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Звернення Голови Асоціації
"Євростратегія"

Леонід Ігнатьєв

2020 рік для команди Євростратегії
видався неочікуваним. З Новим 2021им Роком та Різдвом Христовим ми всіх
вітали 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. "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.
Результати цього шляху до мети кожен може оцінити на сайті:
www.sip-starter.com.
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Ми усвідомлюємо, що довіра до проєктів на Платформі – це довіра до
самої 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.
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 2020 рік.
Долучайтеся! Залучаємо, творимо. Разом!
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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 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 2020 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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Місія, цілі і завдання
Асоціації
Місія:

Ціль:

інновації для сталого розвитку суспільства,
бізнесу і влади.

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.

6

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 туристичнорекреаційного
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»

Катерина Ротаренко
офіс-менеджер
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Команда Асоціації
«Євростратегія»
Олександр Гловацький
менеджер проєктів

Володимир Ігнатьєв
IT-менеджер

Євген Сігаєв
IT-менеджер

Олег Єлізаров
залучений експерт з питань
розвитку агробізнесу
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З ким ми працювали
протягом 2020 року

"Міжнародний благодійний фонд
сприяння інноваційному розвитку
в галузі фізичної культури і спорту"
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Наші перемоги

19 лютого 2020 року, члени Міжнародної
Асоціації «Євростратегія» об'єднались та
створили сателітний клуб Rotary Club "Odessa Sea
Energy".
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30 червня, Рада Соціального Інвестування та
Євростратегія підписали меморандуми одразу із двома
організаціями, які мають безпосереднє відношення до
світу кіно - Кіностудія "ПОРТО-ФРАНКО ФІЛЬМ" та Гільдія
кінематографістів Одеси. Тож категорію «КІНО» на
Платформі ми офіційно оголошуємо відкритою! Перші
проєкти повинні з’явитися на sip-starter.com незабаром.
Дякуємо Максиму Фірсенко за плідну та змістовну
зустріч, в рамках якої були підписані партнерські
меморандуми!
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1 липня, видатний український футболіст Влад Ващук,
від

імені

благодійної

організації

"Міжнародний

благодійний фонд сприяння інноваційному розвитку в
галузі фізичної культури і спорту", підписав меморандум
про партнерство з Рада Соціального Інвестування та
Міжнародна Асоціація "Євростратегія", в особі голів
організацій - Сергієм Судніком та Леонідом Ігнатьєвим.
Сторони висловили свою готовність до співпраці у
даному напрямку та важливість створення системних
довгострокових проєктів.
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З 29 грудня Євростратегія відповідає стандартам належного
врядування!
Протягом двох місяців команда Євростратегії отримувала
експертну підтримку з розробки та застосування стандартів
належного врядування. Результатом цієї співпраці стала
розробка Етичного кодексу, комунікаційної стратегії та
структури належного управління. Це стало можливим
завдяки участі у програмі від Координатора проєктів ОБСЄ в
Україні у рамках проєкту «Вдосконалення законодавчої бази
та

