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Міжнародна Асоціація
"Євростратегія"

Звернення Голови Асоціації
«Євростратегія»
2019 рік для команди Євростратегії видався дуже
насиченим та діловим. Впевнений, що Ви можете
описати його так само. З Новим 2020-им Роком та Різдвом
Христовим ми всіх вітали вже і від імені “SIPstarter”,
нашого великого проєкту, інструменту залучення
ресурсів для кожного, хто має соціально корисні ідеї та
готові проєкти, знає як зробити Україну краще.

Леонід Ігнатьєв

"Від думки до справи, від ідеї до дії" - таким є слоган
Міжнародної Асоціації "Євростратегія". Взимку 2017 року саме цей слоган слугував
вектором для початку роботи над нашим великим проєктом. Ідея створення «SIPstarter»
з’явилася, як відповідь на виклик та необхідність втілити у життя великі соціальні
програми та проєкти з поліпшення соціальної інфраструктури. Один з них – створення
Одеського обласного центру реабілітації людей з інвалідністю. Ми почали шукати нові
форми залучення інвестицій та інших позабюджетних ресурсів. Так виник задум нового
формату соціального інвестування з метою залучення та об’єднання ресурсів
міжнародних фондів, донорських організацій, бізнесу, іноземних фізичних осіб та
інвесторів для реалізації масштабних соціальних проєктів в Україні.
Кінцева мета була сформована так: «SIPstarter: Social Investment Projects – соціальна
краудфандингова ресурсна Платформа, національний сервіс із залучення та
адміністрування міжнародних і внутрішньодержавних позабюджетних ресурсів, який
сприяє реалізації повного проєктного циклу і забезпечує прозору фінансову
звітність». Концепція Платформи передбачає об'єднання: тих «хто потребує підтримки»
і тих «хто може допомогти», двох підходів в залученні ресурсів: благодійність і
краудфандинг, двох видів підтримки: гуманітарної допомоги та фінансування
соціальних проєктів. Для цього «Адміністратор Платформи» разом з авторами проєктів
та партнерами Платформи проводить фандрейзингові кампанії місцевого,
національного та міжнародного масштабів. Результати цього шляху до мети кожен
може оцінити на сайт: www.sip-starter.com.
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Міжнародна Асоціація
"Євростратегія"
Ми усвідомлюємо, що довіра до проєктів на Платформі – це довіра до самої
Платформи. Перед тим, як проєкт опиняється у публічному доступі, він проходить
сувору премодерацію. Кожен автор проєкту перевіряється в індивідуальному порядку.
Адміністратор Платформи укладає з кожним користувачем Платформи Угоду «Про
порядок і умови використання сервісів, служб і функцій платформи «SIPstarter». Тепер
Платформа слугує вітриною нашої проєктної діяльності. Її розвиток, насамперед,
залежить від якості проєктної діяльності Євростратегії та усіх Партнерів Платформи.
Євростратегія сьогодні – це єдиний імплементуючий партнер Представництва
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні з впровадження ініціативи «Громада, дружня
до дітей та молоді» та єдиний член Відкритої Партнерської Платформи в Одеській
області Програми Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини «Fit
for Partnership with Germany», який реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Крім того, цього року ми продовжили проводити заходи щодо популяризації
здорового способу життя та риболовного спорту, залучення дітей до активних форм
відпочинку та формування в Україні повноцінного інклюзивного простору. З цією
метою був проведений вже другий Дитячий Інклюзивний Рибальський Фестиваль
«KINGFISHER» - одноденний інклюзивний захід з елементами психологічної релаксації,
що спрямований, в першу чергу, на подолання соціально - психологічних проблем і
бар'єрів, які відчувають дітки в складних життєвих обставинах і дітки з інвалідністю.
Як пріоритет, робота Євростратегії, в контексті розвитку державно - громадянського
партнерства та роботи з міжнародними донорськими організаціями, й надалі буде
сфокусована на впровадженні унікальних практик, інструментів та механізмів
соціального інвестування.
Ми щиро вдячні всім нашим численним друзям і партнерам, підтримка яких
дозволила реалізувати цілий ряд важливих ініціатив. У цьому звіті Асоціації ви можете
ознайомитися з нашими досягненнями за 2019 рік.
Долучайтеся! Залучаємо, творимо. Разом!
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Міжнародна Асоціація
"Євростратегія"

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО
АСОЦІАЦІЮ
Громадська спілка «Міжнародна Асоціація зі сприяння сталому розвитку Півдня
України «Євростратегія» (далі - Асоціація) створена в липні 2015 року з метою
об'єднання зусиль громадських організацій для успішного здійснення діяльності зі
сприяння повноцінної і ефективної реалізації громадських, в тому числі соціальних,
економічних, освітніх, екологічних, правозахисних, культурних та інших проєктів.
Ініціаторами створення стали організації, які мають багаторічний досвід в сфері реалізації
гуманітарних і благодійних проєктів, а саме громадська організація «Військово - історичний
центр «Пам'ять і слава» (діяльність з 2007 року) і Благодійний фонд «Гуманітарний фонд
«Єдність громади» (діяльність з 2008 року).
Основним завданням Асоціації є залучення ресурсів місцевих, регіональних,
національних і міжнародних фондів, донорських організацій, бізнесу та програм
технічної допомоги для України задля вирішення комплексу соціально-економічних
питань в Одеському регіоні та країні в цілому.
В рамках цього завдання і було створено «SIPstarter: Social Investment Projects –
соціальна краудфандингова ресурсна Платформа». Концепція Платформи передбачає
об'єднання: тих «хто потребує підтримки» і тих «хто може допомогти», двох підходів в
залученні ресурсів: благодійність і краудфандинг, двох видів підтримки: гуманітарної
допомоги та фінансування соціальних проєктів. Для цього «Адміністратор Платформи»
разом з авторами проєктів та партнерами Платформи проводить фандрейзингові
кампанії місцевого, національного та міжнародного масштабів.
Станом на 1 січня 2019 року Асоціація «Євростратегія» об'єднує 40 досвідчених
громадських, благодійних організацій та бізнес - структур, в сферу інтересів яких
входять всі основні аспекти соціально - економічного та культурного розвитку.
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Міжнародна Асоціація
"Євростратегія"

Місія, цілі і завдання Асоціації
Місія:

інновації для сталого розвитку суспільства, бізнесу і влади.

Ціль:

реалізація важливих для країни соціальних, економічних,
історико-культурних,
освітніх
та
екологічних
проєктів,
спрямованих на підвищення якості життя громадян шляхом
об'єднання зусиль недержавних, неполітичних, соціально орієнтованих регіональних і міжнародних громадських об'єднань
та благодійних організацій.

