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Звернення Голови Асоціації
«Євростратегія»
2018 рік став для громадської спілки «Міжнародна асоціація
«Євростратегія» роком потужних позитивних перетворень і
напруженої роботи, завдяки якій вдалося зробити відчутні кроки
в побудові громадянського суспільства та зміцнення потенціалу
місцевих органів влади щодо застосування нових моделей
інвестиції в дітей та молоді на основі аналізу існуючих місцевих
бюджетів.
Зокрема, ми почали роботу в новому для себе і в цілому для
Леонід Ігнатьєв
України напрямку. Реалізація глобальної ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей
та молоді» дозволила 15 муніципалітетам ( з 22 обраних) отримали статус «Кандидат
2018: Громада, дружня до дітей та молоді». Це прямий результат нашої діяльності.
Дуже вдало організована бізнес-майстерня «Співпраця з Німеччиною. Міфи і
реальність» в межах програми GIZ «Fit for Partnership with Germany» за програмою
Федерального Міністерства економіки та енергетики Німеччини надала можливість 10
учасникам представникам малого та середнього бізнесу України пройти співбесіду,
поїхати до Німеччини та знайти партнерів. Майстерня стала заходом в межах розвитку
партнерства Програми GIZ в Україні і Євростратегії, яке відкриває нові можливості для
підтримки бізнесу та діяльності підприємств Одеси та регіону.
В партнерстві з Федерацією Рибальського спорту Одеської області було організовано
дитячий інклюзивний рибальський фестиваль «KINGFISHER» з метою популяризації
здорового способу життя та рибальського спорту для залучення дітей і молоді до
активних форм відпочинку, одночасно сприяючи формуванню повноцінного
інклюзивного простору в Україні.
Потужний поштовх стався в сфері екологічної освіти дітей. Разом з активістами
Одеського державного екологічного університету ми провели екологічну зимову школу
для дітей віком від 13 до17 років з Одеси та Одеської області - «EcoSchool – 2018: Child
Friendly Planet». Захід став одним з перших щодо впровадження ініціативи «Громада,
дружня до дітей та молоді» в місті Одеса.
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 проектами, реалізованими протягом 2018 року.
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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 проектів.
Ініціаторами створення стали організації, які мають багаторічний досвід в сфері
реалізації гуманітарних і благодійних проектів, 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.
Станом на 1 січня 2019 року Асоціація «Євростратегія» об'єднує 35 досвідчених
громадських, благодійних організацій та бізнес-структур, в сферу інтересів яких
входять всі основні аспекти соціально-економічного та культурного розвитку.
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Місія, цілі і завдання Асоціації
Місія:

інновації для сталого розвитку суспільства, бізнесу і влади.

Ціль:

реалізація важливих для країни соціальних, економічних, історикокультурних, освітніх та екологічних проектів, 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 проектів 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 проектів 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

Збереження культурної спадщини

Розвиток соціальної сфери

Розвиток освіти

Охорона навколишнього середовища та
екологічна безпека

Розвиток туристично-рекреаційного комплексу
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Команда
Асоціації «Євростратегія»
Леонід Ігнатьєв, голова громадської спілки
«Міжнародна асоціація зі сприяння
сталому розвитку Півдня України
«Євростратегія».

Світлана Рогова, заступник голови Асоціації,
менеджер проектів і подій.

Сергій Суднік, експерт консультант
з соціальних інвестицій.
Голова громадської спілки
«Рада соціального інвестування».

Олег Єлізаров, експерт консультант
з євроінтеграції.
Голова Громадської організації
«Громадський рух «Соціальна єдність».
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Команда
Асоціації «Євростратегія»
Валерій Сунцов, експерт консультант зі
збереження культурної спадщини.
Голова громадської організації
«Придунайська ліга культури».

Єлизавета Тихонова, помічник голови спілки,
менеджер проектів.

Катерина Ковзаленко,
менеджер проектів.

Софія Бродська,
менеджер проектів.
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Команда
Асоціації «Євростратегія»

Олександр Гловацький,
менеджер проектів.

Дмитро Стадник,
менеджер проектів.

Світлана Іващенко,
активіст еко напрямку Асоціації.

Ангеліна Докус,
активіст еко напрямку Асоціації.
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Команда
Асоціації «Євростратегія»

Катерина Ємельянова,
активіст еко напрямку Асоціації.

Володимир Ігнатьєв,
IT-менеджер.

10

Міжнародна Асоціація
"Євростратегія"

З ким ми працювали протягом
2018 року
Дитячий Фонд ООН (UNICEF) – за 2018 рік Асоціація зміцнила
партнерство з ЮНІСЕФ, ставши єдиним імплементуючим партнером
в рамках впровадження всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» в
Україні. За підсумками конкурсу було обрано 22 пілотних громади з 13 областей.
22 громади обрані за критеріями ЮНІСЕФ задля впровадження ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді» в Україні.

