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ВСТУПНЕ СЛОВО
ОЛЬГА АЙВАЗОВСЬКА
Голова Правління Фонду

Рік 2019-й розчинив нові вікна можливостей для України, а значить, і для її
громадянського суспільства, яке є основним партнером Міжнародного фонду
«Відродження». Політичні зміни, здійснені у демократичний спосіб – це завжди шанс.
Однак, як і будь-який шанс, це лише можливість, а не гарантія руху вперед.
Наближення влади до широких верств суспільства, краще реагування на суспільні запити,
долання дистанції між державою та громадянами – такими були типові сподівання року,
що минув. Водночас, окреслилися й ризики розмивання деяких важливих здобутків
нової України, відступу в реформах та політиці національної безпеки. Різнобарвна
емоційна хвиля, яка слідувала за зміною влади, очікувано виявилась досить
короткостроковою і швидко минула. Однак відчуття надійності та послідовності шляху,
яким ми рухаємося, наразі не настало.
Як правильно оцінити існуюче вікно можливостей і скористатися ним, уникаючи як
завищених очікувань, які несуть неминучі розчарування, так і фрустрації, яка демотивує?
Які суспільнокорисні цілі можуть бути досягнуті в чинних історичних умовах? Кожен з вас
давав свою відповідь на це питання, а ми намагались допомогти виявити точки
застосування вашої енергії та працювати разом.
На щастя, громадянське суспільство залишається розмаїтим та продовжує формувати
правила взаємодії, або комунікації з владою і опозицією, шукаючи баланс між
політичною нейтральністю та ефективністю адвокації реформ.

ОЛЕКСАНДР СУШКО
Виконавчий директор Фонду

Громадськість була активною, коли йшлося про суспільно-чутливі реформи
(децентралізація, медицина, освіта, протидія корупції, прозорість та підзвітність влади,
виборче законодавство), захист прав людини, зокрема, вразливих груп, підтримку
європейського вектору розвитку та просування українських інтересів за кордоном. Ми
намагались бути поруч і спільно з активною частиною суспільства формувати і втілювати
порядок денний, спрямований на зміцнення демократичних основ держави і
верховенства права.
2019 рік сприяв усвідомленню того, що швидкі зміни можуть бути ненадійними, а для
того, щоб досягти сталого результати, треба вміти грати в довгу. Це підтверджується
подальшим розвитком подій, тож бажаємо усім наполегливості, терпіння та стратегічної
мудрості.
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ХТО МИ?
Міжнародний фонд «Відродження» — одна з найбільших українських благодійних фундацій, що з 1990-го року розбудовує в Україні
відкрите суспільство де кожен почує себе гідно, де громадяни включені в творення держави, а влада є прозорою та відповідальною. Ми
будуємо Україну, в якій права людини надійно захищені, а позитивні зміни працюють на благо громадян.
Фонд заснований філантропом Джоржем Соросом і є частиною міжнародної мережі Фундацій Відкритого Суспільства (Open Society
Foundations)

Програми Фонду

ПРАВА ЛЮДИНИ
ТА ПРАВОСУДДЯ

ДЕМОКРАТИЧНА
ПРАКТИКА

ГРОМАДСЬКЕ
ЗДОРОВ’Я

Посилення правової
спроможності місцевих
громад: моніторинг та
документування
порушень прав
людини: реформування
кримінальної юстиції

краща якість публічної
політики; дієві
інструменти боротьби
з корупцією;
підзвітність й
відповідальність влади
перед громадянами;
захист довкілля

ефективна та
недискримінаційна
система охорони
здоров’я; прозоре
використання
бюджетних коштів;
рівний доступ до
необхідних ліків

ЄВРОПЕЙСЬКА
ПРОГРАМА
ефективне виконання
Угоди про асоціацію
Україна-ЄС; посилення
міжнародної
підтримки України

СОЦІАЛЬНИЙ
КАПІТАЛ

РОМСЬКА
ПРОГРАМА

розвиток
спроможнoсті
самоорганізованих
громадських ініціатив;
громадянський діалог
і порозуміння;
краудфандинг

протидія дискримінації
ромів; розвиток
молодіжного
ромського лідерства;
залучення ромів до
суспільних процесів

РОЗВИВАЄМО ВІДКРИТЕ РОЗМАЇТЕ СУСПІЛЬСТВО НА ОСНОВІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
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Що об’єднує діяльність усіх програм?