Головні статутні завдання Асоціації:
пошук грантового фінансування проєктів і ініціатив організацій членів Асоціації для
вирішення інфраструктурних, соціальних і інших завдань;
сприяння розвитку міжнародного партнерства, зокрема, укладення партнерських
угод і представлення інтересів організацій членів Асоціації на міжнародному рівні;
розробка і реалізація власних суспільних, зокрема, соціальних, економічних,
культурних, освітніх, екологічних, правозахисних проєктів і програм;
поліпшення іміджу членів Асоціації шляхом проведення комплексної інформаційної
підтримки їх діяльності;
співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до
чинного законодавства України;
залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів,
необхідних для здійснення статутних завдань.
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Основні напрямки діяльності Асоціації:
Розвиток громадських
організацій,
підвищення активності
громад
Захист прав людини,
підвищення рівня правової
культури
Розвиток освіти

Збереження культурної
спадщини
Охорона навколишнього
середовища та
екологічна безпека
Розвиток
туристично-рекреаційного
комплексу

Розвиток соціальної
сфери
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Команда Асоціації
«Євростратегія»
Леонід Ігнатьєв, голова
громадської спілки «Міжнародна
асоціація зі сприяння сталому
розвитку Півдня України
«Євростратегія».

Світлана Рогова, виконавчий
директор Асоціації,
менеджер проєктів і подій.

Сергій Суднік, голова
громадської спілки «Рада
соціального інвестування».

Олег Єлізаров, залучений
експерт з питань розвитку
агробізнесу.
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Команда Асоціації
«Євростратегія»
Ірина Карпінська, голова
Благодійного Фонду
«Інтелект нації».

Олександр Гловацький,
менеджер проєктів.

Оксана Получанова,
менеджер проєктів.

Наталія Новіцкая,
менеджер проєктів.
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Команда Асоціації
«Євростратегія»
Єлизавета Тихонова,
помічник голови спілки,
менеджер проєктів.

Володимир Ігнатьєв,
IT-менеджер.

Євген Сігаєв,
IT-менеджер.
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З ким ми працювали протягом 2019 року
Дитячий Фонд ООН (UNICEF) – за 2019 рік
Асоціація зміцнила партнерство з ЮНІСЕФ, надалі
залишилась єдиним імплементуючим партнером
в рамках впровадження всесвітньої ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді» в
Україні. Продовжила підтримувати Громади – Кандидати 2018 року та новобрані 10
громад 2019 року, задля впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та
молоді», за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

10 громад обрані за критеріями ЮНІСЕФ у 2019 році задля впровадження
ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» в Україні.
Березівська ОТГ, Сумської області;
місто Біла Церква;
Вакулівська ОТГ, Дніпропетровської області;
Ментська ОТГ, Чернігівської області;
місто Миколаїв;
місто Рогатин;
місто Тернопіль;
місто Харків;
місто Херсон;
Широківська ОТГ, Запорізької області.
Ініціативний центр сприяння активності та розвитку
громадського почину «Єднання» (ІСАР «Єднання») – адмініструє
конкурс грантів у межах Платформи розвитку громадянського
суспільства (Платформа Маркетплейс ) що впроваджується завдяки
фінансуванню Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Представники
Асоціації прийняли участь в форумі розвитку громадянського суспільства «Точка
неповернення» та тренінгу Школа фінансової сталості.
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Громадська організація «Громадський рух «Соціальна
єдність» - член Асоціації. Напрямками роботи Руху є соціальна
інклюзія населення: превенція соціальної ексклюзії і десоціализації
шляхом підвищення соціального статусу людей з інвалідністю,
нечуючих та слабочуючих людей, зменшення бар'єрів опору
соціальних груп шляхом розвитку рівня культури, освіти і
формування позитивних норм життя, соціального капіталу,
політичної культури, навчання, зайнятості.
Благодійний фонд «Фундація імені князів-благодійників
Острозьких» - розробка і реалізація спільних соціальних проєктів,
участь у заходах партнерів, розвиток міжнародного партнерства.
Підвищення кваліфікації персоналу за оригінальною методикою
розробленою Русланом Крапличем.
Громадська спілка «Рада соціального інвестування»
відокремлена організація - громадська спілка, яка була створена для
адміністрування соціальної краудфандингової ресурсної платформи
«SIPstarter: Social Investment Projects».
Платформа позиціонується як національний сервіс із залучення та адміністрування
міжнародних та внутрішньодержавних позабюджетних ресурсів для вирішення
актуальних соціальних проблем. Платформа сприяє реалізації повного проєктного
циклу, забезпечує прозору фінансову та проєктну звітність. Громадська спілка «Рада
соціального інвестування» забезпечує технічну підтримку Платформи та фінансову
відкритість, прозорість збору та використання коштів.
Релігійна місія «Карітас-Спес»/Karitas - Spes/ РимськоКатолицької Церкви в Україні - підписано Меморандум про
Партнерство з підтримки та просування краудфандингової платформи
«SIPstarter: Social Investment Projects», розробка і реалізація спільних
соціальних проєктів, участь у заходах партнерів.