спроможності

Уряду

України

та

організацій

громадянського суспільства
ефективно співпрацювати».
Нагадаємо, що Євростратегія
пройшла конкурсний відбір з 39
учасників, які подали заявки на
участь у конкурсі. Експертна підтримка полягала у:
- здійсненні аудиту спілки на предмет відповідності базовим
стандартам належного врядування ОГС;
- наданні письмових рекомендацій щодо приведення
структури та внутрішніх політик і процедур спілки до
базових стандартів належного врядування ОГС;
- здійсненні менторської підтримки у вигляді онлайн
консультацій у ході реалізації наданих рекомендацій.
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Проєкти 2020 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
SIPstarter: Social
Investment
Projects
SIPstarter: Social Investment Projects – соціальна краудфандингова
ресурсна Платформа. Це національний сервіс з залучення та
адміністрування
міжнародних
і
внутрішньодержавних
позабюджетних ресурсів, який сприяє реалізації повного проєктного
циклу і забезпечує прозору фінансову звітність. Платформа дозволяє
ініціаторам проєктів продемонструвати суспільству свої ідеї та
отримати необхідне фінансування від різних донорів, благодійників,
спонсорів, а меценатам — стати причетними до чогось значущого та
отримати унікальні бонуси.
Тут ініціатори можуть зібрати кошти на будь-який соціально
значимий проєкт, від створення центру допомоги дітям до
проведення інклюзивного заходу. Ми надаємо можливість
користувачам підтримати унікальні соціальні проєкти та допомогти
їх авторам в реалізації їх потенціалу.
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SIPstarter — це платформа для
налагодження діалогу між тими «хто
потребує», і тими «хто може допомогти» —
три підходи в залученні ресурсів:
каритативність (благодійність),
краудфандинг, інвестування.
• SIPstarter – це два види допомоги:
гуманітарна допомога і фінансування
соціальних проєктів;
• SIPstarter — це база даних цікавих
соціальних проєктів, частиною яких Ви
можете стати;
• Ви можете стати власником унікальних
матеріальних і нематеріальних речей, які
пропонують автори проєктів за Ваш внесок.

16

Я Рятую Україну
разом з sip-starter.com

На весну 2020 року ми планували повноцінний старт роботи
Соціальної
Краудфандингової
Платформи
«SIPstarter:
Social
Investment Projects». Її концепція передбачає сприяння вирішенню
системних соціальних проблем в громадах та залученню ресурсів з
різних джерел на реалізацію соціальних проєктів та ініціатив.
COVID-19 раптово поділив наше життя на «до» та «після». Вірус
поставив першочергове завдання перед «SIPstarter» – відреагувати
на актуальні виклики, які постали перед українським суспільством.
Початкова мета Платформи як прозорого ресурсного інструменту
зберігається. Пріоритетом на сьогодні є підтримка українських
громад у подоланні негативних соціально-економічних та
гуманітарних наслідків коронавірусу.
Ми провели роботу з громадами для виявлення їх потреб, зробили
ряд відеозвернень в яких прийняли участь як представники
громади, так і лідери думок, благодійні фонди, некомерційні
організації та інші. З відео роботами можна ознайомитися на
нашому ютуб каналі.
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Міжнародний форум
Ukraine.Info.Biz 2020: Online | International
resource business forum

Міжнародний форум Ukraine.Info.Biz 2020: Online | International
resource business forum є наступником Міжнародного Форуму
«Odessa.Info.Biz», який був започаткований в Одесі Міжнародною
Асоціацією «Євростратегія» у 2016 році.
Ukraine.INFO.Biz – це міжнародна комунікаційна платформа, яка
об'єднує представників бізнесу, третього сектора, дипломатів,
міжнародних донорських організацій та фондів для пошуку
ефективних моделей співпраці, розвитку інноваційних підходів
взаємодії. У цьому році до Форуму долучилися видатні ротарійці з
різних куточків світу та різних куточків України.
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Наші активності
21 січня відбулася щорічна зустріч представників
партнерів із реалізації ініціативи «Громада, дружня до
дітей та молоді». Обговорили досягнення 2019 року,
підсумували досягнення за 2 минулі роки. Поділилися
Планами на 2020 рік, домовились що протягом
наступного року увага буде зосереджена на: роботі із
залученням молоді; обміні і практиках; технічній
підтримці громад та співпраці із приватним сектором.
Серед інших актуальних питань з впровадження
Ініціативи обговорили можливі інструменти підтримки з
боку держави.
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25 січня у Львові відкрили простір для молоді
«МолоДвіжЦентр». Майже два роки знадобилось для того
щоб минулої суботи центр відкрив свої двері. Тут можна
буде

спілкуватись,

працювати,

проводити

заходи,

придумувати амбітні ідеї і обговорювати як втілити їх в
життя. І тепер ще один пункт Плану Дій – Виконано!!!! В
перервах між виступами гостей та спікерів поговорили
про стан реалізації Плану Дій міста та підготовку
моніторингового звіту за 2019 рік.
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29 січня зустрілися з представниками Березівської ОТГ,
Сумської

області.

