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ГАРЯЧА ТЕМА
РАЙОННІ ПРЕДСТВНИЦТВА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
КАХОВКА
11 квітня урочисто відкрилося районне представництво Херсонського
Центру Соціального Партнерства на базі Каховської міської молодіжної
громадської організації „ДІЛО”.
У відкритті взяли участь представники громадських організацій Каховки,
відділу у справах сім'ї та молоді міськвиконкому, бізнесмени (понад 30
людей).
В рамках презентації проведена групова консультація у форматі
круглого столу „Молодіжна політика в контексті європейської і
євроатлантичної інтеграції”. Учасників цікавили кроки України на шляху
входження до Європейського співтовариства. Керівник ЦСП Людмила
Ямщикова розповіла про основні аспекти Плану Дій „Україна ЄС”,
можливість надання нашій країні асоційованого членства в ЄС, керівні
органи Євросоюзу і їх функції.
За результатами круглого столу учасники висловили бажання провести
День Європи у Каховці.
Також учасників засідання зацікавила можливість отримання в ЦСП
юридичних консультацій.

керівник районного представництва у Чаплинці Тетяна Клімова
ЧАПЛИНКА
21 квітня у Чаплинці Херсонської області урочисто відкрилось районне
представництво Центру Соціального Партнерства. Представництво
діятиме на базі районної громадської організації Херсонського Центру
„Успішна жінка”. Під час відкриття представники ЦСП передали до
районного представництва комплект комп'ютерного обладнання для
забезпечення його стабільної роботи.
У відкритті взяли участь керівник апарату Чаплинської районної
державної адміністрації, начальник відділу у справах сім'ї та молоді,
директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
представники навчальних закладів району.
Присутні отримали інформацію про роботу районного представництва
Центру Соціального Партнерства, його завдання і послуги. Досягнуто
домовленості про співпрацю районної влади з районним ЦСП,
консультаційну підтримку з боку Херсонського Центру.
ГОЛА ПРИСТАНЬ
20 червня відбулося відкриття районного представництва Центру
Соціального Партнерства на базі Голопристанської районної громадської
організації „Ліга соціальних працівників”.
У заході взяли участь заступник голови районної державної адміністрації
Тетяна Роман, начальник відділу у справах сім'ї та молоді Лілія
Непорожнєва, директор районного центру соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді Світлана Михолат, представники і волонтери
громадських організацій, ініціативних груп району.