Барська ОТГ, Вінницька область;
м. Бахмут, Донецька область;
Білозірська ОТГ, Черкаська область;
Біляївська ОТГ, Одеська область;
м. Вінниця;
м. Володимир-Волинський, Волинська область;
м. Дружківка, Донецька область;
Іллінівська ОТГ, Донецька область;
м. Каменець-Подільський, Хмельницька область;
Клесівська ОТГ, Рівненська область;
м. Кременчук, Полтавська область;
м. Львів;
м. Маріуполь, Донецька область;
Новоборівська ОТГ, Житомирська область;
Новознамянська ОТГ, Полтавська область;
Новопськовська ОТГ, Луганьська область;
Новоукраїнська ОТГ, Кіровоградська область;
м. Одеса;
м. Ужгород, Закарпатська область;
м. Умань, Черкаська область;
м. Хмільник, Вінницька область;
м. Черкаси.
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Міністерство соціальної політики України –
підтримка в проведенні Дитячого рибальського
фестивалю «KINGFISHER», спрямованого на розвиток
підходів до психологічної релаксації дітей в контексті забезпечення прав дітей та
розвитку соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах в рамках
впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» в місті Одеса.
Одеська міська рада - підтримка в проведенні Дитячого рибальського
фестивалю «KINGFISHER», в рамках впровадження ініціативи «Громада, дружня до
дітей та молоді» в місті Одеса.
Департамент праці та соціальної політики
Одеської міської ради – партнер проведення
Дитячого рибальського фестивалю «KINGFISHER»,
одноденного інклюзивного заходу на відкритому повітрі з елементами психологічної
релаксації для дітей у віці від 4 до 17 років, включаючи дітей з сімей в складних життєвих
обставинах і дітей з особливими потребами міста Одеса.
Релігійна місія «Карітас-Спес»/ Сaritas-Spes/ Римсько - Католицької
Церкви в Україні - підписано Меморандум про Партнерство з підтримки та
просування краудфандингової платформи «SIPstarter: Social Investment
Projects», розробка і реалізація спільних соціальних проектів, 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 проектів, 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.
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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 тренінгах «Стратегічне планування» та
«Розробка та управління проектам, що фінансуються за державні кошти».
Громадська спілка «Рада соціального інвестування» - підписано
Меморандум про Партнерство з підтримки та просування
краудфандингової платформи «SIPstarter: Social Investment Projects».
Рада Соціального Інвестування - незалежний Громадський контролюючий орган, який
управляє платформою «SIPstarter». Розробка і реалізація спільних соціальних проектів,
участь у заходах партнерів. Залучення ресурсів та організація тренінгу зі стратегічного
планування в межах Платформи розвитку громадянського суспільства (Маркетплейс) від
ІСАР «Єднання».
Благодійний фонд «ГФ «Єдність громади» - член Асоціації,
розробка і реалізація спільних соціальних проектів, участь у
заходах партнерів, розвиток міжнародного партнерства.
Партнер проведення Дитячого рибальського фестивалю «KINGFISHER», одноденного
інклюзивного заходу на відкритому повітрі з елементами психологічної релаксації для
дітей у віці від 4 до 17 років, включаючи дітей з сімей в складних життєвих обставинах і
дітей з особливими потребами міста Одеса.
Благодійний
фонд
«Фундація
імені
князів-благодійників
Острозьких» - розробка і реалізація спільних соціальних проектів, участь
у заходах партнерів, розвиток міжнародного партнерства. Підвищення
кваліфікації персоналу за оригінальною методикою розробленою
Русланом Крапличем.
Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» - член
Асоціації, відповідає за напрямок діяльності - захист прав людини,
підвищення рівня правової культури. Організація налічує достатню
кількість волонтерів для реалізації різноманітних соціальних та
благодійних заходів Асоціації.
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U-report - реалізація спільних соціальних проектів, в
рамках впровадження глобальної ініціативи Дитячого
Фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Громада, дружня до дітей та молоді», а саме: «EcoSchool – 2018:
Child Friendly Planet» і дитячий інклюзивний рибальський фестиваль «Kingfisher».
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРСОНАГРАТА», засновник «International Media Group «Diplomat» підписано Меморандум про Партнерство з підтримки та просування краудфандингової
платформи «SIPstarter: Social Investment Projects», розробка і реалізація спільних
соціальних ініціатив, участь у заходах партнерів.
Державна реабілітаційна установа «Центр
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
"Поділля" - підписано Меморандум про Партнерство з підтримки та просування
краудфандингової платформи «SIPstarter: Social Investment Projects», розробка і реалізація
спільних соціальних проектів, участь у заходах партнерів.
BeWarned – це український стартап, який з 2015 року розробляє та
випускає унікальні додатки для глухих та слабочуючих людей. Протягом
2018 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 проектів,
участь у заходах партнерів.
Одеський державний екологічний університет - розробка і реалізація
спільних соціальних проектів, участь у заходах партнерів. Проведення в
партнерстві зимової екологічної школи «EcoSchool – 2018: Child Friendly
Planet», яка стала одним з перших заходів у рамках реалізації Плану Дій з
ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» в Одесі.
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ГО «Одеська обласна організація УТОС» - залучення ресурсів та
організація тренінгу зі стратегічного планування в межах Платформи
розвитку громадянського суспільства (Маркетплейс) від ІСАР «Єднання».
Консультаційні послуги щодо розвитку соціального підприємництва,
підготовки проектів до донорських організацій та підвищення
організаційної спроможності.
Громадська організація «Придунайська ліга культури» - член
Асоціації, розробка і реалізація спільних соціальних проектів, участь у
заходах партнерів, розвиток міжнародного партнерства. Участь у
заходах у рамках реалізації проекту «Промоція гастрономічної
спадщини Нижнього Придунав'я «RiverFood» за фінансової підтримки
Європейського Союзу.
Спортивне водоймище «Барабой» - партнер Асоціації в проведенні
Дитячого рибальського фестивалю «KINGFISHER», одноденного
інклюзивного заходу на відкритому повітрі з елементами психологічної
релаксації для дітей у віці від 4 до 17 років, включаючи дітей з сімей в
складних життєвих обставинах і дітей з особливими потребами.
Федерація Рибальського Спорту Одеської області –
партнер Асоціації в проведенні Дитячого рибальського
фестивалю «KINGFISHER», одноденного інклюзивного заходу
на відкритому повітрі з елементами психологічної релаксації для дітей у віці від 4 до 17
років, включаючи дітей з сімей в складних життєвих обставинах і дітей з особливими
потребами. Мета - подолання соціально-психологічних труднощів і бар'єрів, які
відчувають діти в складних життєвих обставинах і діти з інвалідністю, популяризація
здорового способу життя та рибальського спорту для залучення дітей до активних форм
відпочинку, одночасно сприяючи формуванню повноцінного інклюзивного простору в
Україні.
Магазин «Два карпа» - партнер проведення Дитячого рибальського
фестивалю «KINGFISHER», одноденного інклюзивного заходу на
відкритому повітрі з елементами психологічної релаксації для дітей у віці
від 4 до 17 років, включаючи дітей з сімей в складних життєвих обставинах
і дітей з особливими потребами міста Одеса.
Чемпіонат світу з Кіокушин ояма карате в Україні – Асоціація «Євростратегія»
виступила одним з партнерів організації та проведення Чемпіонату в м. Южний на
початку року в січні, першого заходу у 2018 році.
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Наші перемоги
Розширення партнерства задля підтримки і просування
краудфандінгової платформи
«SIPstarter: Social Investment Projects»
Підписано тристоронній Меморандум про партнерство між
Громадською спілкою «Рада соціального інвестування»,
Громадською спілкою «Міжнародна асоціація зі сприяння сталому розвитку
Півдня України «Євростратегія» та Релігійною Місією «КАРІТАС-СПЕС»
/CARITAS-SPES/ Римсько-Католицької Церкви в Україні.
27 квітня 2018 року в приміщенні Міністерства соціальної політики
України у присутності заступника Міністра соціальної політики України
з питань європейської інтеграції Олександри Чуркіної.

Підписано тристоронній Меморандум про партнерство між Громадською
спілкою «Рада соціального інвестування», Громадською спілкою
«Міжнародна асоціація зі сприяння сталому розвитку Півдня України
«Євростратегія» та Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля».
За підсумками першої зустрічі в квітні, де члени Асоціації
«Євростратегія» долучилися до заходу в м. Вінниця «Нові можливості
працевлаштування для людей з інвалідністю» (який реалізується в
межах спільної Програми ПРООН, ВООЗ та МОП «Сприяння
інтеграційній політиці та послугам для людей з інвалідністю в
Україні»), в межах якого відвідали реабілітаційні заклади для людей з
інвалідністю, 25 травня 2018 року в місті Вінниця був укладений
Меморандум щодо підтримки та просування краудфандингової
платформи для залучення ресурсів, спрямованих на реалізацію
соціальних проектів.
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Підписання Меморандуму про взаєморозуміння:
Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні,
Одеська міська рада та
Міжнародна асоціація «Євростратегія».
24 липня в Одесі відбулося підписання Меморандуму про наміри та
взаємодію між Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні та Одеською міською радою щодо участі міста в програмі
«Громада, дружня до дітей та молоді». Це стало наступним кроком
приєднання до глобальної ініціативи «Child friendly city», наразі
готується аналітичний звіт «Про стан забезпечення прав дітей та
молоді в місті Одеса», наступним кроком буде розробка «Плану Дій»
для впровадження ініціативи. У зустрічі, як представники
імплементуючого партнеру ЮНІСЕФ по впровадженню всесвітньої
ініціативи в Україні, МА «Євростратегія» прийняли участь голова
Асоціації Леонід Ігнатьєв та його заступник Світлана Рогова. Одеса
другою з обраної 20-ки офіційно приєдналася до ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді».