Обговорили

наступний

етап

впровадження ініціативи "Громада, дружня до дітей та
молоді" - розробку Планів дій та моніторингу й оцінки.
Більш детально зупинились на проблемах, завданнях та
заходах. Визначили напрямки для подальшої праці.
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18 лютого зустрілися з представниками Менської ОТГ з
питань впровадження ініціативи Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) "Громада, дружня до дітей та молоді". Це вже
друга робоча зустріч під час якої експерти Євростратегії,
як

єдиного

імплементуючого

партнера

ЮНІСЕФ,

презентували наступний етап впровадження ініціативи розробку

Планів

Дій

та

моніторингу

й

оцінки.

Створенння умов для розвитку дітей та молоді є одним з
головних пріоритетів громади. Підтвердженням тому є
відкриття нещодавно Простору у Менській Публічній
бібліотеці. Саме сюди діти та підлітки поспішають після
уроків , а матусі дітей до 6 років можуть скористатися
послугами бібліоняні .
Отже, громада обрала три напрямки для подальшої
праці та має намір в квітні отримати почесний статус
Громада - кандидат Інціативи.
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28 лютого, вдруге зустрілися з робочою групою Білої
Церкви. Обговорили наступний етап впровадження
ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді». Після
жвавої дискусії визначили основні три напрямки щодо
подальшої роботи: Право бути почутими, Право на
базові послуги: освіта, охорона здоров’я і соціальний
захист та Право на дитинство. Саме до цих напрямків
буде розроблено План Дій та План моніторингу й оцінки.
Орієнтовно,

затвердження

розроблених

документів

заплановано на квітень.
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13 березня на черговій сесії Тернопільська міська рада
затверджене рішення "Про впровадження та реалізацію
міжнародної ініціативи "Громада дружня до дітей та
молоді у Тернопільській міській територіальній громаді".
Над якою більше місяця активно працювало наше
Управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей
разом з профільними управліннями Тернопільської
міської ради. З метою впровадження ефективної системи
захисту прав та інтересів молоді в нашій громаді опитано
близько 1500 молодих людей та дітей. Базуючись на
адміністративних
результатах

даних

опитування

профільних

управлінь

підготовлено

та

Аналітичну

доповідь "Про стан забезпечення прав дітей та молоді у
Тернопільській міській територіальній громаді" на основі
якої розроблено "План дій з реалізації ініціативи" та
"План моніторингу й оцінки реалізації плану дій".
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16 березня, експерти Євростратегії встигли до введення
карантину
проведення

в

Одесі

відвідати

заключної

робочої

місто

Херсон

зустрічі

в

для

рамках

впровадження ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
"Громада, дружня до дітей та молоді" в Україні.
З представниками робочої групи по реалізації Ініціативи
в Херсоні обговорили діяльність в громаді, спрямовану
на дітей та молодь підготовку документів в рамках ГДДМ
(План дій та План моніторингу й оцінки) та плани щодо
активізації роботи Молодіжної ради в місті.
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9 - 10 липня відбулась дводенної стратегічна сесія, яка
відбулася у рамках ініціативи секторальної підтримки
громадянського суспільства, платформи Маркетплейс,
що адмініструється Isar Ednannia завдяки фінансуванню
Агентства США з міжнародного розвитку.
Подолавши

декількорічний

шлях,

Євростратегія

перегортає ще одну сторінку своєї історії. Настав час
формулювати

нові

мети,

завдання

та

інструкції.

