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Поділіться досвідом як вам вдалося так добре
Каховської міської молодіжної організації налагодити стосунки з владою. Я думаю для
інших організацій це буде корисно.
„Діло”:
успішна взаємодія влади та громадськості
Активна участь. Постійно щось пропонуємо і
Каховська міська громадська організація „Діло” існуєвиконуємо це, доводимо справу до кінця.
лише два роки, але вже має певні здобутки, високі Ефективність і результативність один із важливих
результати своєї діяльності. Організація покликана принципів роботи, а ще професіоналізм та
сміливість. Тим більше у нас є свої люди у владі.
захищати інтереси сучасної молоді, сприяти
Я є депутатом, є члени організації, що працюють у
розвитку молодіжного руху на Каховщині. „Діло”
владі. За період нашої роботи була прийнята
впевнено крокує в майбутнє, дотримуючись тих
програма конкурсу проектів, закладені гроші на
цілей та завдань, які були поставлені нею на
проекти та програми, котрі будуть
початку заснування. МГО „Діло” активно
співпрацює з іншими молодіжними організаціями та використовуватися.
Було розроблено положення про конкурс,
міською владою. Про успіхи та нові здобутки
організації нам розповіла член правління Галина вибираються пріоритетні напрямки і ці напрямки
будуть розглядатися. Створена конкурсна комісія ,
Гондарева.
котра буде розглядати пропозиції проектів від
громадських організацій, які
Які стосунки у
будуть реалізовуватися у місті.
Каховської міської
молодіжної
організації „Діло”
склалися з
місцевою владою і
як це допомагає у
вашій діяльності?

Галино, розкажіть про
реєстрацію нової жіночої
організації у Каховці. Чому
виникла така потреба і чим
вона буде займатися?

У місті є жіночі громадські
Наша організація існує
організації, але ми вважаємо
два роки. За цей час
немає організації саме такої
ми досягли не лише
специфіки. Організації, де б
якихось власних
були молоді жінки, котрі в змозі
успіхів, а й здобули
відстояти свою соціальну
авторитет у місті. Це
позицію,
піднятися
на
рівень тендерної рівності.
виражається у тому, що нас частіше стали
Молоді
активні
жінки
зможуть
реалізувати себе у
запрошувати на „круглі столи”, котрі проводить
різноманітних напрямках, як у політичному,
відділ по роботі з молоддю. Ми є учасниками
показати активну громадянську позицію, так і з
різноманітних акцій, котрі або самі ініціюємо, або
проводить місто, а ми є консультантами. Остання боку своїх жіночих якостей. Планується створення
середовища для особистісного росту, будемо
акція проведена у вересні Ярмарок соціальних
послуг ініційована нами і проведена на День міста. намагатися збалансувати активність ділову та
сімейну. Одна з робочих назв організації „Гармонія”.
А 16 листопада ми будемо проводити День
толерантності. Цей захід був задуманий нами і
Відомо, що КММО „Діло” працює над
здійснюється за допомогою міста. Весь день
створенням сайту своєї організації.
розписаний, оскільки захід досить масштабний.
Розпочинається із соціологічного дослідження серед
Ідея створення сайту існувала вже давно. Єдиною
молоді „Наскільки я толерантний?”. Будуть
проблемою було те, де він буду розміщуватися.
залучатися і діти. Вони будуть виготовляти
Кожна гарна ідея, котра пропонується, повинна
електронні листівки, котрі будуть розсилатися
бути реалізована. І Херсонський Центр Соціального
організаціям з вітанням з Днем толерантності.
У цей же день КММО „Діло” спільно з методичним Партнерства допоміг нам у його розміщенні, надав
кабінетом відділу освіти розробили інформаційний хостінг.
пакет зі сценарієм уроків та тренінгів з
Спілкувалась ОКСАНА НАУМОВА
толерантності.

Адреса редакції: 73000
м. Херсон, вул. Перекопська, 158, к. 213
Тел/факс (0552) 51 17 12, e-mail: kherson@civilsociety.org.ua
реєстраційне свідоцтво
„Інформаційного бюлетеню Центру Соціального Партнерства”
ХС №328 від 15.09.2005 р.