«INTERNATIONAL MEDIA GROUP
«DIPLOMAT».
Меморандум про співпрацю.
10 жовтня 2018 року у Києві зроблений ще один важливий
крок на шляху впровадження амбітного задуму, який має
вплинути на вдосконалення соціальної сфери в Україні.
Товариством з обмеженою відповідальністю "ПЕРСОНАГРАТА", засновником «International Media Group «Diplomat»,
в особі директора Інеси Блозовської, було підписано
Меморандум про співпрацю з Міжнародною Асоціацією
«Євростратегія» та з Громадською спілкою «Рада
соціального інвестування» щодо підтримки та просування
нашого масштабного краудфандингового проекту.
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Проекти 2018 року
За звітній період учасники Асоціації брали активну участь та
організовували різноманітні заходи у напрямках:
розвиток соціальної сфери;
охорона навколишнього середовища та екологічна безпека;
розвиток громадських організацій;
розвиток освіти;
підвищення активності громад.

Наші проекти
Старт проекту
"Громада, дружня до дітей та молоді"!

Партнерство з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
У березні 2018 року Україна офіційно приєдналася до всесвітньої ініціативи «ChildFriendly Cities», започаткованої Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), а в квітні Міжнародна
Асоціація «Євростратегія» в межах 5-літньої партнерської угоди з ЮНІСЕФ стала
офіційним імплементатором проекту «Громада, дружня до дітей та молоді» в
Україні, яка передбачає захист 5 базових прав дитини, включаючи право на освіту та
охорону здоров’я.
Ця ініціатива – глобальний рух, який об’єднує місцеву владу, громадянське суспільство
та бізнес у досягненні консенсусу в ключових напрямах розвитку добробуту всіх дітей та
молоді та сприяє залученню дітей і молоді до співпраці на всіх етапах місцевого
розвитку. Отже, діти й молодь можуть постійно змінювати свою громаду на краще;
муніципалітет, у свою чергу, отримує потужну громадську та інвестиційну підтримку,
що сприяє розбудові місцевої демократії та досягненню консенсусу на муніципальному
рівні, а місцевий бізнес, інвестуючи в соціальне благополуччя та дотримання прав
дітей і молоді, допомагає стабілізувати місцеву ситуацію, сприяє передбачуваності
процесів місцевого розвитку й управління, а також досягає визнання громади.
Громади, які вестимуть активну роботу в напрямі захисту прав дітей та молоді, будуть
визнані Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) та отримають спеціальний статус із
Логотипом «Громада, дружня до дітей та молоді», який дозволить громаді більш тісно
працювати з іншими громадами, як за межами України, так і всередині країни залучати інвестиції, передусім, у соціальні проекти.
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Асоціація «Євростратегія» в межах анонсованого проекту буде надавати підтримку
обраним ЮНІСЕФ українським муніципалітетам/ОТГ, що висловили принципове бажання
приєднатися до ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», у таких питаннях:
оцінка ситуації з реалізації прав дітей та молоді на рівні громад (ситуаційний аналіз);
консультації зі складання плану дій та бюджету для його втілення;
визначення індикаторів для моніторингу та оцінки реалізації ініціативи;
розширення участі дітей та молоді у прийнятті рішень та плануванні активності
громад;
досягнення встановлених критеріїв для отримання офіційного статусу «Child Friendly
City».
Тож ми пропонуємо громадам усіх рівнів ефективний інструмент, який допомагає
впроваджувати механізми захисту інтересів, зростання благополуччя, безпеки дітей та
молоді, а також поваги до їхньої точки зору.
Для впровадження Ініціативи в Україні за
підсумками проведеного конкурсу на якій
подали заявки понад 160 громад, було обрано
22 пілоти з 13 областей країни. Реалізація
проекту розпочалася вже в травні, експерти
Євростратегії
розпочали
зустрічатися
з
представниками пілотних муніципалітетів. Під
час перших робочих зустрічей презентували
Ініціативу, етапи її впровадження, перелік
документів, які мають бути розроблені та
затверджені на сесії сільських/селищних/
міських рад та отримання Почесного Статусу
«Громада – кандидат. Громада, дружня до дітей
та молоді».
1 червня команда Євростратегії, прийняла участь у Міжнародному Форумі
Муніципалітетів, Дружніх до Дітей та молоді, який пройшов в Києві. Захід відкрив Прем’єр
міністр України Володимир Гройсман, до речі, саме він був ініціатором приєднання до
Всесвітньої глобальної ініціативи «Child Friendly Cities», представники іноземних міст,
дружніх до дітей та молоді, розповіли як з власного досвіду співпрацювати
муніципалітетам, третьому сектору та бізнесу, поділилися досвідом з українськими
колегами та презентували свої міста, які вже мають цей Почесний Статус.
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9 та 10 серпня команда «Євростратегії» прийняла участь у тренігу для
першої групи учасників ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді».
Під час заходу було продовжено знайомство з координаторами з боку
обраних громад та налагоджено комунікацію з іншими партнерами
Ініціативи. Захід було проведено в Києві з ініціативи ЮНІСЕФ Україна у
партнерстві з National Youth Council of Ukraine - NYCUkraine.
Представники органів місцевого самоврядування, неурядових
організацій та молодіжних об’єднань із різних регіонів України
обговорювали найкращі практики залучення дітей і молодих людей до
прийняття рішень, які забезпечують захист їхніх прав та інтересів.
Влітку експерти Євростратегії зустрілися з представниками всіх пілотних 22 громад – це
були перші робочі зустрічі з проведення ситуаційного аналізу та підготовки аналітичних
доповідей «Про стан забезпечення прав дітей та молоді в місті/громаді».
Восени зустрічі з підтримки муніципалітетів учасників були продовжено, під час других
зустрічей обговорювали основні проблеми, які було виявлено під час аналізу, шляхи їх
вирішення, обрання мінімально 3-х напрямків впровадження Ініціативи з
запропонованих 5-ти, а саме: Право на визнання повагу та справедливе ставлення,
Право бути почутими, Право на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист, Право на
безпеку та Право на дитинство, розробка Плану Дій та Плану моніторингу й оцінки
реалізації Плану Дій. І головне отримання Почесного статусу «Громада – кандитат»
Ініціативи.