Підтримуємо активне і
відкрите громадянське
суспільство, що змінює
Україну

Творимо середовище,
у якому ці зміни
«запрацюють»

Пробуджуємо запит на
відкритість, справедливість,
інклюзивність

Допомагаємо пом’якшити
наслідки конфліктів

Розвиваємо громадянську
активність

Створюємо моделі для
втілення державою

Де працює Фонд?
Центральний офіс Фонду знаходиться в Києві.
Також працює 4 регіональні представництва:


Західноукраїнське представництво у Львові (Львівська, Закарпатська, Волинська
Рівненська, Чернівецька, Тернопільська області);



Південноукраїнське представництво у Одесі (Одеська, Миколаївська,
Херсонська області);



Східноукраїнське представництво у Харкові (Харківська, Сумська, Полтавська,
Донецька, Луганська області);



Придніпровське представництво у Дніпрі (Дніпропетровська, Кіровоградська,
Запорізька області).

РОЗВИВАЄМО ВІДКРИТЕ РОЗМАЇТЕ СУСПІЛЬСТ-
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КЛЮЧОВІ ЦИФРИ ЗА 2019 РІК

335,2
мільйонів гривень витрачено на розвиток
громадянського суспільства
У порівнянні з попереднім роком загальний бюджет фонду дещо зріс - з 253 мільйонів гривень до 335 мільйонів
гривень. Кількість підтриманих організацій залишилась практично незмінною, як і кількість підтриманих проектів на 20 більше. Середній розмір гранту дещо знизився і склав 511 тис. грн.

429

Найбільшими грантерами Фонду у 2019 році стали «Інститут миру і порозуміння», «Слідство.Інфо», «Українська фундація правової допомоги», «Європа без бар’єрів», «Львівський медіафорум», «Transparency International Україна»,
«Інститут раннього втручання».

проєктів підтримав Фонд

239
організацій отримали підтримку від Фонду
6

7

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
КУРСУ УКРАЇНИ
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми віримо, що громадянське суспільство може внести свій значимий внесок у
просування українських інтересів на міжнародній арені. Ми допомагали просувати
аналітику про події в Україні для західних експертів та чиновників, адвокатували
корисні для України зміни в політиці Східного партнерства ЄС і проводили профільні
форуми та дискусії з країнами-сусідами – Польщею та Білоруссю. Завдяки роботі
платформи «Київський діалог» ми актуалізовували український порядок денний для
Німеччини. Ми підтримали проведення Української лабораторії в Брюсселі, яка
зібрала разом єврочиновників, а також українських та європейських експертів.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ПРОСУВАННЯ
УКРАЇНСЬКИХ
ІНТЕРЕСІВ НА
МІЖНАРОДНОМУ
РІВНІ

В умовах війни з Росією, західні партнери є опорою як для економічного розвитку
України, так і для стримування агресора. Критично-важливо зберігати підтримку
України та просувати українські інтереси серед західних стейкхолдерів.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

В Гаазі представили
звіт про порушення
прав людини в
окупованому Криму

Як має змінитися
політика ЄС щодо
Східного
партнерства?

kyiv-dialogue.org/uk/
nimecko-ukrajinskaplatforma

Четверта
Українська
Лабораторія в
Брюсселі

7 подаль до
Міжнародного
кримінального суду
стосуються вчинених
Росією злочинів
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми продовжуємо боротися з маніпуляціями та дезінформацією, яку російські агенти
впливу поширюють про Україну як закордоном, так і в її межах. Ми допомагали у
створенні дослідження про дію російської пропаганди щодо України у Британії
«Weaponizing news», підтримували платформу Ukraine.World, яка поширює правдиві
факти про Україну для англомовних аудиторій та ровінчує фейки, дослідження
історичної пропаганди Росії щодо України від Internews, українські майданчики
texty.org.ua та VoxUkraine, які досліджують і протидіють фейкам та маніпуляціям
всередині України та інші проекти. Ми викриваємо російську пропаганду під час
закордонних візитів та зустрічей з міжнародними партнерами.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ПРОТИДІЯ
АНТИУКРАЇНСЬКІЙ
ТА АНТИЗАХІДНІЙ
ПРОПАГАНДІ

Дезінформація про Україну – це частина гібридної агресії Росії проти України. Ми
працюємо, щоб мінімізувати негативний вплив та просувати правдиву інформацію
щодо України. Це допомагає зберігати підтримку країн-союзниць та протистояти у
війні з Росією.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