проект Європейського Союзу
„Розбудова громадянського суспільства”

№ 6(14) грудень 2006
квартальний бюлетень видано
Центром Соціального Партнерства у Херсонській області

ГАРЯЧА ТЕМА
на суму 84819 грн. Отримано грант від ТЦК «Каунтерпарт»
на проведення програми «Мобільна допомога вразливим
Саме під таким девізом працює Херсонський обласний благодійний верствам виборців» 17165 грн. Отримано грант від Комісії
фонд „Захист”, який є партнером Центру Соціального Партнерства. Євросоюзу на проведення програми «Розвиток філантропії в
громаді» 145151 грн. На вуличних акціях у скриньки
Фонд створено у 2003 році й з тих пір його очолює громадський
херсонці здійснили пожертви на суму 1395 грн. Фондом
діяч Лариса Польська.
здійснено 805 пожертв. Безоплатні роботи та послуги
За Фондом не стоять впливові державні чиновники,
здійснили 52 херсонських донора.
фінансово-промислові або комерційні структури. Фонд
Чим „живе” фонд сьогодні ? Підготовкою до першого в
дотримується традиційної філантропічної заповіді: “ У
місті БЛАГОДІЙНОГО БАЛУ !
відповідальній справі благодійництва не може бути місця
особистим або партійним інтересам” й , не віддаючи перевагу будь-Оскільки цільова група соціально незахищені діти, фонд
відвідує дитячі соціальні заклади та привертає увагу
кому , керується гуманним закликом “Давайте творити добро
громади до проблем, які не вирішуються, але можуть бути
разом!”
Пошуки форм роботи та механізмів, які б змінили ставлення вирішені ТОЛОКОЮ .
Таку проблему активісти Фонду побачили у Будинку
громади до діяльності благодійних фондів та взагалі змінили
стереотипи щодо благодійності, тривали не один рік. Виникнення дитини, що розташований на вул. І.Кулика, і який між
собою херсонці називають «Колокольчиком». У цьому
на Херсонщині різноманітних благодійних фондів, які раптово
соціальному закладі виховуються
з'являлися і так само невідомо куди
дітки-сироти віком до 3 років. А також
зникали, не сприяло формуванню довіри
є спеціалізована група - діти хворі на
в громаді до їх діяльності. Тому завдання
церебральний параліч. Найважливіша
, яке поставив фонд , розвиток
умова нормального розвитку будь-якої
філантропії , цивілізованої благодійності в
дитини якомога більше бувати на
Херсоні , було досить непростим.
свіжому повітрі. Ці дітки в таких
Поштовхом стала поїздка пані Лариси у
можливостях обмежені: на великій
2005 році по програмі обміну фахівцями
території закладу немає павільйонів.
„Гармонія” до США, де вона в групі
Малюки Будинку дитини
херсонських громадських лідерів та
наймолодша незахищена категорія
державних службовців вивчала досвід
херсонських діток, допомогти яким,
американців щодо системи захисту прав
крім держави, нема кому . Державного
дітей, у тому числі й відвідуючи відомі
забезпечення сьогодні не вистачає на
американські благодійні фонди. Саме там
вирішення цієї проблеми, тому фонд
народилася ідея змінити ставлення херсонської громади до
філантропії. Згодом була написана програма „Розвиток філантропії „Захист” і спрямував свою діяльність на збір добровільних
пожертв на облаштування дитячих майданчиків для цих
в громаді”, яку підтримала Комісія Євросоюзу. Програма наразі
здійснюється з травня 2006 року фондом „Захист” у партнерстві з дітлахів. Програма, яку започаткував фонд , довготривала
молодіжною організацією „Нова генерація” й має досить позитивни й багатопланова , а початок її покладено на вуличних
акціях, які проводили студенти волонтери. Вони збирали
результати.
За цей час завдяки проектові в Херсоні проведені соціологічні пожертви у пересічних херсонських громадян. Потім
фондом було проведено різдвяний благодійний обласний
дослідження, цикл тренінгів з фандрейзінгу для громадських
конкурс художньої творчості для дітей та молоді, на який
організацій, три з яких, отримали фінансову допомогу на
було представлено немало дійсно високохудожніх робіт.
проведення благодійних кампаній, створено віртуальний
інформаційний центр, міський Клуб філантропів, документальний Саме вони й будуть виставлені на благодійний аукціон під
час балу.
фільм про розвиток філантропії в Херсоні з часів Говарда до
Сподіваємося, що серед еліти міста знайдеться немало
сьогодення, випущено диск „Філантропія в громаді, проводиться
конкурс для друкованих ЗМІ на краще виствітлення благодійності , небайдужих людей, які усі разом вирішать проблему
вдало пройшла інформаційна кампанія, яку було націлено саме на «Колокольчика» й матимуть можливість цікаво та
зміну стереотипів у херсонців до благодійності. Як говорить Лариса неформально провести вечір філантропів. Буде непогано,
якщо вдасться зробити проведення благодійних балів у місті
Польська, за мету було поставлено: відкрити не гаманці душі
традицією.
херсонців. Одним із основних принципів роботи фонд визначив
прозорість, тому широко висвітлив наслідки діяльності за 2006 рік
серед громадськості. Про успішність роботи фонду говорять,
наприклад, такі цифри : за 2006 рік на рахунок Фонду поступило Надія Котляр
координатор проекту
благодійних пожертв від приватних осіб та бізнес-структур міста
„Розвиток філантропії в громаді»
коштами та матеріальними цінностями
РОБИТИ ДОБРО РАЗОМ
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„ПРОСТЯГНИ РУКУ!”
28 січня на базі Херсонського Центру Соціального
Партнерства спільно з Херсонським обласним громадським
центром „Чоловіки проти насильства” та Центром молодіжних
ініціатив „Тотем” відбувся тренінг „Простягни руку!”.
Тренінг присвячений проблемі толерантності у молодіжному
середовищі. Тренінг спрямовано на покращення обізнаності
проблемою ВІЛ/СНІД, а також зниження рівня стигматизації
та дискримінації, що асоціюється з ВІЛ/СНІД.
До уваги присутніх було запропоновано перегляд відео
роликів, де представлені різні проблемні та конфліктні
ситуації. Було показано сам конфлікт, а ось його вирішення
повинні були запропонувати учасники тренінгу.
По закінченні тренінгу учасники мали змогу заповнити анкету
і цим взяти участь у соціологічному дослідженні „Свій чужий:
толерантність і ксенофобія у молодіжному середовищі
Херсона”.