Досягнута домовленість про постійну консультативну допомогу з боку
Херсонського Центру Соціального Партнерства. В рамках відкриття
представництва проведено мобільну групову консультацію на тему
„Співпраця громадських та інших неурядових організацій у сфері впливу
на розвиток процесів громадянського суспільства і підвищення рівня
надання соціальних послуг”.
НИЖНІ СІРОГОЗИ
18 травня на базі Нижньосірогозьського районного товариства інвалідів
„ОРІОН” урочисто відкрито районне представництво Херсонського
Центру Соціального Партнерства. У заході взяло участь понад 40 осіб
представники громадських організацій району і їх клієнти, місцевих
засобів масової інформації, керівник Нижньосірогозьської районної
державної адміністрації Павло Павлов і голова районної ради Володимир
Мельничук. Під час відкриття підписано тристоронній меморандум про
співпрацю між „ОРІОНОМ”, Центром Соціального Партнерства і
райдержадміністрацією.
Відкриття районного представництва ЦСП співпало з першою річницею
створення спілки інвалідів „ОРІОН”. Від районної влади організація
отримала привітання з першим днем народження і телевізор у
подарунок. Члени організації презентували присутнім підсумки
діяльності за рік.
В рамках відкриття районного представництва також проведена
мобільна консультація у форматі круглого столу на тему „Механізми
взаємодії громадських організацій і органів влади”. Під час засідання
досягнута домовленість про всебічну підтримку „ОРІОНА” з боку місцевої
влади.
ЦІЛЬОВІ ГРУПИ І ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ РАЙОННИМИ
ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Цільовими групами представництв ЦСП у районах є:
- Недержавні (громадські, благодійні) організації, що діють не території
районів області
- Ініціативні групи (окремі громадяни), що мають на меті: а) створення
недержавної організації соціального спрямування для діяльності на
території району; б) реалізувати право на участь у провадженні
державної політики або на участь у місцевому самоврядування, у
порядку та у формах, визначених законодавством;
- Місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування
(посадові особи)
Представництва ЦСП виконують наступні завдання:
1.надання інформаційних, консультаційних послуг;
2.організація місцевих заходів, що ініціює ЦСП;
3.передача досвіду, отриманого в рамках проекту «Розбудова
громадянського суспільства» 4.іншим місцевим організаціям та
ініціативним групам;
5.навчання інших організацій в межах власної компетенції;
6.представництво інтересів місцевих організацій у відповідних
громадських радах, колегіях, асоціаціях;
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
ДЕСЯТЬ УКРАЇНСЬКИХ МІСТ ВИВЧАЮТЬ ДОСВІД ЄС ДЛЯ АДАПТАЦІЇ СТАНДАРТІВ
СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Робота у відповідності зі стандартами соціальної політики ЄС означає
залучення цільових груп до планування, реалізації й моніторингу
соціальної політики на місцях. Такого висновку дійшли учасники
дводенного семінару з 10 пілотних міст України Макіївка, Слов'янськ,
Глухів, Охтирка, Чернівці, Новодністровськ, Остріг, Кузнецовськ,
Каховка та Херсон, що відбувся в Києві 23-24 травня на базі санаторію
«Пуща Озерна».
Семінар став початком інтенсивної роботи з 10 пілотними містами щодо
вдосконалення формулювання соціальної політики на місцевому рівну у
відповідності зі стандартами ЄС. Цей навчальний процес триває 10
місяців. В кінці передбачається, що пілотні міста здобудуть суттєві
знання для того щоб покращити стратегії соціальної політики та
залучати різні цільові групи до розробки стратегії.
Семінар проводили тренери: Стан Бартоломеуссен з Бельгії - раніше він
працював заступником мера а згодом мером одного бельгійського міста,
а також Сергій Пінчук та В'ячеслав Сороковський члени команди з
багатим досвідом співпраці з місцевою владою.
Після короткої лекції про розуміння соціальної політики в ЄС на основі
Європейської Хартії Ради Європи (1996) та Стратегії подолання
соціального виключення Ради Європейського Союзу, учасники самі
намагалися дійти до спільного розуміння соціальної політики.
Оскільки робота з містами спрямована на вдосконалення існуючої
соціальної політики й соціальних програм, учасники вчилися як
застосовувати інструменти самооцінки досягнень. Після повернення до
міст, вони повинні будуть створити робочі групи й розпочати процес.

Наступний крок - тижнева навчальна поїздка до Бельгії, для того, щоб
учасники вивчатили роботу у соціальній сфері декількох малих міст та
відвідали неурядові організації.
На заключній сесії, одна учасниця сказала що зрозуміла одну важливу
річ: «Нам потрібно рішуче покращити свою роботу. До сьогодні, ми не
питали цільові групи про їх потреби. Це має бути змінено на майбутнє».