82% новин про
Україні, які Росія
поширює в Британії,
присвячені провалам

ukraineworld.org

Ре-візія історії
Російська історична
пропаганда та
Україна

Як протидіяти
поширенню
дезінформації в
медіа і соцмережах?
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми не втомлювались розповідати українцям про те, чому ЄС – наш ключовий
партнер. Ми провели 7 вебінарів про ЄС – від соціальної та енергетичної політики до
участі в грантових програмах ЄС. На Прометеусі з’явився перший відкритий онлайнкурс про європейську зовнішню політику. Ми підтримали конференції Офісу Віцепрем’єр-міністра “Євроінтеграція: сила можливостей” та ряд презентацій та дискусій
про ЄС у містах-обласних центрах, а також профільні навчання про ведення бізнесу з
ЄС у регіонах. Ми профінансували аналіз євроінтеграційних обіцянок політичних
партій, рейтинг європейської інтеграції областей та безліч інформаційних матеріалів,
що розповідають українцям, що таке ЄС та європейські політики насправді.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ПРОСУВАННЯ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
В УКРАЇНІ

Інформаційний простір переповнений фейками та маніпуляціями про ЄС. Ми
переконані, що як експертні середовища, так і українці загалом мають володіти
максимально якісно та детальною інформацією про ЄС та можливості, які відкриває
євроінтеграція перед Україною.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Що дає
асоціація з ЄС?

Вебінар
«Спільні політики ЄС:
уроки для України»

Євромапа України.
Рейтинг
європейської
інтеграції областей

Євроінтеграційні
обіцянки політичних
партій: аналіз
передвиборчих

Онлайн-курс
«Європейська
зовнішня політика:
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Спільно з дипломатами, ми працювали над збереженням санкцій для Росії, яка з
2014 року веде війну проти України. Ми підтримували моніторинг порушень
міжнародних санкцій у сфері морського, а й авіаційного транспорту через ведення і
щотижневе оновлення «Чорного списку» порушників, який веде Майдан
закордонних справ. Спільно з InformNapalm, ми документували порушення прав
людини в Криму та доносили цю інформацію до західних партнерів. Ми допомагали
відстоювати та розширювати санкції щодо будівництва «Північного потоку 2», а
також підтримували дискусійні майданчики про загрози Росії та видання книг про
російську окупацію.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ЗБЕРЕЖЕННЯ
САНКЦІЙ
ДЛЯ РОСІЇ

Санкції для Росії - це важливий інструмент зовнішньої політики на стримування
ескалації та дотримання прав людини. Вони є формою тиску на країну-агресора для
потенційного врегулювання конфлікту на Сході України.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Північний Потік-2.
Щоб Європа чула,
ми маємо говорити

blackseanews.net

Крим за завісою.
Путівник зоною
окупації
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ЩО МИ РОБИЛИ?

ПОДОЛАННЯ
БЕЗКАРНОСТІ ЗА
ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ
ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОУКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Росія має відповісти за воєнні злочини та порушення міжнародного гуманітарного
права в Криму та на Донбасі. Для цього ми підтримували документування злочинів
вздовж лінії розмежування на Донбасі, допомагали в ідентифікації російських солдат,
що воювали на Донбасі та передавали інформацію про воєнні злочини та утиски
свобод Росії в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Ми видали в Україні посібник
з притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини та провели міжнародну
конференцію, присвячену цій темі. Окремо ми досліджували порушення прав
людини в Криму в контексті нав’язування громадянства, що стало частиною
загального позову України до Росії. За підтримки Фонду була зібрана і передана
міжнародним партнерам інформація про мілітаризацію окупованого Криму. Завдяки
співпраці з фондом, українські правозахисники приймали участь у дискусіях на базі
Міжнародного кримінального суду в Гаазі

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Отримані дані допомагають Україні за допомогою міжнародного тиску стримувати
російську агресії, а в майбутньому допоможуть довести неправомірність дій Росії та
домогтися компенсації за її дії часів окупації.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Росія нав’язує
громадянам
громадські
обов’язки—адвокат

«Судочинство» в
окремих районах
Сходу України.
Аналітичний огляд

blackseanews.net

Як Міжнародний
кримінальний суд
може допомогти
Україні розслідувати
злочини Росії?