Міжнародний благодійний фонд «Карітас України»
- підписано Меморандум про Партнерство з підтримки та просування
краудфандингової платформи «SIPstarter: Social Investment Projects», розробка і
реалізація спільних соціальних проєктів, участь у заходах партнерів.
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BeWarned – це український стартап, який з 2015 року розробляє та
випускає унікальні додатки для глухих та слабочуючих людей.
Протягом 2019 року на український ринок розповсюджено ще більше
програмного забезпечення ConnectPRO, яке дозволяє сектору послуг
спілкуватися та обслуговувати клієнтів із вадами слуху. У партнерстві із
Асоціацією в Одесі продовжено встановлення програмного
забезпечення «ConnectPRO», таким чином було оснащено ще 5
приміщень, які надають соціальні послуги мешканцям міста.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Технології для людей» - підписано
Меморандум про Партнерство з підтримки та просування краудфандингової платформи
«SIPstarter: Social Investment Projects», розробка і реалізація спільних соціальних проєктів,
участь у заходах партнерів.
Німецьке товариство міжнародного співробітництва
GIZ - співпраця в рамках програми Федерального міністерства
економіки і енергетики «Fit for Partnership with Germany» в
Україні з метою розширення партнерської мережі Програми
та підтримки бізнесу і діяльності підприємств Одеси та регіону.
Участь у заходах партнерів та проведення Бізнес - майстерні
«Співпраця з Німеччиною. Міфи та реальність», організація та
запрошення учасників на співбесіди задля подальшої участі з
метою налагодження контактів з німецькими діловими
партнерами.
Департамент праці та соціальної політики
Одеської міської ради – партнер проведення Дитячого
рибальського фестивалю «KINGFISHER».
Співпраця з впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» в Одесі.
Сприяння реалізації заходів Плану Дій, моніторингу та підготовки звітності ЮНІСЕФ.
Спортивне водоймище «Барабой» - партнер організації в
проведенні Дитячого рибальського фестивалю «KINGFISHER»,
одноденного інклюзивного заходу на відкритому повітрі для
дітей віком 4 до 17 років, включаючи дітей з сімей в складних
життєвих обставинах і дітей з особливими потребами.
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Федерація Рибальського Спорту Одеської області –
партнер Асоціації в проведенні Дитячого рибальського
фестивалю «KINGFISHER». Підтримка соціальних проєктів
Асоціації.
Бориспільська Міська рада – 26 грудня був підписаний
чотирьохсторонній Меморандум що передбачає реалізацію
великого інклюзивного проєкту «Країна без бар’єрів до
нечуючих» та співпрацю в рамках роботи Соціальної
Краудфандингової Ресурсної Платформи «SIPstarter: Social
Investment Projects» - національного сервісу з залучення та
адміністрування
міжнародних
і
внутрішньодержавних
позабюджетних ресурсів, який сприяє реалізації повного
проєктного циклу і забезпечує прозору фінансову звітність.
Херсонська обласна державна адміністрація
– 16 грудня був підписаний чотирьохсторонній
Меморандум про співпрацю в рамках розвитку
державно-громадянського партнерства для сприяння реформуванню та розвитку
соціального сектору та сектору економіки, впровадженню та розвитку інноваційних
інструментів та механізмів соціального інвестування, розвитку соціального
підприємництва та соціальної інфраструктури регіону, підвищенню рівня забезпечення
прав людини та підвищення індексу людського розвитку, взаємодії та співпраці
представників громадськості, бізнесу та влади щодо забезпечення сталого розвитку
об’єднаних територіальних громад Херсонщини, інших регіонів та загалом України.
Благодійний фонд «ГФ «Єдність громади» - член
Асоціаії, розробка і реалізація спільних соціальних
проєктів, участь у заходах партнерів, розвиток
міжнародного партнерства. Партнер проведення
Дитячого рибальського фестивалю «KINGFISHER».
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Магазину FLAGMAN – партнер Асоціації в проведенні
Дитячого рибальського фестивалю «KINGFISHER».
Підтримка соціальних проєктів Асоціації.
Магазин канцелярських товарів Канцкомплект –
партнер Асоціації в проведенні Дитячого рибальського
фестивалю «KINGFISHER». Підтримка соціальних проєктів
Асоціації.
Магазин «Два карпа» - партнер Асоціації в проведенні Дитячого
рибальського фестивалю «KINGFISHER». Підтримка соціальних
проєктів Асоціації.
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Наші перемоги
Євростратегія – єдина партнерська платформа
програми
«Fit for Partnership with Germany»
в Одеському регіоні.

У 2019 році Громадська спілка «Міжнародна асоціація зі сприяння сталому розвитку
Півдня України «Євростратегія» є єдиним членом Відкритої Партнерської Платформи в
Одеському регіоні Програми Федерального міністерства економіки та енергетики «Fit for
Partnership with Germany», що реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
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Підписано чотирьохсторонній Меморандум
про співпрацю між Громадською спілкою
«Рада соціального інвестування»,
Громадською спілкою «Міжнародна асоціація
зі сприяння сталому розвитку Півдня України «Євростратегія»,
Громадським Рухом «Соціальна єдність» та
Херсонською обласною державною адміністрацією,
в особі голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва.
16 грудня 2019 року в приміщенні Херсонскої обласної державної адміністрації.
Меморандум був підписаний задля реалізації великого інклюзивного проєкту «Країна
без бар’єрів до нечуючих», в рамках розвитку державно - громадянського партнерства
для сприяння реформуванню та розвитку соціального сектору та сектору економіки,
впровадженню та розвитку інноваційних інструментів та механізмів соціального
інвестування, розвитку соціального підприємництва та соціальної інфраструктури
регіону, підвищенню рівня забезпечення прав людини та підвищення індексу
людського розвитку, взаємодії та співпраці представників громадськості, бізнесу та
влади щодо забезпечення сталого розвитку об’єднаних територіальних громад
Херсонщини, інших регіонів та загалом України.
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Підписано Меморандум про співпрацю між
Громадською спілкою «Рада соціального інвестування»,
Громадською спілкою «Міжнародна асоціація зі сприяння
сталому розвитку Півдня України «Євростратегія»,
Громадським Рухом «Соціальна єдність»
та Бориспільською міською радою.
26 грудня 2019 року був підписаний Меморандум про співпрацю в рамках розвитку
державно-громадянського партнерства для сприяння реформуванню та розвитку
соціального сектору, сектору економіки, впровадженню та розвитку інноваційних
інструментів та механізмів соціального інвестування, розвитку соціального
підприємництва та соціальної інфраструктури регіону, підвищенню рівня забезпечення
прав людини та підвищення індексу людського розвитку, взаємодії та співпраці
представників громадськості, бізнесу та влади щодо забезпечення сталого розвитку.
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Проєкти 2019 року
За звітній період учасники Асоціації брали активну участь та організовували
різноманітні заходи у напрямках:
розвиток соціальної сфери;
охорона навколишнього середовища та екологічна безпека;
підвищення активності громад.

Наші проєкти
Партнерство з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ).
Продовження проєкту
«Громада, дружня до дітей та молоді»
у 2019 році.