У ХЕРСОНІ ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВПРАЦЮ

У КАХОВЦІ СТВОРЕНО РОБОЧУ ГРУПУ З
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

14 червня Херсонський міський голова Володимир Сальдо, керівник
проекту ЄС „Розбудова громадянського суспільства” Крістіне Ляйзер і
директор Херсонського Центру Соціального Партнерства Людмила
Ямщикова підписали Меморандум про тристоронню співпрацю в рамках
проекту для десяти пілотних міст України „Місцева соціальна політика
від проектів до стратегії”.
Метою спільної діяльності в рамках Меморандуму є сприяння
формуванню соціальної політики на рівні міста відповідно до стандартів
країн Європейського Союзу, зокрема:

сприяння функціонуванню служб, що завдяки використанню
методів соціальної роботи сприяли б підвищенню розвиткові як окремих
осіб, так і суспільних груп

заохочення окремих осіб, громадських та інших організацій до
участі у створенні та функціонуванні таких служб.
Для цього на базі міського виконавчого комітету створено робочу групу
з уповноважених представників міськвиконкому, Центру Соціального
Партнерства, недержавних організацій і відповідних соціальних служб.
Крім цього, міський голова Херсона погодився взяти участь у навчальній
поїздці до Бельгії для обміну досвідом формування соціальної політики
на місцевому рівні. Проект і Центр Соціального Партнерства зі свого
боку забезпечить інформаційно-консультативну підтримку реалізації
спільних завдань, розробці методології формування соціальної політики
на міському рівні і фасилітуватиме діяльність робочої групи.

У Каховці Херсонської області відбулося перше засідання робочої групи
з обговорення стратегії формування соціальної політики міста. До
складу робочої групи увійшли представники відповідних управлінь і
відділів міськвиконкому, громадських організацій, депутати. Очолив
робочу групу секретар Каховської міської ради Олександр Гончаров.
Засідання відкрив міський голова Каховки Олександр Карасевич. Він
поінформував присутніх про співпрацю міста з проектом ЄС „Розбудова
громадянського суспільства”, заходи, що передбачені в рамках
співпраці. За його словами, ознайомлення з досвідом формування
соціальної політики у європейських країнах має бути корисним, адже не
є секретом, що сучасна система соціальної політики залишилася у
спадок ще з часів Радянського Союзу.
Начальник управління праці і соціального захисту населення Валентина
Шелестова відзначила, що на сьогодні у місті не визначені приоритетні
цільові групи, що потребують допомоги, тому іноді наявні ресурси
використовуються не зовсім ефективно. Програма співпраці з проектом
ЄС має допомогти місту визначити напрямки, що потребують особливої
уваги і покращення ситуації.
Під час засідання учасники обговорили соціальні проблеми міста,
ознайомилися із дослідженням експерту проекту „Розбудова
громадянського суспільства” Олексія Горецького щодо оцінки потреб і
можливостей місцевої влади у формуванні та розвитку соціальної
політики. Дослідження проводилося у січні 2006 року, і під час
засідання в нього внесено необхідні корективи.
По завершені зустрічі було підписано Меморандум про співпрацю між
Каховською міськрадою, Центром Соціального Партнерства і проектом
„Розбудова громадянського суспільства”.

меморандум підписали Херсонський міський голова
Володимир Сальдо і керівник проекту „Розбудова
громадянського суспільства” Крістіне Ляйзер

Програма співпраці з обраними містами з адаптації до стандартів ЄС у
формуванні соціальної політики на місцевому рівні триватиме цілий
рік. Окрім підписання меморандумів, формування робочих груп і
навчальної поїздки до Бельгії, програма співробітництва Проекту і
двох міськвиконкомів у Херсонській області передбачає ще низку
заходів. Про хід програми ви можете дізнаватися у наступних
випусках цього Бюлетеню, на сайті проекту www.civilsociety.org.ua, а
також на веб-сторінці Херсонського Центру Соціального Партнерства
www.spc.ks.ua

БЮЛЕТЕНЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
№ 4 (12) червень 2006

ІНФОРМУЮТЬ КОЛЕГИ
1 червня 2006 року Херсонська міська громадська організація
«Катюша» та Херсонська обласна організація Асоціації Гайдів
Україні провели спільне свято для малюків Херсона, яке було
присвячене Дню захисту дітей. Свято проходило біля Обласного
палацу молоді на площі Шевченко, що дозволило великій
кількості дітей та їхніх батьків взяти участь у програмі заходу. В
підготовці програми і проведенні свята були активно задіяні
волонтери Херсонської Волонтерської Агенції при Центрі
Соціального Партнерства.