Права людини
в контексті
нав’язування
громадянства

Презентація книги
«Крим за завісою.
Путівник зоною
окупації»
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Під час підписання Угоди про Асоціацію з ЄС Україна взяла на себе величезну
кількість зобов’язань щодо впровадження стандартів ЄС. Вже 5-й рік ми слідкували та
допомагали у їх виконанні. Ми створили перший в Україні курс про Асоціацію з ЄС та
аналізували динаміку виконання Угоди про Асоціацію, як в цілому, так і в окремих
сферах. Аналіз містив не лише дані про виконання, але й план дій для Уряду – що
робити далі. Також Фонд підтримував ряд досліджень у сфері співпраці між Україною
та ЄС і формування секторальних порядків денних.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ
УГОДИ ПРО
АСОЦІАЦІЮ З ЄС

Від того, наскільки успішно Україна впровадить Угоду про Асоціацію залежить
майбутнє співпраці між ЄС та Україною, а потенційно – і перспективи членства в ЄС.
Сприяння імплементації Угоди про Асоціацію – це інвестиція в європейське майбутнє
України.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Євроінтеграція
де-факто: наскільки
просунулася Україна
у впровадженні УА

Євроінтеграція
де-факто: що
залишилося зробити
Україні для
впровадження УА

Інтеграція у рамках
асоціації: динаміка
виконання Угоди між
Україною та ЄС

Угода про асоціацію
Україна-ЄС.
Спецпроект

Пріоритети співпраці
з ЄС у сфері
мобільності
та безпеки

Оцінка стану
впровадження
Україною
антидискримінаційних
директив ЄС
13
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Як один з ініціаторів початку Безвізового процесу з ЄС, Фонд традиційно приділяє
увагу питанням свободи пересування та транскордонному співробітництву між
Україною та ЄС. Ми підтримували проекти, що були спрямовані на дослідження
візової політики щодо українців та України – щодо громадян третіх країн, реформ
управління кордоном в Україні загалом та змін на україно-польському кордоні
зокрема. Підтримані Фондом дослідження лягли в основу урядової Стратегії
інтегрованого управління кордонами та стали предметом дискусій у Польщі. З іншого
боку, ми підтримували дослідження у сфері політики іміграції в Україну, зокрема, в
розрізі процедур і законодавства, а також в розрізі проблем інтеграції мігрантів в
Україну.

ТРАНСКОРДОННЕ
СПІВРОБІТНИЦТВО
І СВОБОДА
ПЕРЕСУВАННЯ

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Свобода пересування – одна з базових цінностей відкритого суспільства. Безпечні і
людяні кордони, повага до людської гідності тих, хто подорожує або змінює місце
проживання – все це є підвалинами для реалізації цих цінностей.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Балансуючи між
безпекою і
відкритістю

Візова політика
України

Політика імміграції:
аналіз процедур і
законодавчі новели
в Україні

Жити біля кордону:
громади Шегинь
і Угринова
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Протягом року через спільний з ЄС проект «Громадська синергія» ми підтримували
роботу двох головних громадських платформ для просування євроінтеграції в Україні:
Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та
Національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.
Ці платформи забезпечують співпрацю українських громадських організацій,
профспілок та інших громадських об’єднань з європейськими інституціями та
допомагають у просуванні європейської інтеграції.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Євроінтеграційні платформи допомагають об’єднати голоси окремих українських
активістів та експертів у видимий та впливовий орган, на позицію якого зважає
Європейський союз.

РОЗВИТОК
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПЛАТФОРМ

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Відбулась Асамблея
Української сторони
Платформи
громадянського
суспільства Україна-ЄС

heap-csf.org.ua

Що таке Українська
сторона Платформи
громадянського
суспільства
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ЩО МИ РОБИЛИ?
У 2019 році ми підтримували проекти з розвитку громадського лідерства як на
регіональному, так і всеукраїнському рівнях. Ми підтримували Школи лідера
громади, тримісячну програму з виховання лідерства серед представників органів
місцевого самоврядування та величезну кількість навчань для чиновників та
активістів в рамках проекту «Київський діалог». На рівні країни ми були одними з
партнерів телевізійного проекту «Нові Лідери», що виходив на ICTV. Ми допомагали
в розвитку ромського лідерства через проведення Форуму ромської молоді, Ромської
школи політичної активності у Одесі, спортивних змагань серед ромських підлітків та
надавали гранти для молодих ромських активістів. Ми розвивали потенціал
громадських активістів через Акселератор громадських ініціатив та підтримували
проекти з розвитку жіночого лідерства.