“

PR ДЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ”
15 16 лютого представники громадських організацій Херсонщини
мали змогу відвідати тренінг „PR для НДО”, що відбувся у рамках
проекту „Розбудова громадянського суспільства”. Захід провели
експерт Сумського Центру Соціального Партнерства Олександр
Такул та досвідчений журналіст Ігор Рекун.
Тренінг дав змогу учасникам систематизувати знання та навички у
галузі PR.
Учасники вчилися складати прес-анонс та прес-реліз,
організовувати та проводити прес-конференцію, при цьому
спробувавши себе як у ролі журналістів, так і у ролі громадських
діячів.
Особливо запам'ятався учасникам фільм про рух супротиву сумських
студентів „Громада може”, які, у тому числі завдяки вдалій співпраці
з громадськістю, зуміли відстояти свою alma mater.
Протягом тренінгу було розглянуто наступні питання:
- Визначення поняття „PR”, його завдання та функції;
- Канали розповсюдження інформації та основні інструменти PR;
- Журналіст та спілкування з ним;
- Прес-анонс, прес-реліз. Співпраця з прес-центрами;
- PR кампанія та її складові;
- Планування PR-кампанії. Етапи, ресурси, прибічники та
противники;
- Соціальна реклама: підходи та можливості;
- Корпоративний стиль організації.

Консультує
фінансовий менеджер
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„ДРУЗІ ДІТЕЙ”
У лютому березні 2007 року в м. Херсоні та у м. Нова Каховка тривала кампанія „Друзі дітей” із залученням

ресурсів громади. Мета кампанії сприяти розвитку та реалізації талантів обдарованих дітей сиріт, надавати таким
дітям можливість оволодіти художнім мистецтвом, забезпечити групу необхідним облаштуванням для втілення
Створення громадської
вищезазначених намірів.
організації. Ознака
Ініціаторами кампанії "Друзі дітей" виступила відома в області громадська організація "Чоловіки проти насильства".
13 лютого 2007 року у приміщенні Палацу молоді відбулася прес-конференція, на якій оголошено про початок
неприбутковості 0006. Якими
кампанії „Друзі дітей”.
пільгами з оподаткування вона
Кампанія пройшла у м. Херсоні з 14 лютого по 4 березня 2007 року. Саме в ці дні з 13 по 18 години волонтери
користується ?
громадських організацій пропонували зробити внесок у спеціальні скриньки для збирання благодійних пожертв
відвідувачам магазинів "Щедрий пан" та торгівельної мережі "Оскар".
15 березня в приміщенні Херсонської обласної загальноосвітньої школи-інтернату ім. Т.Г. Шевченка "Друзі дітей"
Пунктом 7.11.3 Закону України „Про
урочисто передали зібрані кошти для закупівлі облаштунків для функціонування гуртка образотворчого мистецтва
для дітей-сиріт.
оподаткування прибутку підприємств”
Всього під час акції волонтерами
було зібрано 5.244 грн. 36 коп.
№ 334 від 28.12.1994р., зі змінами та
Залучені кошти були спрямовані
на закупівлю необхідних
доповненнями, передбачений чіткий
матеріалів та інструментів для
функціонування гуртка
перелік доходів неприбуткових
образотворчого мистецтва в
закладі, де живуть і навчаються
організацій з кодом 0006 або 0005,
діти соціально незахищених
категорій.
Участь
в
урочистому
заході
взяли
працівники торгівельної мережі
які звільняються від оподаткування.
"Оскар"
та
магазину
"Щедрий
пан", за сприяння яких було
До цих доходів належать:
влаштовано кампанію, директор
школи-інтернату ім. Т.Г.