Асоціація «Євростратегія» у 2019 році як єдиний
імплементуючий
партнер,
продовжила
підтримувати
муніципалітети, які отримали Статус Громада – Кандидат та
розпочала роботу з ІІ когортою з 10 громад, які були обрані
ЮНІСЕФ у 2019 році, задля впровадження ініціативи «Громада,
дружня до дітей та молоді» (далі – Ініціатива), за підтримки
Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Україна офіційно приєдналася до всесвітньої ініціативи «Child-Friendly Cities»,
започаткованої Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в березні 2018 року, а в квітні 2018 року
Міжнародна Асоціація «Євростратегія» в межах 5 - літньої партнерської угоди з ЮНІСЕФ
(Україна) стала офіційним імплементуючим партнером проєкту «Громада, дружня до
дітей та молоді», яка передбачає захист 5 базових прав дитини, включаючи право на
освіту та охорону здоров’я.
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Євростратегія в 2019 році продовжила надавати
технічну
експертну
підтримку
обраним
муніципалітетам з наступних питань: оцінка
ситуації з реалізації прав дітей та молоді на рівні
громад (ситуаційний аналіз); розробка Плану дій та
бюджету
для
його
втілення;
визначення
індикаторів для моніторингу й оцінки реалізації
Плану дій; розширення участі дітей та молоді у
прийнятті рішень та плануванні активності
громад; досягнення встановлених критеріїв для
отримання офіційного статусу спочатку «Громада –
Кандидат», потім - «Громада, дружня до дітей та
молоді».
2019 рік розпочався із заходу для громадкандидатів. 31 січня відбувся навчальний тренінг
для представників громад - кандидатів ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді».
Представники 14 муніципалітетів: Одеса, Вінниця,
Дружківка, Умань, Львів, Кременчук, Кам'янецьПодільський, Хмільник, Бахмут, Новознам'янська
ОТГ, Новоукраїнська ОТГ, Білозірська ОТГ,
Новоборівська ОТГ та Біляївська ОТГ протягом дня
отримали інформацію щодо подальших кроків
впровадження ініціативи.
Марина Хромих, консультант проєкту з
комунікацій, розповіла про Комунікації під час
реалізації Ініціативи в пілотних громадах.
Олена Нижник, менеджер проєкту, розповіла
про Реалізацію Ініціативи в 2019 році, про
проблеми та шляхи їх вирішення.
Світлана Рогова, представник Євростратегії, як
єдиного імплементуючого партнера в Україні
надала Уроки першого етапу реалізації Ініціативи в
пілотних громадах.
І головне, під час заходу міста Хмільник та
Бахмут отримали Статус «Громада – кандидат.
Громада, дружня до дітей та молоді».
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20-21 травня в Києві відбувся тренінг для другої
групи
муніципалітетів-учасників
ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді». У 2019 році
для впровадження всесвітньої ініціативи було
обрано громади з 10 областей України: м.
Миколаїв, м. Тернопіль, м. Харків, м. Херсон, м.
Рогатин (Івано-Франківська обл.), Широківська
ОТГ (Запорізька обл.), м. Мена (Чернігівська обл.),
Вакулівська ОТГ (Дніпропетровська обл.), м. Біла
Церква (Київська обл.) та Березівська ОТГ (Сумська
обл.).
Протягом першого дня заходу представники
місцевого самоврядування, молодіжних рад та
громадських організацій отримали інформацію
стосовно особливостей реалізації ініціативи,
загальної методології та етапів реалізації (ключові
критерії та вимоги ЮНІСЕФ), можливостей для всіх
громад від ЮНІСЕФ та про муніципальний індекс
благополуччя молоді від ЮНФПА.
На другий день учасники розділилися на дві
групи: представники місцевої влади і громадських
організацій
та
представники
громадських
організацій та дитячих і молодіжних середовищ.
Перша група більш детально зупинилась на
обговоренні методології впровадження ініціативи
від ЮНІСЕФ. Друга група учасників зосередила
увагу на компоненті участі молоді в Ініціативі.
Обговорили успішні кейси залучення молоді,
поговорили про комунікації соціальних груп на
рівні громад, де шукати фантастичну адвокацію,
Марина Хромих, консультант з питань комунікації
Ініціативи, розповіла про реалізацію програми
«Громада, дружня до дітей та молоді»: просто про
складне, потім робота продовжилась у групах, де
були розглянуті успішні кейси місцевого рівня
(український та міжнародний досвід).
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Після підписання угоди з ЮНІСЕФ в червні 2019 року, Євростратегія розпочала більш
тісну співпрацю та технічну підтримку обраних 10-ти громад з впровадження ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді». Реалізація проєкту розпочалась з перших робочих
зустрічей з новообраними громадами, які виявили бажання приєднатися до Ініціативи.
Протягом липня експерти Євростратегії зустрілися з
представниками виконкомів, громадського сектору та дітьми і
молоддю. Провели 10 робочих зустрічей в: м. Миколаєві, м.
Харкові, м. Херсоні, м. Тернополі, м. Рогатині, Вакулівській ОТГ,
Широківській ОТГ, м. Біла Церква, Менській ОТГ та Березівській
ОТГ. Під час зустрічей була презентована сама Ініціатива,
основні етапи її впровадження, основні вимоги та критерії
оцінки ЮНІСЕФ, відсутість дискримінації – один з основних
критеріїв надання ЮНІСЕФ громаді статусу «Громада, дружня до
дітей та молоді».
Збір адміністративних даних, проведення анкетування 5-ти
цільових груп, аналіз отриманих результатів, заповнення
дитячого паспорту громади, заповнення обов’язкових
індикаторів для моніторингу й оцінки прогресу становища дітей
та молоді в громаді під час реалізації ініціативи.
Більш детально зупинялись на проведенні Ситуаційного
аналізу та підготовки Аналітичної доповіді «Про стан
забезпечення прав дітей та молоді у місті/громаді». Яким чином
обирати напрямки для подальшого впровадження, чим
керуватися під час аналізу та обрання напрямків, на що
звернути особливу увагу. Учасники зустрічей отримали
методичні рекомендації, коментарі та на практиці спробували
застосувати отриманні знання.
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Згідно розробленого та узгодженого графіку протягом
липня – вересня було підписано 9 Меморандумів «Про
взаємодію та співпрацю» між ЮНІСЕФ та міськими/
селищними та сільськими радами Миколаєва, Харкова,
Херсона,
Тернополя,
Рогатина,
Вакулівської
ОТГ,
Широківської ОТГ, Менської та Березівської ОТГ. На 2020 рік
заплановано підписання Меморандуму з міською радою м.
Біла Церква.
Протягом жовтня було здійснено 10 робочих візитів
експерта з комунікацій до громад - кандидатів: м. Умань,
Новоукраїнської ОТГ, м. Одеса, Біляївської ОТГ, м. Вінниця, м.
Львів, м. Бахмут, м. Дружківка, м. Черкаси, Новоборівської ОТГ.
Мета – ознайомитися з процесом реалізації заходів Планів Дій,
кращими практиками з впровадження, успішними кейсами та
порадами від громад.
За підсумками зустрічей та візитів до обраних локацій підготовлено 6 найкращих
практик:
Вінницька міська об'єднана територіальна громада, проєкт “Бюджет шкільних
проектів”;
м. Кременчук (Полтавська обл.), організація оздоровлення та відпочинку дітей з
інвалідністю та їх батьків;
м. Львів, проєкт “Булінг STOPS тут”;
Новоборівська ОТГ, проєкт “Інклюзивний майданчик поруч із Інклюзивно ресурсним центром громади”;
Новоукраїнська ОТГ (Кіровоградська обл.), проект “МАМ-центр – простір для
Мобільних Активних Мам”;
м. Одеса, проєкт “Центр допомоги жінкам (жінкам з дітьми), постраждалим від
насильства”.
У рамках підтримки муніципалітетів учасників було здійснено декілька зустрічей:
Біляївська ОТГ 15 серпня запросила на «Ярмарок молодіжних Ідей», м. Тернопіль 26
вересня запросив на урочистий захід з підписання Меморандуму.
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У листопаді – грудні 4 громади провели
Ситуаційний аналіз та завершили підготовку
Аналітичних доповідей і запросили експертів
Євростратегії на другу зустріч у рамках
впровадження Інціативи: м. Рогатин, Вакулівська
ОТГ, Широківська ОТГ та м. Харків.
Під час заходів Євростратегією було
презентовано наступний етап впровадження:
обрання минімум 3-х напрямків та розробка
Планів Дій, Моніторингу й оцінки, також
підготовка пояснювальної записки до теорії змін
Плану дій. Спробували на практиці сформулювати
цілі, завдання та заходи Плану дій. На які питання
потрібно відповісти при формулюванні заходів до
Плану
Дій,
яким
чином
вказувати
та
розраховувати обсяги фінансування, розгляд
цільових програм, які можна використати при
плануванні. Яку саме інформацію потрібно
запитувати у відповідальних управлінь та відділів,
яким чином в подальшому збирати показники для
моніторингу. Вимоги ЮНІСЕФ щодо затвердження
розроблених Планів на сесії міської/селищної/
сільської ради, підготовки моніторингових звітів за
рік, збір та фіксація обов’язкових індикаторів,
проведення опитування.
В свою чергу, громади презентували свої звіти
та, по можливості, перші напрацювання до Планів
Дій, плани на наступний рік.
Протягом року для здійснення технічної
підтримки проведено безліч скайп - конференцій,
телефонних розмов з учасниками і партнерами
Ініціативи, проведено особисті робочі зустрічі і
візити.
На цьому робота з підтримки громад не закінчується, в 2020 році Асоціація
«Євростратегія» продовжить підтримувати громади на шляху до отримання почесного
статусу «Громада - кандидат. Громада, дружня до дітей та молоді».
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Визначним досягненням 2019 року стало те, що Вінниця, яка має статус «Громадакандидат. Громада, дружня до дітей та молоді», увійшла в 20-ку найбільш дружніх до
дітей міст і потрапила у фінал міжнародної премії ЮНІСЕФ на Першому Глобальному
Саміті міст, дружніх до дітей та молоді в місті Кельн. Саміт зібрав більше 500 мерів,
місцевих лідерів, технічних експертів та молодих людей з усього світу, щоб обговорити
підходи просування дитячих прав на місцевому рівні.