РОЗВИТОК
ГРОМАДСЬКОГО
ЛІДЕРСТВА

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Актуальні виклики України потребують ціннісних лідерів, здатних брати
відповідальність на себе. Ми віримо, що лідерство – це навичка, яку можна віднайти
і розвинути в собі.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Національний
телепроект
Нові лідери 2020

Конкурс малих
грантів на розвиток
ініціатив від
Київського Діалогу

В Одесі випускники
Ромської школи
політичної активності
отримали
сертифікати
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Фонд завжди прагнув підтримувати спроможні організації та ініціативи, що мають
підтримку в суспільстві. Протягом всього 2019 року продовжував діяти конкурс
«Культура. Спільнота», за яким ми могли подвоїти суму, зібрану організацією шляхом
краудфандингу (до 150 тисяч гривень). З часу старту конкурсу ми підтримали 49
культурних ініціатив, а загальна сума підтримки перевищила 4 мільйона гривень.
Підтримані проекти стосувалися найрізноманітніших сфер культури – від розвитку
освітніх просторів до запуску благодійних інтернет-магазинів, від зйомки короткого
метру до реставрації картин в музеях. Паралельно, ми піднімали публічні дискусії про
те, яким є майбутнє інструментів спільнокошту для культурних проектів.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

РОЗВИТОК
ФАНДРАЙЗИНГУ

Диверсифікація джерел фінансування проекту робить його більш стійким і сталим.
Окрім цього, вступаючи у фандрайзингову кампанію, культурні ініціативи знаходили
нові способи комунікувати зі своїми аудиторіями і перетворювати випадкових
симпатиків у справжню спільноту.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Конкурс ідей для
партнерства у
краудфандінговій
ініціативі «Культура.
Спільнота»

biggggidea.com
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми продовжили розпочату у 2018 році роботу з подолання конфліктів у громадах і
налагодження якісного діалогу та співробітництва. Ми підтримали дослідження
Асоціації сприяння самоорганізації населення, присвячене особливостям об’єднання
громад у етноконтактних регіонах, а також дослідження Фундації імені Григорія
Яхимовича з приводу можливостей співробітництва громад у сферах медицини та
освіти. На регіональному рівні ми допомагали поширювати практики вирішення
конфліктів в ОТГ, проводити навчання з подолання конфліктів у громадах та готувати
соціальних перемовників у ОТГ.

СПІВРОБІТНИЦТВО
ГРОМАД ТА
ПОДОЛАННЯ
КОНФЛІКТІВ

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Сьогодні між різними громадами, між населеними пунктами всередині ОТГ чи навіть
всередині одного населеного пункту часто відбуваються конфлікти—і як наслідок
зміни адміністративно-територіального устрою, і як наслідок реалізації реформ на
місцевому рівні. Від успішного розв’язання таких конфліктів залежить і успішність
самих реформ децентралізації, медицини, освіти тощо.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Що важливо для
гармонійного
розвитку громад?

Нормативно-правове
забезпечення
співробітництва
громад у Україні

О’єднання громад в
етноконтактних
регіонах: особливості
та перспективи
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Фонд реалізовував та підтримував ряд проектів, спрямованих на розвиток
підприємництва. Ми просували інформацію про можливості на переваги роботи
українських підприємців на ринку ЄС – як через проведення навчань у регіонах, так і
через поширення інформаційних матеріалів та публікацій в ЗМІ. Також Фонд
підтримував надання безкоштовних юридичних консультацій для підприємців у
юридичних клініках, навчання ветеранів АТО з ведення бізнесу, аналіз та адвокацію
змін у системі надання державної підтримки підприємствам та реформи митниці, що
має допомогти підприємцям.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Ми переконані, що розвиток малого та середнього підприємництва, заснованого на
цінностях розвитку та усвідомлення соціальної відповідальності.

РОЗВИТОК
ПІДПРИЄМНИЦТВА

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Як бізнес-асоціації
захищають
українських
підприємців

Що зупиняє
український бізнес
від використання
підтримки з ЄС: міфи
та реальність

Європейські
інструменти для
розвитку малого та
середнього бізнесу

Вебінар «Як ЄС
допомагає розвитку
малого й середнього
бізнесу України?»

20

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

02 ГРОМАДСЬКА УЧАСТЬ ТА ВЗАЄМОДІЯ

21

ЩО МИ РОБИМО?
Фонд продовжив розбудовувати діалог громадянського суспільства та влади, який
так важливий для реформування країни та вимагає координації дій. Спільно з
платформою “Київський Діалог” ми просували інструменти громадської участі
(зокрема про “Бюджет участі”), залучаючи представників місцевої влади;
підтримували навчання народних депутатів державному управлінню, зокрема про
боротьбу з корупцією та реформи, де великий внесок робить саме громадський
сектор.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

