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У ПОШУКУ ПАРТНЕРІВ
ДОПОМОГЛА РОЗСИЛКА
Успіх цієї історії Херсонської обласної
організації Організації солдатських матерів
України (ХОО ОСМУ) у напрямку
просвітницької роботи з питань
репродуктивного здоров’я та оздоровлення
населення
розпочинався з підписки на
розсилку Херсонського Центру Соціального
Партнерства та освоєння навичок електронної
комунікації. Адже саме завдяки цьому в
електрону скриньку організації потрапила
інформація про Рамкову Конвенцію з боротьби
проти тютюну.
А про те, що з цього вийшло нам розповіла
голова ХОО ОСМУ Ольга Безкоровайна
Ольго Давидівно, розкажіть про проти
тютюнову кампанію і чому Ви вирішили взяти у
ній участь? Що Вас до цього спонукало?
- У цьому році Україною ратифіковано Рамкову
Конвенцію з боротьби проти тютюну та вступив в дію
Закон України “Про заходи щодо попередження та
зменшення
вживання тютюнових виробів та їх
шкідливого впливу на здоров’я населення”, що надало
натхнення й сподівання, що нарешті населенню, яке
не палить стане можливим дихати повітрям без
тютюнового диму. Маємо великі очікування та
сподівання, що також через політику заборони на
рекламу тютюну, зменшення його вживання та
пропагування здорового засобу життя, піде на
поліпшення стан здоров’я молоді і населення
репродуктивного віку. Завдяки кампанії з
тютюнопаління є нагода привернути також увагу на
шкідливість вживання наркотичних сполук , бо
паління та наркотики йдуть майже поруч.
Організація солдатських матерів України, як і інші
громадські організації стурбована ситуацією, що
склалася стосовно здоров’я населення
репродуктивного віку та зростом захворювань, які
мають нищівні наслідки на якість здоров’я прийдешніх
поколінь. У багатьох випадках сама людина через
необізнаність або безвідповідальне відношення до
свого здоров’я наражає своє здоров’я на небезпеку.
Треба вже сьогодні вболівати і мати відповідальність
за здоров’я тих діточок, які ще мають народитися й
мають право на якісне здоров’я та щасливе здорове
дитинство.
Завдяки можливості користування ресурсами Центра
соціального партнерства, ХОО ОСМУ мало змогу
пошуку партнерів по об’єднанню з просування Закону
та створення умов по вивільненню від тютюнового
диму.
Організація
налагодила співпрацю з
Черкаським Центром «За чисте повітря» і експерти
Коаліції громадських організацій та ініціатив «За
вільну від тютюнового диму Україну» за конкурсним
відбором запросили Херсонську організацію взяти

проект Європейського Союзу
„Розбудова громадянського суспільства”
участь в роботі семінару в місті Черкаси .
Наступним кроком стало запрошення на
семінар у Черкасах, на якому вам вдалося
побувати.
- На базі Черкаського Центру «За чисте повітря» було
проведено семінар. Черкащина поділилися досвідом
- вони першими в Україні прийняли міською радою
рішення про визначення місць вільних від
паління
та
розроблено механізм притягнення до
відповідальності за порушення вимог закону. Завдяки
контролю громадськості у Черкасах, а згодом у Луцьку
втілено в життя можливість відвідування кафе та
інших місць відпочинку і загального користування
вільних від тютюнового диму, обмежено рекламу.
До вступу Закону в дію в Черкасах передувала
кампанія відповідних владних структур з роз’яснення
Закону та згодом поширення рішення міської ради
серед громади.
Чи планується подальша співпраця і в яких
напрямках триватиме подальше
співробітництво?
- Запланова подальша співпраця та проведення
робочих зустрічей Центром “За чисте повітря” з
представниками областей з питань лобіювання
розміщення реклами пропагуючих хибний для молоді
приклад ;
роботи з депутатським корпусом по
створенню умов на реалізацію Закону України “Про
заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на
здоров’я населення“. Проведення круглих столів та
заходів із зацікавленими особами та залученням
представників влади. Планується на базі обласної
бібліотеки
з залученням фахівців освіти,
наркологічного диспансеру та громадських
організацій, депутатів провести цикл заходів на
роз’яснення відповідальності за збереження
репродуктивного здоров’я перед нащадками та інше;
постійне здійснення громадського контролю за
виконанням вимог Закону по зниженню впливу
шкідливих факторів від тютюнопаління на населення.