Підкорегувати внутрішній устрій згідно органограми
сталої фінансово здатної організації, «перемалювати»
візію додавши до неї яскраві штрихи sip-starter.com.
За результатами сесії команда Євростратегії розробила
Стратегічний план до 2023 року та операційний план на
2020 рік. Важливі документи, якими Асоціація буде
керуватися

наступні

роки

для

реалізації

власних

проєктів та ініціатив.

25

10 жовтня, вперше у віртуальному просторі, відбувся
Міжнародний Ресурсний Бізнес Форум Ukraine.INFO.Biz 2020:
Online»!
Міжнародний форум Ukraine.Info.Biz 2020: Online|International
resource business forum є наступником Міжнародного Форуму
«Odessa.INFO.Biz»,

який

був

започаткований

в

Одесі

Міжнародна Асоціація "Євростратегія" в 2016 році.
Ukraine.INFO.Biz – це міжнародна комунікаційна платформа,
яка

об'єднує

представників

бізнесу,

третього

сектора,

дипломатів, міжнародних донорських організацій та фондів
для

пошуку

ефективних

моделей

співпраці,

розвитку

інноваційних підходів взаємодії. У цьому році до Форуму
долучилися видатні ротарійці з різних куточків світу та різних
куточків України.
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Як приклад, ведучим нашого Форуму став past DDR та
ротарактівець з Харкова Кирилл Камишанський, який і дав
старт п’ятигодинному заходу міжнародного масштабу. Більш
ніж 500 гостей у ZOOM та Facebook з України, Ізраїлю,
Люксембургу, Німеччини, Фінляндії, Великобританії, Гани та
інших країн світу.
З привітальним словом від імені головного організатору та
спонсору заходу, виступив Голова Міжнародної Ассоціаціїї
«Євростратегія» - Леонід Ігнатьев. Леонід подякував всім
учасникам Форуму за те, що вони знайшли час та проявили
інтерес до Ukraine.Info.Biz 2020: Online|International resource
business forum, подякував всім модераторам та спікерам,
партнерам та інформаційним партнерам заходу за підтримку і
довіру.
Вже вдруге, інформаційним партнером Форуму виступила
American Chamber of Commerce in Ukraine (ACC) (Американська
Торговельна Палата в Україні), вперше захід підтримала UVCA Ukrainian

Venture

Capital

and

Private

Equity

Association

(Українська асоціація венчурного та приватного капіталу).
Наступною із теплою привітальною промовою виступила
Дзвінка Чайківська - Генеральний Секретар Міжнародного
Благодійного Фонду Caritas Ukraine, як і в 2016 році в Одесі, під
час проведення першого Форуму «INFO.Biz». На протязі
багатьох років МБФ «Карітас України» підтримує ініціативи
Міжнародної

Асоціації

«Євростратегія»,

є

партнером

Ukraine.INFO.Biz та SIPstarter: Social Investment Projects.
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По завершенню офіційної частини почалася перша з трьох
панельних дискусій заходу, яка мала назву «Соціальна
відповідальність бізнесу та соціальне інвестування. Що це
таке? Як це працює? Для чого це потрібно?». У ролі модератора
панелі виступив громадський діяч, ротарієць, член Ротарі
еКлубу «Україна», губернатор Дистрикту 2232 в 2019/2020 Микола

Стеблянко.

доповіді:

«Успішні

Була

озвучена

практики

перша

соціальної

тема

першої

відповідальності

бізнесу в Україні. Чим соціальні інвестиції вигідні для бізнесу?».
Повністю розкрив цю тему із наведенням цікавих прикладів та
за