Протягом травня – грудня 2018 року було здійнено 47 робочих візитів до
пілотних 22-х громад: м. Львів; м. Ужгород (Закарпатська обл); м. Вінниця,
м. Хмільник та Барська ОТГ, (Вінницька обл.); м. Бахмут, м. Маріуполь, м.
Дружківка та Іллінівська ОТГ (Донецька обл.); м. Черкаси, м. Умань, та
Білозірська ОТГ (Черкаська обл.); м. Одеса та Біляївська ОТГ (Одеська обл.);
м. Кременчук та Новознамянська ОТГ (Полтавська обл.); м. ВолодимирВолинський (Волинська обл.); м. Каменець-Подільський (Хмельницька
обл.); Клесівська ОТГ (Рівненська обл.); Новоборівська ОТГ (Житомирська
обл.); Новопськовська ОТГ (Луганьська обл.); Новоукраїнська ОТГ
(Кіровоградська обл.).
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Для здійснення технічної експертної підтримки, також протягом 7-ми
місяців було проведено безліч скайп-конференцій, телефоних розмов з
учасниками і партнерами Ініціативи, надано багато коментарів,
рекомендацій та пропозицій щодо доопрацювання аналітичних звітів та
розроблених документів згідно методології.
Протягом липня – листопада було підписано 20 Меморандумів Про
взаємодію та співпрацю з Представництвом Дитячого Фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні щодо участі муніципаілтетів у програмі «Громада,
дружня до дітей та молоді». Євростратегія разом з партнерами постійно
освітлювала активності у рамках впровадження Ініціативи.
За підсумками співпраці з пілотними муніципалітетами, які
отримували технічну експертну підтримку з боку Євростратегії, як
єдиного імплементуючого партнера Ініціативи «Громада, дружня до
дітей та молоді» в Україні - 11 грудня, в Києві відбувся Форум «Громада,
дружня до дітей та молоді: відзначення Громад-Кандидатів». Почесний
Статус «Кандидат 2018. Громада, дружня до дітей та молоді» отримали
11 муніципалітетів-лідерів, які першими виконали вимоги та
підготували необхідний пакет документів.
Вітаємо з отриманням цього почесного Статуса: м. Одеса, м. Вінниця,
м. Умань, м. Дружківка, м. Львів, м. Кременчук, Біляївську ОТГ,
Білозірську ОТГ, Новоукраїнську ОТГ, Новоборівську ОТГ та
Новознамянську ОТГ. ЩО ДАЛІ?
Плани дій розроблено. Протягом наступних 2–3 років
муніципалітети будуть працювати над їх втіленням. Після їх
реалізації ЮНІСЕФ проведе незалежну оцінку. Якщо результати
будуть визнані відповідними, муніципалітети отримають почесний
статус «Громада, дружня до дітей та молоді»!
На цьому робота з підтримки громад не закінчується, у 2019 році Асоціація
«Євростратегія» продовжить підтримувати пілотні громади на шляху до отримання
почесного статусу «Громада – кандидат» та під час реалізації запланованих заходів і
проведення відповідного моніторингу з впровадження Ініціативи.
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«Співпраця з Німеччиною. Міфи і реальність»
в межах програми GIZ «Fit for Partnership with Germany»
за програмою Федерального Міністерства
економіки та енергетики Німеччини в Одесі.
12 та 13 червеня 2018 року Міжнародна асоціація
«Євростратегія» організувала в Одесі бізнес-майстерню
«Співпраця з Німеччиною. Міфи і реальність» в межах
програми GIZ «Fit for Partnership with Germany» за
програмою Федерального Міністерства економіки та
енергетики Німеччини.
Майстерня стала заходом в межах розвитку
партнерства Програми GIZ в Україні і «Євростратегії»,
яке відкриває нові можливості для підтримки бізнесу та
діяльності підприємств Одеси та регіону.
У заході взяли участь керівники малого та середнього бізнесу м. Одеса, які успішно
розвиваються в аграрній, сміттєпереробній, будівельній, біотехнологічній та інших
сферах. Під час заходу учасники висловили зацікавленість взяти участь у 4-х тижневій
бізнес сесії у Німеччині для розширення і встановлення партнерських зв'язків з
німецькими підприємствами.
Основними доповідачами виступили керівник проектного офісу програми
Федерального Міністерства економіки та енергетики Німеччини Світлана
Степащенко та експерт проекту Євген Клісенко.
Бізнес-майстерня пройшла в інтерактивному форматі з використанням різних
практичних і командних завдань, які створили всі необхідні передумови для активних
дискусій і обговорень учасниками.
Одеські підприємці презентували свої проекти та ідеї щодо співпраці з німецькими
партнерами в межах програми «Fit for Patnership with Germany», а також отримали
консультації і попередні рекомендації представників GIZ щодо подальших дій у сфері
розвитку взаємовигідного партнерства з німецькими підприємствами.
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Дитячий інклюзивний рибальський
фестиваль «KINGFISHER».
27 жовтня 2018 року Міжнародна Асоціація
«Євростратегія»
в
партнерстві
з
Федерацією
Рибальського спорту Одеської області організували
дитячий риболовний фестиваль «KINGFISHER». В селі
Барабой Овідіопольського району на території
рибальського господарства «Барабой» було проведено
одноденний інклюзивний захід на відкритому повітрі з
елементами
психологічної
релаксації.
Захід
проводиться в рамках впровадження ініціативи
Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в
Україні «Громада, дружня до дітей і молоді», для
подолання соціально-психологічних труднощів і
бар'єрів, які відчувають діти в складних життєвих
обставинах і діти з інвалідністю.
Метою фестивалю є популяризація здорового способу
життя та риболовного спорту для залучення дітей до
активних форм відпочинку, одночасно сприяючи
формуванню повноцінного інклюзивного простору в
Україні.
У заході взяли участь 25 - 30 дітей у віці від 7 до 17 років,
включаючи дітей з сімей в складних життєвих
обставинах і дітей з особливими потребами.
Організоване безбар'єрне середовище, допомога з боку
професійних інструкторів і професійний рибальський
інвентар забезпечили можливість дітям взяти участь в
поплавковій рибалці. Формат заходу передбачав
екологічно - просвітницьку складову, навчальні
майстер-класи та нагородження усіх дітей.
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Зимова школа
«EcoSchool - 2018: Child Friendly Planet».
З 7 по 9 грудня 2018 року на базі Одеського державного екологічного університету в
приміщенні Ecoprostir пройшла Зимова школа «EcoSchool - 2018: Child Friendly Planet»,
яка стала одним з перших заходів у рамках впровадження ініціативи «Громада, дружня
до дітей та молоді» в місті Одеса.
Організаторами школи виступили Міжнародна Асоціація «Євростратегія» в партнерстві
з Одеським державним екологічним університетом (ОДЕКУ) за підтримки та участі
глобального молодіжного проекту U-Report, Представництва Дитячого Фонду ООН
(ЮНІСЕФ) в Україні.