Перемогу Вінниці приніс проєкт шкільного бюджету участі, що став найкращим у світі
прикладом залучення дітей. В рамках цього проєкту в місті був проведений конкурс
дитячих ініціатив по впровадженню змін в школах. За результатам конкурсу було
обрано 11 самих цікавих ідей, на втілення яких з місцевого бюджету виділили 1млн. грн.
І саме завдяки цьому проєкту в школах будуть створені і обладнані 5 креативних
молодіжних просторів, два простори на пришкільних майданчиках, одна шкільна
велопарківка, реалізовані три інформаційні проєкти з надання екстреної домедичної
допомоги, протидію булінгу і розвитку ораторських здібностей.
Із цим проєктом Вінниця обійшла міста Німеччини та Угорщини у номінації «Участь
дітей та молоді в житті міста».
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Дитячий інклюзивний
рибальський фестиваль
«Kingfisher».
Євростратегія в 2019 році продовжила проводити
заходи щодо популяризації здорового способу життя
та риболовного спорту, залучення дітей до активних
форм відпочинку та формування в Україні
повноцінного інклюзивного простору.
21 вересня 2019 року на спортивному водоймищі
«Барабой» в селі Барабой Овідіопольського району
Одеської області пройшов, вже вдруге, Дитячий
Інклюзивний Рибальський Фестиваль «KINGFISHER»,
який є одноденним інклюзивним заходом з
елементами психологічної релаксації, спрямованим,
в першу чергу, на подолання соціально психологічних проблем і бар'єрів, які відчувають
дітки в складних життєвих обставинах і дітки з
інвалідністю.
У заході взяли участь 40 дітей у віці від 4 до 17
років. Всі учасники отримали дипломи та цінні
подарунки від організаторів та партнерів.
Захід було проведено за підтримки Центру
активної реабілітації, туризму і практичної археології
«EXTEAM», Громадського союзу «Рада соціального
інвестування», Громадського руху «Соціальна
єдність», Діагностичного центру «Віта - мед-1» в
партнерстві з Федерацією Рибальського спорту
Одеської
області,
спортивного
водойомища
«Барабой», Департамента праці та соціальної
політики Одеської міської ради, мережі магазинів ТМ
«Флагман», інтернет - магазину канцелярії
«Канцкомплект» і рибальського магазину «Два
карпа».
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Залучення дітей і молоді до розвитку громад!
Ініціатива
«Громада, дружня до дітей та молоді» в дії.

Міжнародна Асоціація «Євростратегія» за
фінансової підтримки Представництва Дитячого
Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні стала
організатором дводенного тренінгу з питань
залучення дітей та молоді до розвитку громад в
рамках ініціативи Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до дітей та молоді».

Протягом двох днів, 30 вересня – 01 жовтня, 30
молодих людей з різних міст і селищ країни (Київ,
Слов’янськ, Володимир-Волинський, Одеса, Кременчук,
Дружківка, Львів, Пуща-Водиця, Старобельск, Херсон,
Житомир, Полтава, Білозірка, Дніпро, Умань, Харків,
Нова Борова, Бахмут, Енергодар), які пройшли
конкурсний відбір, отримали знання, необхідні для
проведення навчальних заходів, що сприятимуть
активному залученню молодих людей до процесів
прийняття рішень у муніципалітетах та громадах.
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Під час заходу учасники ознайомились з
міжнародними та новітніми практиками в Україні
залучення молоді і дітей до громадської активності
та життя громади, розібралися з КРІ і ЦА, на основі
СВОТ - аналізу – підбили підсумки. Більш детально
зупинилися
на
проєктному
менеджменті,
розглянули
кращі
практики
мережування,
визначення потреб молоді та ключових партнерів
в реалізації проєктів на місцях.