Спілкувалась Оксана НАУМОВА
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ГАРЯЧА ТЕМА
ВОЛОНТЕРИ ВІДЗНАЧИЛИ
ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО
Волонтер – це доброволець, який намагається змінити
світ на краще і зробити багато корисного для
суспільства. Волонтерство – неоплачувана, свідома,
добровільна діяльність на благо інших. У суспільстві
завжди знаходились люди, для яких способом
самореалізації, самовдосконалення та спілкування з
іншими людьми була праця на благо того
співтовариства, у якому цій людині довелося жити.
Тому волонтерство як ідея соціального служіння така ж
д а в н я , я к і п о н я т т я „ с о ц і у м у ”.
5 грудня у Херсонській Волонтерській Агенції
відсвяткували Міжнародний День волонтера.
Святкову програму провели координатор ВА Оксана
Попова та тренерка Херсонської обласної організації
Асоціації Гайдів України Юлія Бишовець. А в її
організації та підготовці брали активну участь усі
координатори волонтерських програм обласних та
міських громадських організацій, які виявили
зацікавленість у роботі з волонтерами.
Керівник Центру Соціального Партнерства Людмила
Ямщикова розповіла про те, що відтепер на сайті
організації існує сторінка Волонтерської Агенції, а
також розділ на форумі, де усі бажаючі можуть
висловлювати свої ідеї та пропозиції відносно
діяльності волонтерів Агенції та волонтерського руху
вцілому. А тих, хто хоче вдосконалювати свої навички
та вміння пані Ямщикова запросила на курси
електронної комунікації. „Вони є сучасними, модними
та відкривають багато можливостей”, - наголосила
вона.
У святкуванні взяли участь волонтери Агенції, що діє на
базі Херсонського Центру Соціального Партнерства, а
також координатори волонтерських програм у
громадських організаціях міста та області: Анжела
Литвиненко ( ХОЦ „Успішна жінка”),
Ольга
Безкоровайна (ХОО Комітету солдатських матерів
України), Юлія Бишовець (ХОО Асоціації Гайдів
України), Артем Мартиненко (ХОЦ „Чоловіки проти
насильства”), Олександр Подолян (ГО „Опора”),
Світлана Михолат ( Голопристанський районний
осередок „Ліги соціальних працівників”), Леся
Москаленко-Рубан (Великоолександрівський
районний центр соціальних служб сім’ї, дітей та
молоді).
Організатори свята влаштували для волонтерів цікаву
програму, сповнену як інформаційними, так і

розважальними компонентами. Присутні дізналися
багато нового про історію волонтерського руху, а
також традиції, що існують у волонтерському
середовищі громадських організацій Херсонщини.
Вправа „Планета волонтерства” дозволила ближче
познайомитися з організаціями-учасниками, з їх
діяльністю, напрямками роботи та традиціями, а також
думками на тему: „Для чого потрібні волонтери?”.А
перегляд відеошоу „Волонтери Херсона” дозволив
пригадати найцікавіші моменти з історії Волонтерської
Агенції. Особливо сподобалися учасникам дійства
ігри, які показали хто є найкмітливішим, найшвидшим,
найспритнішим, найвинахідливішим та
найдотепнішим. Переможці отримали у подарунок
м’які іграшки від громадських організацій з
визитівками – пам’ятками з контактною інформацією.
А ті, хто проявив себе якнайкраще у роботі були
нагороджені дипломами та подяками. Їх вручали
координатори волонтерських програм з вдячністю
пригадуючи сумлінну працю своїх помічників.
Протягом святкування учасники мали змогу оцінити
кращі витвори фотомистецтва, що накопичились за
час існування ВА, у конкурсі „Фото року”.
Завершальним акордом дійства став солодкий стіл,
який підготували для волонтерів представники
громадських організацій на честь свята.
Пригощаючись солодощами, волонтери ділились
враженнями та обговорювали подальшу діяльність.
Завдяки такій співпраці може бути зроблено крок до
вирішення багатьох проблем, крок до
взаєморозуміння та взаємодопомоги. Адже і
організації, і волонтери можуть бути корисними один
одному, разом творити майбутнє та просто радіти
життю.
Оксана НАУМОВА
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НАШІ НОВИНИ
КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ НДО
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28 вересня відбулося перше після літньої перерви
засідання Ради Соціального Партнерства.