Протягом 3-х днів 27 учасників – еко-активістів 8-11 класів з 10 загальноосвітніх шкіл та
гімназій Одеси і Одеської області, віком від 13 до 17 років отримували знання про
важливість збереження природних ресурсів та сталого розвитку в цілому.
15 спікерів розповіли як бути екологічно свідомими, про глобальні зміни клімату, також
учасники приймали участь у різноманітних тренінгах та воркшопах у напрямку
екологізації побуту та на практиці спробували власні сили у підготовці еко проектів і
залучення ресурсів задля їх реалізації.
Перший день школи розпочався з церемонії відкриття, яка традиційно починається з
привітальних слів від організаторів, гостей та друзів. Після привітальних слів, з
захоплюючим номером на екологічну тематику «Діти Землі» виступив Екологічний
парламент ОЗОШ № 92.
Презентацію проекту U-Report для учасників EcoSchool провів Бурак Дмитро, який є
амбасадором проекту в Україні. Дмитро розповів про всі ті можливості, які
відкриваються перед молоддю, про важливість бути активним й змінювати світ довкола
на краще. Також розкрив тему «Як впливати на важливі рішення в країні», тому що Ureport якраз є одним з таких інструментів впливу.
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Після церемонії відкриття, для всіх було проведено тренінг з
ораторської майстерності, а вже на наступній лекції учасники
побачили економічну ефективність природоохоронних заходів
та дізналися про найновітніші досягнення у сфері екології та
збереження навколишнього середовища, заключним заходом
першого дня EcoSchool став велнес-семінар про правильне
харчування та здоровий спосіб життя «Як залишатися здоровим
та енергійним у великому місті».
Другий день почався з захопливого екологічного інтерактиву,
який дозволив якнайкраще включити учасників в робочий
процес. Після цього почалася інформаційна частина, а самелекція про екологію людини та про ті фактори, які найбільше
впливають на дітей та підлітків, далі учні дізналися про те, чому
важливо здавати батарейки та вчилися бути відповідальними
еко-туристами, дізналися про екологічну та правову складову
екологічного туризму в Україні. Заключною частиною 2 дня
стали захоплюючі тренінги з переробки вторинної сировини:
майстер-класи з переробки пластику та переробки макулатури.
Третій день розпочався з практичного завдання, а саме –
науково-практичного опитування «Екологія Одеси» під час
якого учасники EcoSchool поспілкувалися з громадянами міста
та мали змогу проаналізувати їх екологічну обізнаність.
Одним з найбільш яскравих моментів EcoSchool була зустріч з
Андрієм Пилипюком–досвідченим мандрівником, спелеологом,
науковцем, людиною, яка власним прикладом надихає на
подорожі та підкорення нових вершин. Андрій розповів про
наукове значення печер, охорону та раціональне використання
їх ресурсів, далі учасники познайомились з діяльністю
Всесвітнього фонду природи (WWF) та прослухали звіт WWF
«Жива планета». Після лекцій учасники презентували свої власні
екологічні проекти, які вони попередньо протягом 3-х днів
розробляли в командах. Під час навчання в школі для учасників
були проведені численні конкурси в різних номінаціях.
EcoSchool – це не лише лекції, тренінги, воркшопи та майстер-класи,
які супроводжувалися неймовірними емоціями, комунікаціями,
обміном інформацією та ідеями, але, чи не в першу чергу, нові
знайомства та зустрічі з однодумцями.
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Наші активності
Чемпіонат світу по Кіокушин Ояма
в Україні.
27 січня 2018 року команда Євростратегії надала підтримку в проведенні
першого в Україні, в Одеській області, м. Южне Чемпіонату Світу з
Кіокушин Ояма карате серед дітей (від 8 років), кадетів (від 14 років),
юніорів (від 16 років), чоловіків і жінок (від 18 років).
Змагання пройшли з дисципліни куміте на два татамі і одному подіум
татамі. У Чемпіонаті взяли участь 207 учасників з 20 країн світу:
Азербайджану, Аргентини, Афганістану, Угорщини, Німеччини, Греції, Індії,
Італії, Казахстану, Кувейту, Молдови, Пакистану, Росії, Румунії, Туреччини,
України, Франції, Швеції, Шрі-Ланки. Серед учасників були найсильніші
спортсмени світу Кіокушин карате, нинішні чемпіони та призери світу,
Європи та Азії.
В рамках Чемпіонату, почесний гість ханши Себастьян Розендахл керівник Європейської організації Кіокушин Ояма, поділився подальшими
планами проведення Чемпіонату Європи восени в Україні.

Розвиток традицій гастрономічної спадщини
Нижнього Придунав'я
"RiverFood".
Представники МА «Євростратегія» та фахівці з Одеси, Києва, Львова, Вилкове, Тарутине і
Молдови взяли участь у зустрічі за проектом «Промоція гастрономічної спадщини
Нижнього Придунав'я «RiverFood», що відбулася 1 лютого в Одесі.
На зустрічі, організованої громадськими організаціями - партнерами проекту: «Агрікола»,
«Придунайська ліга культури» та «Агенство міжнародного співробітництва та
європейської інтеграції» Кагул, Молдова, були обговорені напрацювання в сфері
гастрономічного туризму.
Учасників привітала директор Департаменту культури та туризму Одеської міськради
Тетяна Маркова, зазначивши, що тема, пов'язана з гастрономією для міста є однією з
пріоритетних. Одеса - єдине місто світу, яке має власну кухню.
Одеська кухня - це бренд. Сьогодні Одеська кухня в рамках міжнародного проекту
"Дунайського центру компетенції" (DCC) представлена і в дунайському регіоні.
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Заступник директора Департаменту культури і туризму ОДА Алена Дьяченко провела
презентацію туристичного продукту - кулінарний довідник «Смак Одеси», де
представлені найпопулярніші одеські рецепти. Проект стартував в 2013 році. Це вже
третій довідник одеських рецептів, який презентується на міжнародних туристичних
виставках, знайомлячи з одеською неповторною кухнею.
Також були представлені доповіді про гастрономічні маршрути Придунав'я,
Бессарабської кухні, а також гастрономічний фестиваль у м. Вилково.