Дівчата розважали малюків в яскравому та смішному одязі,
співали та танцювали разом з ними. Приємно було спостерігати
за дітьми, які так щиро сміялися та гралися з клоунами. Не
залишили без уваги свято місцеві підприємці і представники
обласного управління освіти, які подарували дитячому садку
№71, на базі якого здійснює свою діяльність ХМГО «Катюша»,
справжній дитячий майданчик.
Весела музика, повітряні кульки, клоуни, танці, пісні та солодкі
подарунки - все це викликало веселі щирі посмішки батьків та
задоволений сміх малюків. Після свята всі діти з батьками
завітали до дитячого майданчику садку № 71. Клоуни розважали
малюків, дарували солодощі та запускали феєрверки. Діти із
захопленнями гралися в іграшкових будиночках, кататися на
гойдалках, запускали човники в басейнах, бігали, голосно
кричали кричалки. Вдячні оченята малюків проводжали гостей
свята, а гучні оплески ведучим вказували на вдало підібрані
складові програми заходу.

З червня чарівним майданчиком можуть користуватися не тільки
малюки, які знаходяться в дитячому садочку, а й всі члени
організації ХМГО «Катюша». Свято було проведено спільними
зусиллями громадських організацій, представників державних
установ та підприємців міста. Ця співпраця, яка спрямована на
допомогу дітям та забезпечення їх гарного відпочинку є
запорукою успішної розбудови громади в подальшому.
Сподіваємося на продовження такої плідної співпраці і в
майбутньому.

НАША КОНСУЛЬТАЦІЯ
ПИТАННЯ: Ліквідація юридичної особи громадської організації.
ВІДПОВІДЬ: Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного
державного реєстру запису про її припинення (стаття 111 Цивільного кодексу
України).
Юридична особа (в тому числі громадська організація) може бути ліквідована
за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженої на це
установчими документами (стаття 110 Цивільного кодексу України).
Відповідно до статті 36 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб підприємців” для проведення державної реєстрації
припинення юридичної особи в результаті її ліквідації голова ліквідаційної
комісії або уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації,
але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому
друкованому
засобі
масової інформації,
повинен подати (надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі
документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної
реєстрації припинення юридичної особи у зв'язку з ліквідацією;

свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

оригінал установчих документів;

акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом,
який
затверджено рішенням загальних зборів членів громадської організації;

довідку відповідного органу державної податкової служби про
зняття юридичної особи з обліку як платника податків;

довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про зняття
з обліку;

довідки відповідних органів фондів соціального страхування про
зняття з обліку;

довідку архівної установи про прийняття документів,
які
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
Підписи на ліквідаційному балансі повинні бути нотаріально посвідчені.
Вимагати інші документи, окрім перелічених, державний реєстратор не має
права.
Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення
державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації є
датою державної реєстрації припинення юридичної особи.
Строк державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її
ліквідації не повинен перевищувати три робочих дні з дати надходження
документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної
особи.
Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної
реєстрації припинення юридичної особи повинен видати (надіслати
рекомендованим листом з описом вкладення) голові ліквідаційної комісії або
уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів і
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, які мають спеціальну
відмітку про державну реєстрацію припинення юридичної особи. Така відмітка
робиться державним реєстратором також на примірнику оригіналу установчих
документів юридичної особи, який залишається у реєстраційній справі