Особливу зацікавленість присутніх викликало
продовження курсів електронної комунікації на базі
Херсонського ЦСП. У межах цього питання
обговорювалася можливість паралельного проведення
занять для двох груп, залучення до занять волонтерів
Херсонської обласної організації Комітету виборців
України.
Підведені підсумки проведення Ярмарку Соціальних
послуг 2006 року.Висловлені цікаві ідеї щодо
проведення Ярмарку соціальних послуг у 2007 році.
Проект програми щодо проведення обласного
конкурсу соціальних проектів наразі знаходиться у
процесі розгляду Херсонською обласною радою. Під
час засідання Ради Соціального Партнерства вирішено
організувати проведення додаткових заходів з метою
подальшого затвердження даної програми.
24 листопада 2006 року відбулося розширене
засідання Ради Соціального Партнерства за участю
голови Херсонської обласної ради В.А.Демьохіна.
За підсумками обговорення головою обласної ради
підтримано пропозицію щодо започаткування
обласного конкурсу соціальних проектів громадських
організацій та досягнуто домовленості стосовно
фінансування зазначеного конкурсу з обласного
бюджету, починаючи з 2007 року, в межах обласної
програми розв’язання важливих соціальних проблем
області
із залучення
об’єднань громадян на 2007 рік,
Зустріч
у
яку
планується
затвердити
на засіданні сесії обласної
міністерстіві
ради
у
грудні
2006
року.
соліальної
Стосовно
політикиподальшого
Фландрії розміщення офісу Центру
Соціального Партнерства досягнуто домовленості про
зустріч з головою обласної ради 26 листопада 2006
року з метою обговорення деталей угоди про оренду
приміщення в будівлі обласного Палацу молоді та умов
діяльності у приміщенні Палацу
громадських
організацій, які потребують надання кімнат для
розміщення офісів. Зазначене питання планується
меморандум
Херсонський
міський голова
винести підписали
на розгляд
сесії обласної
ради у грудні 2006
Володимир
року. Сальдо і керівник проекту „Розбудова
громадянського суспільства” Крістіне Ляйзер

26 – 28 жовтня в Херсоні відбувся семінар
„Кадровий менеджмент” для громадських
організацій – клієнтів Центру Соціального
Партнерства.
Протягом трьох днів було розглянуто такі важливі
питання як лідерство, стилі управління, підбір
персоналу та адаптація, особливості мотивації
працівників, конфлікти в організації (їх специфіка
та розв’язання), кадровий менеджмент в умовах
стресу, кадрове діловодство.
Тренери Західноукраїнського регіонального
навчального Центру Віталій Лесюк та Олександр
Шумельда у формі лекцій, дискусій, групових
вправ, тестів, рольових ігор продемонстрували
учасникам важливість знання основ кадрового
менеджменту.
Представники НДО мали змогу перевірити
отримані знання на практиці під час складання
розпорядчих документів.
Учасники семінару відзначили актуальність теми,
цікавість теоретичного матеріалу та ефективність
практичних вправ.

ХЕРСОН – ЧЕРНІВЦІ: ОБМІН ДОСВІДОМ
Херсонський Центр Cоціального Партнерства
відвідала головний спеціаліст відділу
міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю
Чернівецької міської ради Тетяна Татарчук.
Метою візиту є обмін досвідом з приводу
вдосконалення механізмів проведення конкурсу
соціальних проектів для неурядових організацій.
У ході візиту Т.Татарчук відвідала відділ сім’ї та
молоді Херсонського міськвиконкому та засідання
Ради Соціального Партнерства, під час якої було
розглянуто проект обласної програми розв’язання
важливих соціальних проблем області із
залучення об’єднань громадян.
Тетяна Михайлівна розповіла про співпрацю
влади та громадськості у реалізації соціальних
проектів у Чернівцях, зокрема у таких проектах як
„Навчання волонтерів по роботі з інвалідами”,
„Громадськість проти туберкульозу”, Міжвузівська
науково-практична конференція молодих
науковців.

Що таке Фонди Розвитку Громад
Фонд Розвитку Громади (Community Foundation)
– це благодійна організація, яка управляється
незалежною радою, утвореною з максимальним
представництвом місцевої громади для ефективного
використання коштів, переданих для потреб громади
окремими громадянами, організаціями чи бізнесовими
структурами.