Стратегічне планування
товариства сліпих в Одесі.
7-8 лютого представники МА «Євростратегії» взяли участь в дводенному
тренінгу Руслана Краплича за методикою і на основі використання
досвіду Фундації імені князів - благодійників Острозьких. Тренінг був
проведений для 20 членів Одеської обласної організації «УТОС» та її
партнерів. Захід відбувся в рамках «Проекту зміцнення громадянського
суспільства», який реалізується ІСАР «Єднання» за підтримки USAID.
Протягом двох днів учасники отримали базу знань зі стратегічного
планування діяльності організації, що дозволило проаналізувати її
структуру і грамотно спланувати її стратегічний розвиток на кілька
наступних років, з огляду на внутрішні і зовнішні ризики і можливості,
правильно визначити цілі і місію організацій.
Так само в ході тренінгу, учасники змогли отримати відповіді на
питання: як діагностувати сучасний стан організації та готовність йти в
майбутнє, що таке SWOT-аналіз і силове поле, як на підставі аналітичної
діагностики ставити досяжні цілі організації, що відповідають її Місії та
Баченню? (3 способи постановки цілей), чому потрібні структурні зміни і
чому повинні вдосконалюватися для досягнення життєздатності? як
забезпечити власне організаційний розвиток? як досягати бажаного?
Планувати процеси і продукти (кількісні та якісні результати). Способи
залучення людей до планування і досягнення видатних результатів
організації.
Після навчання за допомогою консультацій Руслана Краплича
організація підготує стратегічний план, за яким діятиме наступні роки.
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Ознайомлення з інноваційним проектом
"Нові можливості
для працевлаштування людей з інвалідністю".
10 та 11 квітня, за запрошенням партнерської організації, члени
«Євростратегії» разом із заступником Міністра соціальної політики
Олександрою Чуркіною та Генеральним директором Директорату
соціальних послуг та інтеграції Юлією Гайдаржи з робочим
візитом відвідали Вінницю для ознайомлення з інноваційним
проектом "Нові можливості працевлаштування для людей з
інвалідністю", який реалізується в межах спільної Програми
ПРООН, ВООЗ та МОП "Сприяння інтеграційній політиці та
послугам для людей з інвалідністю в Україні". Також відвідали
центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю "Промінь",
міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів
"Поділля" та Комунальну установу "Обласний пансіонат для осіб з
інвалідністю та осіб похилого віку".
В рамках візиту було проведено ознайомлення з матеріальнотехнічною базою установ та спектром медичних та соціальних
послуг, які надаються людям з особливими потребами.
Треба відмітити передові досягнення щодо працевлаштування
осіб з інвалідністю, які в ході комплексної та професійної
реабілітації
знаходять
своє
призначення
фотографами,
флористами, працівниками сфери краси, адміністраторами тощо.
Основним завданням члени Асоціації відмітили: первинний
моніторинг ситуації та надання пропозицій щодо перспектив
роботи та стабільного розвитку закладів із залученням
фінансування з альтернативних джерел.
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«Від ідеї до успіху. Місцеві ініціативи змінюють життя
українських громад».
Форум Громадських ініціатив України.
Представники Євростратегії Світлана Рогова та Катерина Ковзаленко
взяли активну участь у роботі дводенного заходу Форум Громадських
ініціатив України «Від ідеї до успіху. Місцеві ініціативи змінюють життя
українських громад», що відбувся 20 - 21 квітня в Одесі. Так, під час
роботи однієї з активностей Відкритого простору «Громадянське
суспільство і реформи: навіщо місцевим НУО об’єднуватись?» учасники
домовились провести адвокасі кампанію «Google for NGO in Ukraine».
Очолити кампанію зголосились представники Євростратегії, а
допомагати їм зголосився відомий польський діяч Кшиштоф
Становськи (Люблін, Польща). Отже, при умові успіху адвокасі кампанії,
неприбутковий сектор України отримає можливість користуватися
унікальними ресурсами Google, а саме: G Suite для розширення пам’яті
Google Диску та Ad Grants для розміщення рекламної інформації про
свою організацію та проекти на суму до 10 000 $ на місяць
безкоштовно.

Бізнес та кар'єра майбутнього.
21 квітня члени Асоціації Єлизавета Тихонова та Дана Воронцова
відвідали
конференцію Клубу молодих бізнесменів, що проводилась у форматі майстер - класу
«Герої Бізнесу».
На заході виступив CEO компанії Deeplace, президент блокчейн
Асоціації Молдови та член Економічної ради при Президенті
Республіки Молдова – В’ячеслав Кунєв з темою «Бізнес та кар’єра
майбутнього», де надав прогноз світових тенденцій на найближчі
10 років. Так було отримано інформацыю на що очікувати та в
якому напрямку слід готувати проекти в сфері соціального
підприємництва.
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Семінар Червоного Хреста
з питань пошуку та вилучення останків під
час збройних конфліктів.
З 24 по 26 квітня представники Євростратегії Дмитро Стадник і
Єлизавета Тихонова відвідали семінар у місті Київ, який був
присвячений питанням пошуку і вилучення останків під час
збройних конфліктів і катастроф, та проводився за підтримки
Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні.
Головною метою проведеного заходу було поширення знань
щодо застосування провідних методик в питаннях
поводження з останками та ідентифікації особи під час
великомасштабних подій, таких як конфлікти чи катастрофи.

Протягом 3-х днів семінару представники Євростратегії разом з іншими учасниками з
різних регіонів країни отримували теоретичні навики поводження в критичних ситуаціях
та застосовували отримані знання на практиці під час польових робіт, здійснивши піший
огляд з метою вивчення ділянки місцевості та її дослідження за допомогою технічного
обладнання.
Працюючи в групах, учасники виконали вилучення та збір доказів, зафіксували все на
папері. Результати проведених робіт було представлено на загальному обговорені у
вигляді презентацій, які супроводжувались коментарями та порадами експертів.
Завершився захід врученням сертифікатів міжнародного зразка щодо роботи з останками
в період збройних конфліктів
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Інформаційний семінар
«Промоція гастрономичної спадщини
Нижнього Подунав'я».
8 травня представники Євростратегії Світлана Рогова,
Катерина Ковзаленко і Єлизавета Тихонова, а також кухарі,
власники кафе / ресторанів, представники готельного бізнесу
та ЗМІ взяли участь в інформативному семінарі по проекту
«Промоція гастрономічної спадщини Нижнього Подунав'я»
(RiverFood).
На семінарі, організованому громадськими організаціямипартнерами проекту «Придунайська ліга культури», «Агрікола» та
Агенство транскордонного співробітництва та Європейської
інтеграції «Actie» була представлена концепція і діяльність
міжнародного руху «Слоу фуд» та Європейської мережі
регіональної кулінарної спадщини.
Представники Клубу Галицької кухні (м. Львів) Ігор Лільо та
Олексій Петелько виступили з презентаціями «Гастрономічні
історичні коди» і «Європейська мережа регіональної кулінарної
спадщини» і саме завдяки їх зусиллям у 2017 році Львівську
область прийняли до Європейської мережі кулінарної
спадщини.
Світлана Злобіна і Юлія Пітенко (м. Київ) презентували «Слоу Фуд
- всесвітній рух за збереження продовольчого різноманіття,
локальні продукти і технології виробництва» і «Слоу Фуд як
інструмент регіонального маркетингу».
Під час жвавої дискусії були обговорені можливості і
перспективи приєднання учасників з Одеси і області до
міжнародних асоціацій та рухів по збереженню кулінарної
спадщини Подунав'я.
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Міжнародний Форум
Муніципалітетів,
дружніх до дітей та молоді.
1 червня у Міжнародний День Захисту Дітей команда
Євростратегії, як єдиний імплементуючий партнер Дитячого
Фонду ООН (ЮНІСЕФ) по впровадженню ініціативи «Громада,
дружня до дітей та молоді», взяли участь у Міжнародному Форумі
Муніципалітетів, дружніх до дітей та молоді, який пройшов в Києві.
Під час заходу, який відкрив Прем’єр міністр України Володимир
Гройсман, до речі, саме він був ініціатором приєднання до
Всесвітньої глобальної ініціативи «Child Friendly Cities».
Представники іноземних міст, дружніх до дітей та молоді,
розповіли як з власного досвіду співпрацювати муніципалітетам,
третьому сектору та бізнесу, поділилися досвідом з українськими
колегами та презентували свої міста, які вже мають цей Почесний
Статус «Child Friendly City».