СПІВПРАЦЯ
ГРОМАДЯН
ТА ВЛАДИ

Лише скоординовані зусилля влади та громадян можуть принести бажаний
результат, який полягає в тому, щоб наша країна була високорозвиненою, а права
кожного захищені. Від прагнень до змін і тих реформ, які було запущено після
Майдану, залежить наше з вами майбутнє. Це можливо не завдяки ворожнечі. А
лише тоді, коли ми об’єднані спільною метою та інтересами, заради яких готові
співпрацювати.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Потрібно постійно
пояснювати громаді,
що і для чого робить
влада

PlatForum: діалог
громадянського
суспільства, влади та
громадян

Громадський
бюджет вивчали
активісти з малих
міст у Черкасах

Судову реформу
слід починати з
правової освіти

Стенфордські
викладачі на чолі з
Фукуямою
навчатимуть
"слуг народу"
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми підтримували створення різного роду публічних просторів взаємодії для
створення культурних проєктів, спільної роботи та активізації міст. У Луцьку ми
підтримали переобладнання сучасного мистецького простору «ГаРмИдЕр ангарstage», у селищі Ясіня Рахівського району на Закарпатті – мультимедійного комплексу
для творчості, інклюзії та розвитку «Креденц», у Києві – коворкінгу на природі
«Зелений хаб», а у Дрогобичі – нового молодіжного центру.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Для взаємодії активних громадян та формування нових ідей необхідні спільні
простори, в яких нові ідеї можуть зародитися та визріти.

СПІЛЬНІ
ПРОСТОРИ

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Green hub
Kyiv 2019

Молодіжний
простір у
Дрогобичі - місце
зустрічей та
розвитку

«ТЕПЛО і СВІТЛО» у
«Гармидер ангарstage»
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми вважаємо критичне мислення однією з основ відкритого суспільства. Тому у 2019
році ми підтримували велику кількість проектів у сфері розвитку критичного
мислення. Більшість з них стосувалися розуміння виборчих технологій – серія
подкастів від «Чесно», аудіопрограма «Еволюція виборця» на Українському радіо,
інформаційні кампанії «Ейдосу» та Бюро аналізу політики про протидію
маніпуляціям, проект Громадського ТБ «Бебісітери Президента», дискусії Виборчої
Ради UA про усвідомлений вибір та інші. Окрім цього, фонд підтримав розробку
першого в Україні онлайн-курсу з фактчекінгу від VoxCheck, дослідження Центру
економічної стратегії про схильність українців вірити в популістичні обіцянки,
проведення в парку Шевченка в Києві Міжнародного дня перевірки фактів тощо.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

РОЗВИТОК
КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ

Критичне мислення дозволяє громадянам реалістичніше оцінювати ситуацію в країні,
а отже – робити чіткіше усвідомлювати власні дії та їх наслідки.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

I want to believe:
розбираємо 5
улюблених
маніпуляцій
політиків

Технології
парламентських
виборів

Фактчек:
довіряй-перевіряй.
Онлайн-курс

Як зробити українців
менш вразливими до
популізму?

Еволюція
виборця. Спецпроєкт
про політтехнології
та маніпуляції у
передвиборчий час
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ЩО МИ РОБИЛИ?
У 2019 підтримка журналістики переважно стосувалася підтримки у створенні
суспільно-важливих журналістських матеріалів та розвитку професійних якостей
журналістів. Ми підтримали видання посібника та серію навчань про стандарти прав
людини у журналістиці, проведення журналістських розслідувань та Всеукраїнську
конференцію для журналістів-розслідувачів, окремі програми на Громадському ТБ,
Громадському Радіо, Українському Радіо, львівському інформаційному порталі «Твоє
місто», телеканалі «Рівне 1» та інших.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Тому що саме журналісти мають забезпечувати контроль за владою і бути доносити
об’єктивну інформацію про події в країні до суспільства. Проте це можливо лише в
тому разі, якщо журналістика є незалежною, а самі журналісти – володіють усіма
необхідними навичками.