допомогою

експерт,

інформативної

бізнес-тренер,

презентації

консультант

з

економічний

організаційного

розвитку, стратегічного планування, розвитку комунікацій,
бізнесу та інвестицій, ротарієць - Ростислав Лукач.
Друга тема «Роль Ротарі-клубів в реалізації гуманітарних та
соціальних проєктів, розвитку високих етичних стандартів у
професійній сфері та допомоги у встановленні миру і доброї
волі на всій планеті», була розкрита доповідачем з Ізраїлю,
ротарійцем - Натаном Фельдманом. Доповідь Натана була
пов’язана із його професійною діяльністю, оскільки він є
кандидатом сільськогосподарських наук та економічних наук
(ступінь MBA), віце-президентом Haifa груп, одного зі світових
лідерів в області живлення рослин та членом керівництва
Ротарі-клубу Хайфи (координатором "Professional Service &
Rotary Hands Across Water - RHAW").
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Після закінчення доповідей, в рамках роботи панелей спікери
та модератор надали відповіді на питання від учасників
Форуму. На черзі була друга панельна дискусія, яка мала назву:
«Світові практики залучення ресурсів та допомоги: соціальний
бізнес, фандрейзинг, краудфандинг. Як це працює в Україні.
Що змінилося з приходом COVID-19». Ведучий Форуму передав
слово модераторці озвученої панелі – Інеса Осовська. Інеса
Осовська

є

Президентом

Благодійного

Фонду

Charitable

Organization "Charitable Foundation "Ekste Fund", засновницею
International Media Group "Diplomat" International Media Group
"Diplomat" та одною з організаторок Ukraine.INFO.Biz.
Після вступної частини, слово було передано спеціальній гості
Форуму, Віце-президенту з питань міжнародних програм та
освіти в Українському Національному Комітеті Міжнародної
Торгової Палати, членкіні Європейської Мережі Жінок Лідерів
(European Network for Women in Leadership), член Комісії з
питань торгової політики та інвестицій Міжнародної Торгової
Палати, заслуженому економісту України, професору Олені
Подолєвій.

Саме

вона

розкрила

гендерну

тематику

в

змістовному контексті Форуму і надихнула присутніх жінок, що
відмітили учасники Форуму в загальному чаті.
Наступний спікер: Руслан Краплич - ротарієць, громадський
діяч, експерт з фандрейзингу й розвитку неприбуткових
організацій, Голова Ради Директорів Фундації імені князівблагодійників Острозьких, як завжди яскраво та змістовно
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розказав про можливості залучення ресурсів для громадських
об’єднань, малого та середнього бізнесу. А його авторська
творча презентація не залишила нікого байдужим та на справі
показала, як можна оптимізувати наявні ресурси.
По закінченню другої теми другої панелі Форуму, учасникам
було продемонстровано звернення Генерального Секретаря
та СЕО Ротарі Інтернешнл Івана Гевко (John Hewko): «…
Сподіваюся, що сьогоднішній захід буде цікавий для кожного з
вас. Передаю привіт всім учасникам Форуму, ротарійцям та
тим, кому тільки належить приєднатися до великої світової
родини Ротарі. Ставайте людьми дії та примножуйте свої добрі
справи!».
Тему Ротарі продовжила розкривати Віра Сиряміна - нинішня
Губернаторка Дистрикту 2232 (Україна – Білорусь) 2020 – 2021
Ротарі Інтернешнл. На півгодини всі учасники поринули в
історію Ротарі Інтернешнл та дізналися про роль організації в
Україні, почули і про реальні практики та історії успіху в
рамках діяльності Ротарі-клубів.
В заключній третій панелі Форуму, Сергей Судник - Голова
Ради

Соціального

Краудфандингову

Інвестування,
Ресурсну

презентував

Платформу

Соціальну

SIPstarter:

Social

Investment Projects (sip-starter.com) - національний сервіс із
залучення

та

адміністрування

міжнародних

та

внутрішньодержавних позабюджетних ресурсів для вирішення
актуальних

соціальних

проблем.

Слідом

проектів представлених на Платформі.