Представники 11 муніципалітетів з України, в свою чергу,
презентували свої громади та поділилися планами щодо
отримання Статусу спочатку «Кандидат 2018. Громада,
дружня до дітей та молоді», а потім через декілька років вже
Статусу «Громада, дружня до дітей та молоді». За підсумками
конкурсу, який проводив Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ), було
відібрано 20 міст та ОТГ, які стали пілотними для
впровадження ініціативи. Наразі, всім учасникам для
здобуття цього статусу необхідно провести оцінку дружності
громад до дітей та молоді, розробити «План дій» для
реалізації ініціативи та підписати Меморандум з
Представництвом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні
про офіційне приєднання до всесвітньої ініціативи «Child
friendly cities».
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Конференція
«Розвиток системи муніципалітетів,
дружніх до дітей та молоді».
26 липня в Будинку прийомів Одеської обласної ради команда
Міжнародної Асоціації «Євростратегія» мала можливість зустрітися
з представниками муніципалітетів, з якими працює в рамках
впровадження ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» на
конференції «Розвиток системи муніципалітетів, дружніх до дітей
та молоді». Конференція складалась з офіційної частини та
паралельних панельних дискусій за напрямами:
1. Забезпечення права дітей та молоді на освіту, охорону здоров′я
та соціальний захист;
2. Право на безпеку;
3.Право на дитинство.
Далі учасники конференції вирушили до Центру надання
інтегрованих послуг, ознайомитися з роботою центру
(інтегрований підхід, створення системи «case management»).

Серед учасників конференції були представники ЮНІСЕФ
в Україні, Міністерства соціальної політики України,
Фонду Народонаселення ООН в Україні, фонду «SOFT
tulip»
(Нідерланди),
Ради
Донорів,
Міністерства
регіонального розвитку будівництва та житловокомунального господарства України, Міністерства молоді
та спорту України, Асоціації міст України.
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Тренінг для обраних пілотних муніципалітетів
по впровадженню ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді».
Команда «Євростратегії» в рамках тренінгу для першої групи
учасників ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді” 9 та 10
серпня 2018 року, у Києві, надалі продовжувала свою контактну
роботу з представниками пілотних муніципалітетів .
Захід проводився ЮНІСЕФ Україна у партнерстві з National Youth
Council of Ukraine - NYCUkraine. Представники органів місцевого
самоврядування, неурядових організацій та молодіжних об’єднань із
різних регіонів України обговорювали найкращі практики залучення
дітей і молодих людей до прийняття рішень, які забезпечують захист
їхніх прав та інтересів.

У перший день заходу були відпрацьовані 3 напрямки: підготовка ситуаційного аналізу
та формування аналітичної доповіді «Про становище дітей та молоді в обраних
громадах», теорія та практика залучення дітей та молоді, а також розробка і
затвердження Плану Дій ініціативи. Представник Асоціації Катерина Ковзаленко
презентувала типові помилки та унікальні практики при підготовці аналітичної доповіді
«Про стан забезпечення прав дітей та молоді в громадах».
Другий день тренінгу для пілотних муніципалітетів щодо впровадження ініціативи
«Громада, дружня до дітей та молоді» був спрямований в більш практичному напрямку.
Був презентований План моніторингу та оцінки: як його розробляти, і головне, яким
чином необхідно планувати фінансування розробленого Плану Дій. Також, що
важливо, були озвучені критерії надання Статусу.
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Робоча нарада щодо моделей подальшої
співпраці з представниками
Департаменту Міністерства оборони США.
20 вересня 2018 року в Києві відбулася робоча нарада щодо моделей
подальшої співпраці з представниками Департаменту Міністерства
оборони США у справах військовополонених та осіб, зниклих
безвісти, Управління цивільно-військового співробітництва Збройних
Сил України (CIMIC) та Національного військово-історічного музею
України,
за
участю
представників
Міжнародної
Асоціації
«Євростратегія» та Воєнно - історичного центру «Пам'ять і слава».

ЄС та громадянське суспільство в Україні:
шляхи взаємодії.
2 жовтня Євростратегія долучилася до обговорення Дорожньої карти ЄС
для взаємодії з громадянським суспільством на наступні 2 роки.
Обговорення відбулося під час роботи Регіонального Форуму у рамках
проекту ЄС для розвитку громадянського суспільства в Україні.
Під час заходу представники громадських організацій і об’єднань з Одеси
та Миколаєва озвучили проблеми, з якими найчастіше стикаються під
час своєї діяльності. Серед інших, дуже жвава дискусія відбулася під час
обговорення шляхів взаємодії з місцевою владою. Також було
презентовано 4 пріоритети Дорожньої карти. Далі робота продовжилась
у 3-х групах за напрямками: компетентність, впливовість та сталість. По
завершенню кожна група презентувала свої напрацювання.
Проект створено ЄС для розвитку громадянського суспільства в Україні задля
зміцнення українського громадянського суспільства шляхом посилення ролі
організацій громадянського суспільства у реалізації та моніторингу демократичних
реформ та всебічному соціально-економічному розвитку в країні.
Метою проекту є надання технічної допомоги тим організаціям громадянського
суспільства, які прагнуть до розвитку суспільства в Україні, виходячи з цінностей Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС.
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Розробка та управління проектами,
що фінансуються за державні кошти.
4 жовтня представники Євростратегії прийняли участь у дводенному
регіональному тренінгу на тему: «Розробка та управління проектам, що
фінансуються за державні кошти», який відбувся за підтримки ОБСЄ в
партнерстві з Адміністрацією Президента України та Міністерством
молоді та спорту України у рамках проекту «Зміцнення інституційної
спроможності Уряду України та організацій громадянського суспільства
для ефективної реалізації проектів за державного фінансування».
Понад 80 учасників, представники державних адміністрацій,
департаментів молодіжної політики та соціального захисту, організації
громадянського суспільства з Одеської, Миколаївської, Херсонської
та Кіровоградської областей протягом двох днів розібрались із
застосуванням єдиних керівних принципів управління проектами, що
фінансуються за державні кошти.
Представники ІСАР «ЄДНАННЯ» Ольга Нікольська та Наталя Климова в
першій день розповіли про ідентифікацію та визначення проблеми,
проектний підхід та життєвий цикл проекту, представили типові
помилки і унікальні практики при підготовці проектів, що фінансуються
за державні кошти. На другий день тренінгу представники державних
адміністрацій, департаментів молодіжної політики та соціального
захисту розбирались як організувати грантовий конкурс, яким чином
звітувати, робити моніторинг і оцінку та завершувати проект. По
завершенню заходу всі учасники отримали сертифікати.