НЕЗАЛЕЖНІ
МЕДІА

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

#Бебісітери
президента.
Спецпроєкт

«Свобода вибору
з Андрієм
Куликовим».
Дискусії

Міжнародні
стандарти прав
людини і
журналістика
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Поняття Відкритого суспільства об’єднує усі тематики, якими займається Фонд.
Відтак, для нас важливо доносити інформацію про Відкрите суспільство і розвивати
суспільну дискусію на теми, пов’язані з цим поняттям. У 2019 році ми підтримували
міжнародну конференцію про роль пам’яті у епоху постправди від Центру
досліджень визвольного руху, дискусії з приводу поняття Національної ідеї у Києві та
регіонах, форум про розвиток креативності та інновацій у Львові та багато інших. У
Києві та обласних центрах ми провели більше 10 дискусій Open Society Talks про
майбутнє Відкритого суспільства – від цифрового тоталітаризму до використання
мемів для розвитку демократії.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ДИСКУСІЇ ПРО
ВІДКРИТЕ
СУСПІЛЬСТВО

Публічні дискусії про відкрите суспільство дозволяють не лише доносити його ідеї та
цінності до слухачів, але й спробувати осмислити сценарії його розвитку в
майбутньому.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

У Києві обговорили,
що далі робити з
національною
пам'яттю

Завданням Росії було
інтегрувати в наш
дискурс питання
примирення, і їй
вдалося
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Як і у передні роки, місцева демократія та децентралізація залишалися у фокусі
роботи фонду. Ми підтримували дослідження Інституту громадянського суспільства,
присвячені реалізації реформи децентралізації: від вивчення загроз децентралізації в
держбюджеті до аналізу профільних законодавчих актів. Завдяки нашій підтримці
з'явилися ресурcні центри із розвитку місцевої демократії в Закарпатській,
Запорізькій, Кіровоградській та Сумській областях. Ми допомагали Асоціації
сприяння самоорганізації населення аналізувати перспективні плани об’єднання
громад та критерії спроможності територіальної громади, розбудовувати мережу
Ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії та проводити щорічну
Всеукраїнську конференцію з питань самоорганізації населення. Ми надавали гранти
на розвиток місцевої демократії регіональним організаціям та підтримували громади
у імплементації освітньої, медичної та інших реформ.

РОЗВИТОК МІСЦЕВОЇ
ДЕМОКРАТІЇ
ТА ПРАВА ГРОМАД

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Ми віримо, що політика твориться не лише у Верховній Раді, але на всіх рівнях – від
областей до невеликих ОТГ. Від того наскільки добре працюватиме місцева
демократія, і залежать умови життя більшості українців.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Регіональна політика в
Держбюджеті на 2019
– лобізм та руйнування
стратегічного
планування

Від об'єднання до
розвитку: чи будуть
українські громади
спроможними?

«Безперспективні
перспективні плани»:
як надалі
об’єднуватимуться
громади

Олексій Орловський
— про новий конкурс
у межах Програми
“Демократична
практика”
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ЩО МИ РОБИЛИ?
У 2019 році Україна пройшла через президентські, а пізніше – парламентські вибори.
У обох випадках Фонд прикладав свої зусилля для того, щоб забезпечити чесність і
демократичність виборів. Ми підтримували Національний екзіт-пол «Демократичних
ініціатив», який показував найбільш точну оцінку ймовірних результатів виборів і
слугував запобіжником до фальсифікацій, як на президентських, так і
парламентських виборах. Ми підтримували проекти з протидії використання
адмінресурсу на виборах Інституту аналітики і адвокації, моніторинги «Чесно» щодо
політичної реклами, виборчі дебати та формування порядку денного для кандидатів
в Президенти від «Виборчої ради UA», формування антикорупційних пріоритетів
серед кандидатів на посади Президента України і народних депутатів України, а
також численні проекти, спрямовані на формування усвідомленого вибору (див.
розділ «Формування критичного мислення»).

ЧЕСНІ ТА
ДЕМОКРАТИЧНІ
ВИБОРИ

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Вибори – це ключова демократична процедура, яка визначає, чи можна вважати
суспільство відкритим. Свобода вибору є фундаментом, на якому грунтуються інші
демократичні свободи.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

68 зловживань
адмінресурсом.
Напередодні виборів
політична корупції
зростає

Національний
екзит-пол. Вибори
президента, 2 тур,
21 квітня 2019 р.

"Пам'ятка для
дебатів" щодо
першочергових
питань кандидатам у
президенти

Як політичні партії
використовують
адмінресурс?
Дослідження

Національний
екзит-пол. Вибори до
Верховної Ради,
21 липня 2019 р.
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ЩО МИ РОБИЛИ?

