбулося 48 індивідуальних зустрічей та проведено 9 діалогів щодо вирішення
проблем місцевих громад с. Горького та с. Шевченко Дніпропетровської області.
Розпочалася робота по створенню ОСНу в с. Шевченко. Проведена ярмарка між
дома селами. В результаті ініціативним групам двох сіл вдалося об'єднатися
навколо спільних справ, що сприяє посиленню впливу громадян на вирішення
місцевих проблем.
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Протягом 2015 року
проведено:


28 тренінгів



7 круглих столів



10 семінарів



2 прес-конференції



близько 300 консультацій





6 експертних візитів

3 візити з обміну досвідом
в партнерські ОГС
(Дніпропетровськ-Львів)



51 діалогова зустріч в
громадах щодо вирішення
конфліктів та пошуку
спільних рішень



3 фандрейзингові акції



Залучено 18 волонтерів



10 майстер-класів



10 комунікаційних та
інтеграційних заходів



1 адвокасі-кампанія



2 інформаційні компанії
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Динаміка залучення
коштів з різних джерел
₴3 975 980
3 828 869₴

2015

147 111₴
Надходження за рік

₴973 859
949 366₴

2014

Гранти міжнародних
донорських організацій

19 375₴

Надходження з місцевих
джерел

₴587 161
546 060₴

2013

41 101₴
-₴

500 000₴

1 000 000₴

1 500 000₴

2 000 000₴

2 500 000₴

3 000 000₴

3 500 000₴

4 000 000₴
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Надходження організації у
2015 р. склали 3975980 грн.
NED
14%

Надходження з місцевих джерел
4%

Посольство США
6%

ГО "Центр жіночі
перспективи" в
партнерстві з
Делегацією
Європейського Союзу
21%

USAID
35%

МФ "Відродження
3%

ГО "Інститут миру і
порозуміння"
2%

ПРООН
15%
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Протягом 2015 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
ел. пошта: tamarisk.org.ua@gmail.com
веб-сайт: www.tamarisk.org.ua
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