«Стратегія не вирішує проблему,
стратегія допомагає уникнути її»
або шлях до сталого розвитку організації.
2 та 3 листопада 2018 року у м. Одесі Руслан Краплич провів тренінг
на тему «Стратегічне планування» для представників Громадської
спілки «Рада соціального інвестування» та запрошених Радою
представників Міжнародної Асоціації «Євростратегія», Громадського
Руху «Соціальна єдність», Гуманітарного Фонду «Єдність громади»,
Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ) та
Молодіжної ради при Одеському міському голові в рамках програми
«Платформа розвитку громадянського суспільства. МАРКЕТПЛЕЙС».
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Справжнім відкриттям нових горизонтів виявився тренінг для 20
учасників. На протязі двох днів було розглянуто наявну організаційну
структуру Ради соціального інвестування та інших присутніх
організацій, нові інструменти для аналізу та планування
організаційного розвитку (Стратегічний зріз, SWOT-аналіз, Силове
поле), вдалося оцінити зовнішні та внутрішні ризики розглянувши
конкретні приклади, а головне - побачити можливості для сталого
розвитку та фінансової життєздатності організацій, які раніше, чомусь,
були неочевидними.

GIZ «Fit for Partnership with Germany»
“Практичні підходи до створення
ефективних інформаційних продуктів”.
Представники МА «Євростратегія» з 14 по 16 листопада в Києві
відвідали конференцію з партнерами проекту GIZ «Fit for
Partnership with Germany» “Практичні підходи до створення
ефективних інформаційних продуктів”, де перетворювали
інформацію в якісний інформаційний продукт, презентували та
вдосконалили його.
Представники партнерських платформ проекту "Fit for Partnership
with Germany" поділилися досвідом роботи в проекті, історіями
успіху випускників програми свого регіону і досвідом роботи і
проведення різних заходів в рамках проекту.
В рамках заходу, у готелі "Київ", відбувся позитивний нетворкінг з
випускниками Програми GIZ "Fit for partnership with Germany", за
участю надзвичайного і повноважного посла Німеччини в Україні
Ернста Райхеля, представників Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України та Федерального Міністерства економіки та
енергетики Німеччини.
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Форум
"Громада, дружня до дітей та молоді":
відзначення «Громад - Кандидатів».
11 грудня, в Києві відбувся Форум «Громада, дружня
до дітей та молоді: відзначення Громад - Кандидатів».
Почесний Статус «Кандидат 2018. Громада, дружня
до дітей та молоді» отримали 11 муніципалітетівлідерів, які першими виконали вимоги та
підготували необхідний пакет документів.

Євростратегія, як єдиний імплементуючий партнер Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) по
впровадженню ініціативи в України весь цей час надавала експертну підтримку
пілотним 22 муніципалітетам.

Почесний
Статус
«ГромадаКандидат. Громада, дружня до
дітей та молоді» отримали:
м. Одесса;
м. Вінниця;
м. Умань;
м. Дружківка;
м. Львів;
м. Кременчук;
Біляївська ОТГ;
Білозірська ОТГ;
Новоукраїнська ОТГ;
Новоборівська ОТГ;
Новознамянська ОТГ.

Протягом наступних 2-3 років муніципалітети
будуть працювати над їх втіленням. Після їх
реалізації ЮНІСЕФ проведе незалежну оцінку.
Якщо
результати
будуть
визнані
відповідними, муніципалітети отримають
почесний статус «Громада, дружня до дітей та
молоді».
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Фінансовий звіт Асоціації
«Євростратегія»
У минулому році команда Асоціації завзято працювала над залученням грантових
коштів, як результат – це джерело виявилось основним нашим надходженням ресурсів.
Просимо ознайомитися з діаграмою джерел надходжень до Асоціації.

Надходження за 2018 рік
2 536 683,34 UAН
Гранти - 87,1% (2 210 200 UAН)
Нарахування % від Банку - 0,3% (7 515,34 UAН)
Благодійні внески на проектну діяльність - 10,8% (274 875 UAН)
Залучені ресурси на проектну діяльність - 1,8% (44 093 UAН)
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Витрати за 2018 рік
Проектна діяльність - 91,4% (1 990 681 UAH)
Адміністративна діяльність - 8,6% (187 676,34 UAH)

Проектна діяльність за 2018 рік
Робочі візити - 11,8% (235 000 UAH)
Заходи - 3,1% (61 961 UAH)
Експертна підтримка - 63,4% (1 262 400 UAH)
Розробка Платформи "SIPstarter" - 21,7% (431 320 UAH)
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Подяка
Асоціація «Євростратегія» висловлює щиру подяку
всім за підтримку та допомогу протягом 2018 року:
Міністерству соціальної політики України;
Представництву дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ);
голові Одеської міської ради;
Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради;
БФ «ГФ «Єдність громади» Волкову Віктору Яковичу;
ІСАР «Єднання»;
Агенству США з міжнародного розвитку (USAID);
БФ «Карітас Одеса УГКЦ»;
Релігійній місії «Карітас-Спес» Римсько-Католицької Церкви в Україні;
GIZ - програма «Fit for Partnership with Germany»;
Фундації князів благодійників Острозьких, Руслану Крапличу;
Олександрі Чуркіній;
Івану Лановенко;
Ангеліні Докус;
Катерині Ємельнові;
Світлані Іващенко;
Наталі Кирнасівській;
Державній реабілітаційній установі «Центр комплексної
реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля»;
проекту ЮНІСЕФ «U-report»;
Одеському державному екологічному університету (ОДЕКУ);
ГО «ВІЦ «Пам’ять і слава»;
ГО «Придунайська ліга культури»;
ГО «ГР «Соціальна єдність»;
Одеській обласній організації «УТОС»;
проекту «BeWarned ConnectPro»;
ТОВ «Технології для людей»;
Міжнародному комітету Червоного хреста (м. Київ);
ГО «Придунайська ліга культури»;
ТОВ «Персона-Грата»;
Спортивному водоймищу «Барабой»
Федерації Рибальського Спорту Одеської області;
Магазину «Два карпа»;
Чемпіонату світу з Кіокушин ояма карате в Україні.
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Контакти та реквізити
www.esod.org
https://www.facebook.com/eurostrategy

strategyod@gmail.com
тел. (048) 771-79-55
моб. (097) 808-87-78

Адреса:
65020, Україна, м. Одеса,
вул. Льва Толстого, 20

Реквізити:
ЄДРПОУ 39882829, р/р 26002054328875
у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 328704
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