Використовуючи принцип Рівний - рівному, обговорили принципи безбар’єрного
спілкування з молоддю для подолання нерівності в спілкуванні. Також учасникам
презентували громадські організації, які можуть допомогти в самовизначенні та активній
участі в житті громади зі сторони молоді. Наостанок, учасники отримали настанови щодо
того, як публічно виступати та розглянули базові компетенції викладача початківця.
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Рух українських громад,
дружніх до дітей та молоді.
Добробут дітей – наша спільна справа!
Євростратегія в 2019 році продовжила проводити навчальні заходи з впровадження
глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до дітей та молоді»
в Україні. Однією із масштабних навчальних заходів стала серія дводенних тренінгів для
муніципалітетів - ініціаторів приєднання до руху «Громада, дружня до дітей та молоді», що
проходила 28 - 29 жовтня та 31 жовтня - 1 листопада в м. Ірпінь (Київська обл.).
У першому заході із серії дводенних тренінгів взяло
участь 39 учасників – представників органів місцевого
самоврядування, громадського сектору та молоді із 24
громад (15 областей України).
На заході були обговорені етапи та загальна методологія
ЮНІСЕФ щодо впровадження Ініціативи, а саме:
проведення ситуаційного аналізу і підготовки аналітичної
доповіді «Про стан забезпечення прав дітей та молоді в
громаді/місті», розробку Плану Дій та Плану Моніторингу
й оцінки реалізації Плану дій, процес отримання
Почесного статусу «Громади, дружньої до дітей та молоді».
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Крім того, на захід були запрошені
представники громад, які вже мають Статус
«Громада - Кандидат 2018 року» з Вінниці,
Кременчука, Львова та Новоукраїнської ОТГ, які
розповіли
про
свій
власний
досвід
впровадження, реалізації Планів Дій та
підготовки моніторингових звітів за півроку.
Звернули увагу на актуальні проблеми, труднощі
з якими зіткнулися, прокоментували шляхи їх
подолання, розповіли про свої кращі практики
участі дітей та молоді. Крім того, учасники мали
змогу переглянути презентації практик реалізації
Ініціативи від представників Громад - Кандидатів.
Другий захід із серії дводенних тренінгів для
муніципалітетів – ініціаторів приєднання до руху «Громада,
дружня до дітей та молоді», у рамках впровадження
глобальної Ініціативи Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні пройшов 30 жовтня – 1 листопада.
Протягом двох днів 32 учасника – представники органів місцевого самоврядування,
громадського сектору та молоді з 21 громади ( 13 областей України) ознайомились з
ініціативою «Громада, дружня до дітей та молоді», обговорили етапи та загальну
методологію ЮНІСЕФ щодо впровадження Ініціативи. Більш детально зупинилися на
таких темах, як: проведення ситуаційного аналізу і підготовка аналітичної доповіді «Про
стан забезпечення прав дітей та молоді в громаді/місті», розробка Плану Дій та Плану
Моніторингу й оцінки реалізації Плану дій, процес отримання Почесного статусу
«Громади, дружньої до дітей та молоді».
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Також для учасників заходу виступили
представники громад, які вже мають Статус
«Громада-Кандидат 2018 року» з Умані, Одеси,
Новоборівської та Білозірської ОТГ. Вони
розповіли
про
свій
власний
дослід
впровадження, реалізації Планів Дій та
підготовки моніторингових звітів за півроку.
Звернули увагу на актуальні проблеми,
труднощі з якими зіткнулися, прокоментували
шляхи їх подолання. Учасники мали
можливість подивитися презентації кращих
практик реалізації ініціативи від представників
Громад-Кандидатів, а після - отримати відповіді
на питання, які виникли в процесі перегляду.
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Наші активності
Стратегічна Disruption - сесія
«Четверта промислова революція:
невідворотна реальність».
Представники Міжнародної Асоціації «Євростратегія»
28-29 березня взяли участь в Конференції
Партнерських платформ «Четверта промислова
революція: невідворотна реальність» у рамках
Програми Федерального міністерства економіки і
енергетики «Fit for Partnership with Germany».
Мета заходу - розібратися який вплив мають
процеси Industry 4.0 вже сьогодні та що на нас чекає
вже завтра.
Після відкриття заходу та круглого столу
«Формування програми спільних дій на 2019 рік» в
перший день відбулася Стратегічна Disruption-сесія
«Четверта промислова революція: невідворотна
реальність» під час якої представники «Євростратегії»
разом з учасниками «Відкрили світ Четвертої
промислової революції»: проаналізували чи готові ми
жити в світі Четвертої промислової революції,
розібралися, чим відрізняється «Четверта промислова
революція і Industry 4.0», ознайомились зі шляхом,
яким йде Німеччина. Закінчився день футурологічною
діловою грою «Експедиція в майбутнє» після якої
кожна з 4-х команд презентувала свої напрацювання
та обговорила отримані результати.
Другій день конференції був присвячений «Маркетингу інформаційних продуктів». Під
час круглого столу «Як підготувати і зробити чудову презентацію» напрацювали
«лайфхаки» для створення чудової презентації, проаналізували сучасні підходи. Після
роботи в міжрегіональних групах учасники презентували свої напрацювання,
обговорили та отримали рекомендації щодо вдосконалення. Закінчився дводенний захід
підведенням підсумків та узгодженням подальших спільних дій у рамках роботи
програми «Fit for Partnership with Germany» в Україні.
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Розвиток екологічної політики України.
Розробка та впровадження політик
дружніх до довкілля.

15 квітня, представники Міжнародної Асоціації
«Євростратегія», в Impact Hub Odessa, взяли участь
у зустрічі представників громадських об’єднань та
ініціатив. Захід відбувся в рамках програми
«Ініціатива з розвитку екологічної політики та
адвокації в Україні», яку впроваджує Міжнародний
фонд «Відродження» за підтримки Швеції.
Мета заходу: виявлення громадських ініціатив та організацій, що працюють у сфері
охорони довкілля для підтримки і зміцнення екологічного руху в Україні.
Представники Євростратегії разом з іншими учасниками з Одеси, Миколаєва, Херсона та
Запоріжжя обговорили основні проблеми, процеси і потреби, пов’язані із захистом довкілля
на національному, регіональному та місцевому рівнях; ступінь залученості та роль
неурядових організацій України у формуванні екологічної політики та вирішенні
екологічних питань.
Зустріч було проведено в рамках
дослідження стану та напрямків розвитку
екологічної
політики
України
та
перспектив посилення участі організацій
громадянського суспільства у розробці
та впровадженні політик, дружніх до
довкілля.
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Школа фінансової сталості для ОГС
від ІСАР «Єднання».
Представники МА «Євростратегія», разом з 24-ма
учасниками з 5-ти регіонів країни, пройшли «Школу
фінансової сталості» від ІСАР «Єднання» 22-24 квітня в
місті Вінниця в межах проєкту «Платформа розвитку
громадянського суспільства МАРКЕТПЛЕЙС», за
підтримки Агенства США з міжнародного розвитку
(USAID).
Захід тривав три дні. В перший день учасники мали
змогу ознайомитися із засадами сучасної політики в
Україні, з програмно-цільовим методом, з бюджетним
процесом 2019 року. Настуного дня на розгляді був
«Бюджет участі», а також учасники відвідали соціальне
підприємство «Системні рішення», ознайомилися з
діяльністю, послугами та успіхами. А на останній день
залишили лекцію на тему: «Локальний фандрейзинг» від
Святослава Сурма з фонду громад «Рідня» (м. Стрий).