кошти або майно, які
Шевченка, для вихованців якого
було закуплено обладнання, а
надходять безоплатно або у вигляді
також представники громадських
і партнерських організацій. Під
безповоротної фінансової допомоги
час заходу відбулося передача
обладнання та нагородження
активних
волонтерів.
чи добровільних пожертв;
Члени ХОГЦ "Чоловіки проти
насильства", усвідомлюючи

пасивні доходи;
актуальність проблеми адаптації
дітей-сиріт до умов суспільства

кошти або майно, які
робить практичні кроки у напрямку залучення бізнес структур до зборів коштів для соціальних потреб. Попереднім
надходять таким неприбутковим
кроком була участь у Всеукраїнської акції "Допоможемо дітям разом", під час якої було зібрано близько 3.000 грн.
організаціям від проведення їх
на придбання реанімобіля для центру дитячої кардіохірургії.
До речі, "Друзі дітей" є й в Новій Каховці. Там, подібний захід було організовано і проведено місцевим осередком
основної діяльності з урахуванням
ХОГЦ "Чоловіки проти насильства". Волонтерами було зібрано і передано до Новокаховського інтернату
положень підпункту 7.11.11 цієї
канцтоварів 132 грн.
статті;
"Налагодження взаємодії між бізнесом та громадськістю Херсона підніме на новий щабель ідею філантропії. Ще ми

дотації або субсидії, отримані з
плануємо організувати виставку - аукціон, на якій будуть представлені вироби дітей вихованців з інтернату" державного або місцевого бюджетів,
зазначив заступник правління ХОГЦ "Чоловіки проти насильства" Олександр Ячменьов.

державних цільових фондів або у
межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної
допомоги, що надаються таким
неприбутковим організаціям
відповідно до умов міжнародних
договорів, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою
України, крім дотацій на регулювання
цін на платні послуги, які надаються
таким неприбутковим організаціям
або через них їх отримувачам згідно
із законодавством з метою зниження
рівня таких цін.

За інформацією ХОГЦ "Чоловіки проти насильства”
СТАРТУВАВ ВОЛОНТЕРСЬКИЙ ПРОЕКТ „СТУДЕНТСЬКА АКАДЕМІЯ УСПІХУ”
17 березня відбулася презентація нового волонтерського проекту „Студентська Академія Успіху”.
Виконавцями проекту виступили Всеукраїнська студентська рада, Волонтерська Агенція, що діє при Херсонському
Центрі Соціального Партнерства та Асоціація молодих жінок Херсонщини „Жіноче світло”. Директор проекту Ірина
Аветисян, координатор Всеукраїнської Студентської Ради у Херсонській області. Координатор тренінгової програми
Оксана Попова, також до тренерської команди проекту входять: Юлія Бишовець ( Херсонська обласна ор
Метою проекту є активізація студентського руху у Херсонській області шляхом навчання активу органів
студентського самоврядування.
Навчальний курс розрахований на 25 студентів і студенток херсонських вузів.
Навчальна програма складається з наступних тренінгів: „Основи ефективного
спілкування”, „Робота у команді”, „Розв'язання конфліктних ситуацій”,
„Профілактика професійного згорання”, „Основи самоменеджменту”,
відеотренінг „Успішна презентація”.
У результаті студенти набудуть навичок ефективного спілкування, основ само
менеджменту, навчаться розв'язувати конфліктні ситуації, працювати у команді,
презентувати свої ідеї та проекти.