відбувся

парад
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Проекти презентували: Светлана Рогова – заступниця Голови
МА "Євростратегія", координаторка проекту «Чарівні речі»
(Одеса, Україна), Катерина Ротаренко – координаторка проекту
«Дитячий інклюзивний рибальський фестиваль «Kingfisher»
(Одеса, Україна), Тетяна Прожегач – координаторка проєкту
«Чиста

Тиса»

(Ужгород,

Україна),

Леся

Березовець

–

координаторка проєкту «ReCOVery+» (Київ, Україна). З усіма
проектами

ви

маєте

можливість

ознайомитися

на

sip-

starter.com.
В рамках окремої теми, були обговорені реальні кроки по
становленню

в

Україні

повноцінного

інклюзивного

суспільства. Евгений Охрименко - Голова Громадський Рух
«Соціальна єдність» і Виталий Потапчук - Голова компанії
BeWarned розказали про успіхи та виклики проекту «Країна,
без бар’єрів до нечуючих». Реалізацію проекту у зв’язці з
іноваційними програмними продуктами «Connect Pro» та
«Перекладач ЖМ». Дуже цікава презентація та приклад того, як
можуть успішно співпрацювати третій сектор, бізнес та влада.
Організатори

Міжнародного

Ресурсного

Бізнес

Форуму

«Ukraine. INFO. Biz 2020: Online» - Міжнародна Асоціація
«Євростратегія»,
Громадська

International

спілка

«Рада

Media

Group

Соціального

«Diplomat»,

Інвестування»,

Соціальна Краудфандингова Ресурсна Платформа «SIPstarter:
Social Investment Projects» (sip-starter.com), Rotary Satellite Club
«Kyiv-Capital – Odessa Sea Energy»
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висловлюють

свою

подяку

інформаційним

партнерам

-

Американскій торговельній палаті в Україні (АСС); UVCA Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association,
партнерам:
України»,

Міжнародному
Благодійному

Благодійній

організації

благодійному

фонду

фонду

«Карітас

«Міжнародний

«Карітас

Одеса

благодійний

УГКЦ»,
фонд

сприяння інноваційному розвитку в сфері фізичної культури і
спорту»,

Фундації

імені

князів-благодійників

Острозьких,

Громадський рух «Соціальна єдність».
Дякуємо за підтримку Rotary-Club "Kyiv-Capital".
Окрему

подяку

організатори

Форуму

висловлюють

синхронним перекладачам та перекладачам на жестову мову,
які забезпечили по-справжньому інклюзивний захід.
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29 жовтня відбулася ознайомча зустріч представників
Євростратегія

та

експертів

програми

підтримки

від

Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Протягом наступних
двох місяців Євростратегія отримає експертну підтримку з
розробки та застосування стандартів належного врядування.
Мета програми: Координатор проектів ОБСЄ в Україні у
співпраці з ІСАР Єднання, Українським Форумом Благодійників
та Українською Біржею Благодійності буде консультувати та
допомагати регіональній групі зацікавлених ОГС у розробці
їхнього кодексу поведінки, належного управління та структури
управління, системи зв'язку та інформації, та відповідних
процедур та норм.
Євростратегія пройшла відбір на конкурсній основі серед 39
учасників. Експертна підтримка, полягатиме у:
• Здійсненні аудиту вашої організації на предмет відповідності
базовим стандартам належного врядування ОГС;
•

Наданні

письмових

рекомендацій

щодо

приведення

структури та внутрішніх політик і процедур вашої організації
до базових стандартів належного врядування ОГС;
• Здійсненні менторської підтримки (онлайн чи оффлайн
консультацій

за

запитом)

у

ході

реалізації

наданих

рекомендацій.
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19

листопада,

відбулася

робоча

зустріч

представників

Євростратегії та партнерських організацій з представником
Координатора проєктів ОБСЄ в Україні – Ольгою Озьорною.
Під час зустрічі обговорили розробку та впровадження
документів

належного

врядування,

подальшої

імплементації,

обміну

особливості
досвідом

і

щодо
надання

консультаційної підтримки організаціям партнерам спілки за
напрямками: розробка та імплементація Етичного кодексу,
розбудова системи комунікацій і інформування, розбудова
системи належного врядування. Отримали коментарі та
пропозиції від Ольги щодо використання міжнародного
досвіду, який вони вивчали під час візитів до Іспанії та
Нідерландів. Отримали відповіді на низку важливих питань: чи
потрібно