ЯК ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ
Представники громадських організацій і ініціативних груп
Херсонської області мають можливість отримувати у Центрі
Соціального Партнерства безкоштовні консультації з
юридичних та фінансових питань. Для того, щоб отримати
консультацію необхідно попередньо узгодити її час і тему за
телефоном (0552) 51-91-82, або надіслати запит електронною
поштою: kherson@civilsociety.org.ua
Якщо ви бажаєте отримати відповідь на сторінках наступного
номеру „Бюлетеню соціального партнерства”, надсилайте ваші
запитання до офісу ЦСП.
Крім цього, питання стосовно юридичних або фінансових
питань діяльності громадської організації ви можете поставити
на форумі сайту Центру Соціального Партнерства
www.spc.ks.ua
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ІСТОРІЯ УСПІХУ
ЯК НЕВДАЧА СТАЄ ПЕРЕМОГОЮ
Про цю історію успіху Херсонський Центр Соціального
Партнерства дізнався від своїх давніх колег і друзів,
засновників громадської організації „Жіноче Світло”
Валентини Малової і Світлани Ясинської. „Жіноче світло” вже
третій рік є клієнтом ЦСП і чи не найактивнішим отримувачєм
його послуг. Це і не дивно, адже приміщення „Жіночого Світла”
розташоване за кілька кроків від офісу Центру Соціального
Партнерства. Валентина і Світлана постійно користуються
Інтернетом, отримують консультації команди ЦСП, а
нещодавно спільно з Центром написали проект, спрямований
на захист прав людини у сфері праці у Херсонській області.
Проект отримав фінансування і його реалізація почнеться у
вересні 2006 року. ЦСП регулярно консультує „Жіноче світло” і
під час написання їх власних проектів. Як з'ясувалося, і не
виграні конкурси проектів іноді можуть обертатися перемогою
для організації. Про це нам розповіла Світлана Ясинська.
- Ця історія розпочалася з того, що організація „Жіноче світло” вирішила
подавати проект на один з конкурсів відомої української організації.
Проект було написано на тему, яка турбує нашу організацію вже давно
„Паліативна допомога”. В рамках цього проекту ми передбачали
розширити роботу, яку ведемо вже протягом тривалого часу. Паліативна
допомога
це допомога термінальним хворим (тобто людям, які
невиліковно хворі: наприклад пацієнти хоспісу або люди з важкою
онкологією). Без сумніву, такі люди потребують не лише
медикаментозної, а, і навіть більше, психологічної допомоги і підтримки.
Більш того, в рамках проекту ми планували надавати психологічну
підтримку також родичам і близькими цих людей, лікарям, які працюють
з ними кожного дня.
Під час написання проекту наша організація неодноразово отримувала
консультації від наших давніх друзів, співробітників Центру Соціального
Партнерства. Нажаль, за результатами конкурсу, цей проект не було
профінансовано. Проте, звичайно, ми не збиралися полишати тему
паліативної допомоги.
Відверто кажучи, не дуже зрозуміло, чому ви вважаєте цю
історію успішною?
- Справа у тому, що незважаючи на те, що наш проект не було
підтримано, через деякий час ми отримали дуже цікавого листа. Лист
був від консультанта Українського фонду соціальних інвестицій Лариси
Сідєльник. Цей фонд є проектом Кабінету Міністрів України і його
діяльність спрямована на реформування сфери соціальних послуг. У
листі йшлося про те, що наразі іде створення експертних груп з розробки