Завданням Фондів Розвитку Громад є:
- Розвиток місцевої філантропії і громадських ініціатив
задля покращення якості життя конкретної громади;
- Професійне управління пожертвами та розподіл
доходів від них для потреб місцевої громади. Донори, як
правило, мають можливість брати участь у прийнятті
рішень на підставі контракту чи участі в дорадчих
органах фонду;
- Підтримка та розвиток освітніх, соціальних,
культурних. медичних та інших програм, що
здійснюються місцевими організаціями громадянського
суспільства;
- Формування ендавменту як постійного джерела
доходів та забезпечення довгострокової стабільності
фонду.
Базові характеристики та принципи діяльності
Фонд Розвитку Громади:
- Має правовий статус незалежної непідприємницької
чи благодійної установи;
- Збирає та перерозподіляє кошти для підвищення
якості життя у конкретній громаді;
- Управляється незалежною радою директорів, яка
широко представляє інтереси членів громади;
- Об’єднує пожертви з різноманітних джерел у єдиний
фонд та ендавмент. Доходи від ендавменту та від
інвестиційної діяльності перерозподіляються у формі
грантів для підтримки ініціатив та програм, визнаних
пріоритетними для громади;
- Підтримує асоціації, фонди, школи, культурні центри,
муніципальні та інші соціальні інституції, які надають
послуги громаді;
- Залучає донорів і членів громад до визначення
пріоритетів та перерозподілу коштів;
- Співпрацює з індивідуальними донорами та
компаніями незалежно від їхнього розміру та
фінансових можливостей. Серед донорів можуть бути
страхові кампанії, місцеві ради, банки, маленькі фірми,
індивідуальні меценати;
- Підзвітний громаді та донорам щодо перерозподілу
коштів та прозорості управління. Надають повну
інформацію про ефективність використання коштів, як
правило, через звітування і ЗМІ;
- Управляє іменними фондами, створеними окремими
донорами, за контрактами з цими донорами;
- Допомагає приватним донорам реалізувати власні
філантропічні цілі;
- Приймає рішення щодо надання грантів через
спеціалізовані громадські або експертні комітети,

члени яких користуються повагою громадян. Рішення
приймаються відкрито;
- Намагається скорочувати адміністративні витрати
через залучення волонтерів;
- Постійно збирає фінансові і не фінансові ресурси,
залучаючи членів громади.
Ви хочете створити Фонд Розвитку Громади?
Корисно дізнатися, що:
1. За правовим статусом Ваша організація має бути
зареєстрована як непідприємницька установа або
благодійний фонд (відповідно до Цивільного кодексу або
Закону про благодійні організації).
2. У малих громадах, де ФРГ вестимуть непостійну
діяльність, можливо застосовувати форми простого
товариства або громадської організації, легалізованої
шляхом повідомлення, без одержання статусу юридичні
особи.
3. Серед засновників благодійних фондів можуть бути
фізичні або юридичні особи, які мають виключне право
призначення членів Наглядової Ради.
4. Фонд має бути зареєстрований у органах податкової
служби як платник податків і як неприбуткова
організація. Для організацій, що одержують пожертви з
місцевих джерел та ведуть благодійну діяльність,
найбільш сприятливим є податковий статус з кодами
ознаки неприбутковості 0006 або 0005.
5. Від податку на прибуток і податку на додану вартість
звільнені пожертви, бюджетні субсидії та пасивні доходи
неприбуткових організацій: проценти, дивіденди,
страхові виплати та роялті.
6. З 2004 року скасовано оподаткування нерозподілених
залишків на рахунках, що дозволяє фондам
накопичувати гроші та створювати ендавменти у вигляді
депозитів та інших рахунків, основна сума яких не
витрачається і не відчужується.
Глосарій термінів
Громада – територія самоврядування: місто, село, район.
Філантропія – активні дії задля покращення соціального
добробуту.
Місцева (громадська) філантропія включає приватні
грошові або натуральні пожертви, або волонтерство,
спрямовані на покращення якості життя громади або
окремих її членів.
Місцева філантропічна організація (Фонд Розвитку
Громади) – незалежна неприбуткова організація, яка
здійснює збір, управління та перерозподіл фінансових та
інших ресурсів, які можуть бути використані для
підвищення добробуту громади із залученням самої
громади.
Філантропічний капітал – фінансові та не фінансові
ресурси (цінні папери, нерухомість, твори мистецтва
тощо), призначені для філантропічних цілей.
Ендавмент – постійний рахунок у формі ліквідних активів
(кошти, цінні папери), пасивні доходи від якого
призначені для філантропічних цілей.
Http://www.socioprostir.org.ua