на

етапі

розробки

залучати

представників

партнерських організацій; чи потрібно публікувати розроблені
документи

на

сайті

стандартів

може

спілки;

допомогти

яким
спілці

чином
в

впровадження

майбутньому

при

налагодження нових зв’язків з міжнародними донорськими
організаціями, фондами та бізнесом; що робити щоб процес
не зупинився, і документи не залишились тільки на папері.
Протягом 3-х тижнів вже відбулося 5 онлайн зустрічей з
експертами програми.
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Поліна Нюхіна (БО «Український форум благодійників) Ментор з розробки етичного кодексу та Ірина Гуцал (МБФ
«Українська біржа благодійності» платформа dobro.ua) –
Ментор з розбудови системи комунікацій та інформування.
Євростратегія здійснила аналіз наявних людських ресурсів,
політик і процедур, які регулюють поведінку членів, партнерів,
співробітників та волонтерів. Обговорили з ментором свої
напрацювання, отримали коментарі та пропозиції щодо
подальших кроків з розробки та імплементації. Що стосується
комунікацій
офіційних

і

інформування,

веб-ресурсів,

провели

виявили

детальний

головні

діючи

аналіз
канали

комунікації, провели опитування «третіх осіб» з питань
сприйняття та розуміння чим займається організація? хто
цільова аудиторія та бенефіціари? в загалі для кого працює та
звітує Євростратегія? Протягом наступного місяця робочі
документи будуть доопрацьовані і до 25 грудня будуть
опубліковані на сайті.
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Фінансовий звіт Асоціації
«Євростратегія»
Надходження за 2020 рік – 695 241,2 грн
З них:
Гранти: 666 315 грн

(95,8%)

Благодійні внески на статутну діяльність:15 664,1 грн

(2,3%)

Благодійні внески на проєктну діяльність: 13 262,1 грн (1,9%)

Витрати за 2020 рік - 758 390,41 грн
З них:
Проєктна діяльність : 742 726,31 грн

(97,9%)

Адміністративна діяльність: 15 664,1 грн

(2,1%)

Проєктна діяльність за 2020 рік: 742 726,31 грн
Експертна підтримка: 614 200 грн

(82,7%)

Заходи: 80 746,32 грн

(10,9%)

Робочі візити: 47 779,99 грн

(6,4%)
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Подяка
GIZ - програмі «Fit for Partnership with Germany»
ІСАР «Єднання»
БФ «Карітас Одеса УГКЦ»
МБФ "Карітас України"
Карітас Спес
Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association
American Chamber of Commerce in Ukraine (ACC)
ОБСЕ: Організація з безпеки і співробітництва в Європі
представникам Березівської ОТГ
ГР «Соціальна єдність»
Rotary-Club "Kyiv-Capital"
BeWarned
БО «Міжнародний
благодійний фонд
сприяння інноваційному
розвитку в сфері фізичної
культури і спорту»
Фундації імені князівблагодійників Острозьких
БО «Український форум благодійників»
МБФ «Українська біржа благодійності»
Громади учасники Ініціативи
Rotary Ukraine
Гільдія кінематографістів Одеси
ГС «Рада соціального інвестування»
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Подяка
ЮНІСЕФ
Руслан Крапліч
Віра Сіряміна
Іван Гевко
Натан Фельдман
Дзвінка Чайківська
Микола Стеблянко
Ростислав Лукач
Максим Фірсенко
Інеса Осовська
Владислав Ващук
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Контакти
esod.org
www.facebook.com/
eurostrategy

strategyod@gmail.com

(048) 771-79-55
(097) 808-87-78

65121, Україна,
м. Одеса, вул. Шкільний
аеродром, 1/1

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