стандартів якості різних соціальних послуг. Одна із таких груп мала
розробляти стандарти якості хоспісного догляду, а саме їх соціальної
компоненти. Нам було запропоновано взяти участь у роботі цієї
експертної групи. Експерт фонду дізналася про нашу роботу у цій сфері
саме з того проекту, спрямованого на покращення якості паліативної
допомоги!
Звичайно ми погодилися, і тепер наша робота полягає у поданні
пропозицій до формування документу (структури стандарту і змісту
самих стандартів).
Ми з Валентиною вже взяли
участь у першому засіданні
експертної групи у Києві.
Група складається із 9
експертів. В ній задіяні
медичні та соціальні
працівники, в тому числі ті,
що займаються допомогою
термінальним хворим,
представники громадських
організацій. Після першої
Світлана Ясинська і Валентина Малова переглядають
зустрічі ми наразі
пропозиції учасників форуму сайту ЦСП стосовно
займаємося розробкою
стандартів хоспісного догляду
пропозицій щодо стандартів хоспісного догляду. Ми хочемо знати і
позицію НДО Херсонської області з цього питання. В цій роботі ми
активно використовуємо ресурси Центру Соціального Партнерства. Ми
підняли цю тему на електронній розсилці ЦСП, обговорюємо майбутні
стандарти на форумі сайту Центру. Кількість переглядів і відповідей цієї
теми свідчить про чималий інтерес громадськості до формування таких
стандартів.
До чого має призвести ваша робота?
Скоро ми маємо взяти участь у наступній зустрічі експертної групи, під
час якої будуть узагальнені всі пропозиції її експертів. Після того
Український фонд соціальних інвестицій планує провести круглий стіл з
цього питання, в якому візьмуть участь члени експертної групи,
представники громадських організацій, медичних закладів і
Міністерства праці і соціальної політики. Після цього запропоновані
стандарти мають буди затвердженими законодавчо. Ми горді з того, що
частка такої великої і без сумніву важливої роботи буде належати і нашій
організації, і раді висловити вдячність за допомогу, яку ми маємо з боку
Херсонського Центру Соціального Партнерства.
спілкувався Роман Любченко

В А Ж Л И В О
«Такому буму проектів рішень може позаздрити тільки група по змінах до Конституції», - так зауважив один з учасників
експертної групи Проекту. Йшлося про те, що саме зараз обговорюється (або ж має обговорюватись) безпрецедентна кількість
проектів нормативних актів, що впливатимуть на розвиток та ефективність дій організацій громадянського суспільства варто
назвати лише проекти Законів «Про громадські організації», «Про волонтерський рух», «Про непідприємницькі організації».
Одним з найважливіших напрямів нормотворчих дій є робота, пов'язана з впровадженням в Україні правової бази для розвитку
ринку соціальних послуг.
В чому, власне, важливість цієї діяльності? Три роки тому Закон України «Про соціальні послуги» справедливо вважався революційним, адже він
якщо не зовсім «за буквою», то за ідеєю передбачав можливість для недержавних соціально орієнтованих організацій надавати послуги, а отже
провадити господарську діяльність для реалізації своїх статутних завдань, сприяти розвитку спектру соціальних послуг для громадян. Проте,
революційність проявлялась би лише за умови розробки кола інших актів, в тому числі змін до чинних нормативно-правових актів та створення
відповідних підзаконних актів, внутрішньовідомчих інструкцій. Це природний процес, але для того, щоб справді створити ринок соціальних послуг,
філософія рамкового закону про соціальні послуги має бути збережена і розвинута розробниками цих підзаконних актів. І в цьому надзвичайно
важливою є роль недержавних організацій. Наведемо лише один приклад. Міжвідомчою робочою групою з реалізації Закону «Про соціальні
послуги» зараз обговорюється Концепція реформування соціальних послуг. На міжнародній конференції «Концептуальні аспекти реформування
соціальних послуг», яка відбулась в Києві 13 червня, певно, найзапекліші дискусії викликала проблема ліцензування професійної діяльності щодо
надання таких послуг. Зважаючи на те, що терміни «соціальні послуги» та «професійна діяльність» в українському законодавстві тлумачиться дуже
широко, в принципі, перед необхідністю ліцензування постати будь-яка соціально орієнтована НДО. Можливо, це потрібно для покращення якості
надання соціальних послуг? Можливо, це сприятиме підвищенню професійного рівня соціально орієнтованих НДО? Що ж, такі аргументи
висуваються, але важливо почути й думки тих, для кого ці акти розробляються й ухвалюються. Центри Соціального Партнерства планують
проведення ряду круглих столів з питань новацій в законодавстві для недержавних організацій.
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