По закінченню кожен учасник заходу отримав Сертифікат «Школи фінансової
сталості» від ІСАР «Єднання».
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Публічні консультації та
налагодження діалогу між
органами виконавчої влади та громадськістю.

30 - 31 травня представники Євростратегії взяли
участь у дводенному семінарі-тренінгу «Співпраця
органів виконавчої влади та інститутів громадянського
суспільства в процесі формування та реалізації
державної, регіональної політики». Захід пройшов у
рамках проєкту «Посилення інституційної спроможності
Уряду України та громадянського суспільства для
ефективної співпраці у процесах прийняття рішень» за
фінансової підтримки Уряду США.

Метою заходу було вдосконалення знань, вмінь
та навичок учасників з питань налагодження
взаємодії в процесі формування та реалізації
державної, регіональної політики. Разом з
представниками Євростратегії у заході приймали
участь представники структурних підрозділів
обласних
держадміністрацій
та
інститутів
громадянського
суспільства
Одеської
та
Миколаївської областей.
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Навчання для партнерів - виконавців
ЮНІСЕФ в Україні.

Євростратегія як єдиний імплементуючий партнер
ЮНІСЕФ з впровадження глобальної ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді» була
запрошена на навчання 10 - 11 червня в Київ, де
відбулося дводенне навчання для організацій
партнерів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), які
реалізовують проєкти в Україні за їх підтримки. У
заході взяли участь 95 учасників представників 29
громадських та благодійних організацій з усієї країни.
За два дні продуктивної роботи були обговорені
питання фінансової звітності, спотчеку, мікрооцінки,
програмної діяльності та підготовки звітності за
проєктом. Під час практичних занять організації
партнери
мали
змогу
зареєструватися
на
новоствореному веб-порталі UN Partner Portal – онлайн платформ для всіх агенцій ООН та NGO. Також
була презентована діяльність ЮНІСЕФ в Україні та
існуючі процедури партнерства. Особливу увагу було
приділено моніторингу й оцінки програмної
діяльності.
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Самозарадність громадянського суспільства:
тренди та висновки
«Платформи Маркетплейс».
Представники Євростратегії взяли участь у Конференції Спільноти Практиків
«Самозарадність громадянського суспільства: тренди та висновки «Платформи розвитку
громадянського суспільства Маркетплейс», яка відбулася 2 липня в Києві в «Кличко Експо
Музеї». Проєкт «Платформа Маркетплейс» реалізується ІСАР «Єднання» у співпраці з
Адміністрацією Президента України та завдяки підтримці американського народу,
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
На заході були презентовані успішні моделі самозарадності від громадських
організацій, після цього – моделі самозарадності громадянського суспільства на основі
аналітичних висновків проєкту «Платформа Маркетплейс».
Крім того, представники Євростратегії відвідали панельні дискусії «Самозарадність
громадянського суспільства: чи далеко точка біфуркації?» та практичного заняття у
групах «Назад у майбутнє: спільний пошук майбутніх трендів та долання викликів
самозарадності громадянського суспільства».
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Дитячий інклюзивний
рибальський фестиваль
«Kingfisher».
Рибальська спритність, кмітливість і удача оспівані в
століттях. Небезпечна морська професія або
улюблений вид дозвілля для величезної кількості
людей у всьому світі.
Рибалка - це раз і назавжди. Відкрите спілкування з
природою і спортивний азарт, живі емоції - за це все
люблять рибалку.
Дитячий Інклюзивний Рибальський Фестиваль
«KINGFISHER» - це дитяче свято, яке покликане
подарувати все це маленьким рибалкам.
21 вересня 2019 року на спортивному водоймищі
«Барабой» в селі Барабой Овідіопольського району
Одеської області «KINGFISHER»пройшов вже вдруге.
Фестиваль є одноденним інклюзивним заходом з
елементами психологічної релаксації, спрямованим, в
першу чергу, на подолання соціально - психологічних
проблем і бар'єрів, які відчувають дітки в складних
життєвих обставинах і дітки з інвалідністю.
Цілями фестивалю також є популяризація здорового
способу життя та риболовного спорту, залучення дітей до
активних форм відпочинку та формування в Україні
повноцінного інклюзивного простору.
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У заході взяли участь 40 дітей у віці від 4 до 17
років. Всі учасники отримали дипломи та цінні
подарунки від організаторів та партнерів!
Висловлюємо свою щиру подяку за допомогу та
всіляке сприяння в проведенні фестивалю своїм
партнерам.
У цьому році успішно провели 2-ий Дитячий
Інклюзивний Рибальський Фестиваль «KINGFISHER»:
Центр активної реабілітації, туризму і практичної
археології «EXTEAM», Громадський союз «Рада
соціального
інвестування»,
Громадський
рух
«Соціальна єдність», Діагностичний центр «Віта-мед-1»
в партнерстві з Федерацією Рибальського спорту
Одеської області, спортивною водоймою «Барабой»,
Департаментом праці та соціальної політики Одеської
міської ради, мережею магазинів ТМ «Флагман»,
інтернет-магазином
канцелярії
«Канцкомплект»і
рибальським магазином «Два карпа».
До зустрічі на 3-ому Дитячому Рибальському
Фестивалі «Kingfisher»!
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Практична конференція
партнерських платформ
«WIN-WIN-Partnership в дії».
16-17 жовтня в місті Суми відбулася практична конференція партнерських платформ
«WIN-WIN-Partnership в дії: у фокусі Сумська партнерська платформа». Захід відбувся у
рамках програми Федерального міністерства економіки і енергетики «Fit for
Partnership with Germany». 20 учасників з різних регіонів протягом двох днів
познайомились з досвідом Сумської ПП, успішними випускниками програми «Fit for
Partnership with Germany» в регіоні та приватними підприємствами, які скористалися
можливостями програми.
Це були дуже насичені дні: спілкування, обмін досвідом, знайомство з регіоном, кращі
практики від учасників Програми, відвідування підприємств, круглі столи з
представниками місцевої влади, бізнесу та громадського сектору і багато всього
цікавого та корисного.
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В перший день конференції, під час робочої сесії «Внесок учасників Програми
і партнерських платформ у соціально-економічний розвиток регіонів», учасники
обговорили вражаючі результати всіх партнерських платформ та ретроспективу
подальшої співпраці. Познайомились із Сумським регіоном, кращими
практиками від учасників Програми та відвідали декілька успішних підприємств.
Закінчився день позитивним нетворкінгом партнерів і випускників Програми
Сумського регіону та майстер-класом з виготовлення ляльок-мотанок.
Другий день розпочався з конференції в обласній раді за участі всіх
партнерських платформ. Далі відбулися два круглі столи: «Досвід успішної
взаємодії стейкхолдерів Сумської платформи» та «Досвід Сумської платформи по
роботі з бізнесом». Далі продовжили відвідувати успішні підприємства учасників
Програми та партнерських організацій. Закінчився день креативним
нетворкінгом та підведенням підсумків.
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Всеукраїнський Суспільний Форум
«Участь активних громадян у соціальному розвитку громад»
Caritas - Spes Ukraine.
Представники Євростратегії 26 листопада 2019 року відвідали Всеукраїнський
Суспільний Форум «Участь активних громадян у соціальному розвитку громад» CaritasSpes Ukraine, що відбувся в м. Києві.
Метою Форуму є представлення ролі активних громадян, наділених вірою, у розвитку
громад, представляючи проєкти соціальних служінь та залучення до співпраці місцевих,
регіональних, національних і міжнародних партнерів з боку громад, влади та бізнесу.
Загалом у Форумі взяли участь близько 80 осіб з 15 областей України. Це активісти
релігійних громад, директори та працівники «Карітас - Спес», а також донори та партнери.
Саме на цьому Форумі була вперше публічно презентована Соціальна Краудфандингова
Ресурсна Платформа «SIPstarter: Social Investment Projects».
Леонід Ігнатьєв, керівник Громадської спілки «Міжнародна асоціація зі сприяння
сталому розвитку півдня України «Євростратегія» та Сергій Суднік, голова Громадської
спілки «Рада Соціального Інвестування» розповіли, як залучати ресурси за допомогою
віртуальних платформ на прикладі «SIPstarter».
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Точка неповернення.
8-й Форум розвитку громадянського
суспільства.
Представники Євростратегії відвідали 8-й Форум
розвитку
громадянського
суспільства
«Точка
неповернення», який відбувся 5 грудня у Києві. Захід
було проведено ІСАР «Єднання» за підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у
межах
проєкту
«Секторальна
підтримка
громадянського суспільства України».
На Форумі налічувалося понад 2700 учасників. Крім
того, були присутні спеціально запрошені почесні
гості, зокрема Вільям Б.Тейлор, тимчасовий
повірений у справах США Посольства США, серед
іншого, анонсував старт нової п’ятирічної Програми
з підтримки розвитку громадянського суспільства від
USAID, із загальним фінансуванням у 10 млн доларів
США.
Представники Євростратегії мали змогу відвідати
багато локацій, на котрих обговорювали сталість
громадянського
суспільства:
роль
і
місію
громадянського суспільства, чи потрібні людям
«посередники»; «ДНК» неурядових організацій;
національні стандарти належного врядування
організацій громадянського суспільства України та
багато іншого. Не оминули увагою і досить цікаві
дискусії, такі як: «16 днів проти насильства» - чому це
важливо; про 7 % або «Довіра й залучення, як
універсальні КРІ сектору»; пост-проєктна епоха: як
змінюються підходи та інструменти донорів у
підтримці сталості сектору; «як провалити співпрацю
з бізнесом».
В рамках Форуму представники Євростратегії також відвідали лекцію про
фандрейзинг Білла Кінга - керівника International Fundraising Agency (UK) та відкрите
інтерв’ю з Лерою Татарчук та Машою Єфросініною.
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Фінансовий звіт Асоціації
«Євростратегія»
2.6%

3.8% 1.8%

Надходження за 2019 рік
2 709 751,66 UAH

91.8%

Гранти - 2 488 068,80 UAH, 91.8%
Благодійні внески на статутну діяльність - 103 748,86 UAH, 3.8%
Благодійні внески на проєктну діяльність - 70 000 UAH, 2.6%
Залучені ресурси на проєктну діяльність - 47 934 UAH,1.8%
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16%

Витрати за 2019 рік

Проєктна діяльність - 2 523 635,57 UAH, 84%
84%

Адміністративна діяльність - 481 256,20 UAH,16%

4.2%
21.1%

Проєктна діяльність за 2019 рік

Експертна підтримка - 1 884 600 UAH, 74.7%
Заходи - 483 962,92 UAH, 21.1%
Робочі візити - 107 138,65 UAH, 4.2%
74.7%
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Подяка
Асоціація «Євростратегія» висловлює щиру подяку
всім за підтримку та
допомогу протягом 2019 року:
Представництву дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ);
Голові Одеської міської ради;
ІСАР «Єднання»;
Агенству США з міжнародного розвитку (USAID);
БФ «Карітас Одеса УГКЦ»;
Бориспільській Міській раді;
Херсонській обласній державній адміністрації;
Caritas-Spes Ukraine;
Фундації князів благодійників Острозьких, Руслану Крапличу;
Олександрі Чуркіній;
ГО «ВІЦ «Пам’ять і слава»;
ГО «ГР «Соціальна єдність»;
БФ «ГФ «Єдність громади»;
Проекту «BeWarned ConnectPro»;
ТОВ "Технології для людей";
GIZ - програмі «Fit for Partnership with Germany»;
Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
Міністерству розвитку громад та територій;
Федерації рибальського спорту Одеської області;
Спортивному водоймищу «Барабой»;
Магазину FLAGMAN;
Магазину канцелярських товарів Канцкомплект;
Рибальському магазину «Два карпа».
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Міжнародна Асоціація
"Євростратегія"

Контакти та реквізити
www.esod.org
https://www.facebook.com/eurostrategy

strategyod@gmail.com
тел. (048) 771-79-55
моб. (097) 808-87-78
Міжнародна Асоціація «Євростратегія»,
ЄДРПОУ 39882829
Адреса:
65121, Україна, м. Одеса, вул.
Шкільний аеродром, 1/1

Реквізити:

UA 40307350000002600500903601
АТ«АКБ«КОНКОРД», м. Одеса, МФО 307350,
ЄДРПОУ 39882829
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