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
ТА ПРОСУВАННЯ
АНТИКОРУПЦІЙНОГО
МИСЛЕННЯ

Ми підтримали Центр політико-правових реформ у створенні Альтернативного звіту з
оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики, проекту
Антикорупційної стратегії та численні події, присвячені цим дослідженням. У
співпраці з Фондом та іншими донорськими організаціями, коаліція антикорупційних
організацій просувала виконання новообраним парламентом громадського порядку
денного Встановлення справедливості, яким було закріплено ряд вимог
громадськості для новообраного Парламенту та Президента в антикорупційній,
правоохоронній та судовій сферах. З Київською школою економіки ми проводили
міжнародну Конференцію з питань корупції та антикорупційних політик. За
підтримки Фонду регіональні ЗМІ Львова, Дніпра, Житомира, Кремечука та інших міст
проводили антикорупційні журналістські розслідування. Паралельно ми займалися
просуванням антикорупційного мислення. Спільно з ПРООН ми проводили
Антикорупційну школу для регіональних та молодіжних активістів. У листопаді ми
організували «Антикоруптон» - дводенний інтенсивний брейн-шторм ідей з протидії
корупції. Також за нашої підтримки запрацювала перша школа гідів антикорупційних
турів та проводились самі тури. В рамках передачі українського досвіду у сфері
антикорупції ми організували 7 візитів в Україну колег із Албанії, Вірменії та
Казахстану, а також направляли українських експертів до цих країн

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Відповідно до соціології, корупція входить то топ-тем, які хвилюють українців. Без
зниження рівня корупції на усіх рівнях ймовірність успішного впровадження реформ
є вкрай низькою.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Нова антикорупційна
стратегія для
України: якою вона
має бути?

Конференція з
питань корупції та
антикорупційних
політик

Звіт з оцінки
ефективності
державної
антикорупційної
політики
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми продовжили підтримку Ініціативи з прозорості видобувних галузей (ІПВГ) в
Україні. Фонд долучився до організації 42-го засідання Міжнародного Правління ІПВГ
в Києві. За підтримки Фонду було перекладено і видано українською мовою оновлені
Стандарти Ініціативи з прозорості видобувних галузей. У складі Міжнародного
Правління ІПВГ продовжував працювати представник Фонду Олексій Орловський.
Також ми підтримували налагодження діалогу між видобувними компаніями та
громадами, зокрема, через проведення Форуму соціального партнерства, численних
круглих столів, обговорень, семінарів, нарад. Завдяки децентралізації та збільшенню
прозорості видобувних галузей, бюджети деяких громад змогли зрости на десятки
мільйонів гривень.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ПРОЗОРІСТЬ
ВИДОБУВНИХ
ГАЛУЗЕЙ

Зробивши діяльність у сфері видобутку надр прозорою, ми не лише заощаджуємо
державні кошти, але й допомагаємо радикально збільшити податкові надходження у
громадах, де відбувається видобуток. Що, в свою чергу, піднімає рівень життя у цих
громадах.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Чкаловська ОТГ
отримала 13,6
мільйона завдяки
рентним платежам
Укргазвидобування

eiti.org.ua

Стандарт Ініціативи
прозорості
видобувних галузей
2019

Матеріали з 42-го
Засідання Правління
Ініціативи прозорості
видобувних галузей
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми підтримували проект Комітету виборців України «Атестація місцевих депутатів»,
який спрямований на моніторинг дій влади на місцях і підвищення її підзвітності, і
зокрема запуск веб-платформи та мапи приймалень депутатів міських рівнів у 9
областях. Спільно з партнерами, ми провели оцінку і нагородження переможців
рейтингу бюджетної прозорості «Кришталь року», а також допомогли запустити
онлайн-ресурс PolitHub від «Чесно», який зібрав інформацію про більш ніж 100 тис.
політиків усіх рівнів. Ми підтримували «Ціну держави» у просуванні свого
бюджетного симулятора. Ми допомогли створити базу комунальної нерухомості
Луцьку, здійснити моніторинг гарячих ліній та електронних звернень до центральних
органів виконавчої влади і провести численні круглі столи для налагодження взаємно
-відповідальної взаємодії між владою та громадою.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ПІДЗВІТНІСТЬ
ВЛАДИ

Контроль та взаємодія громадян і
влади
допомагає
ефективніше
робудовувати громади, знизити корупційні ризики та активізувати саму громаду для
роботи над спільними справами.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Нагородження
переможців
рейтингу бюджетної
прозорості

chesno.org/polithub

attestation.in.ua

Онлайн-мапи
приймалень
депутатів
місцевих рад
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ЩО МИ РОБИЛИ?
У 2019 році ми продовжили працювати заради того, щоб громадяни мали повний
доступ до необхідної інформації у найрізноманітніших сферах – від історичних архівів
до бюджетних витрат. Ми лобіювали розбудову механізму перевірки інформації про
кінцевих бенефеціарних власників. Для спрощення доступу до інформації, ми
допомогли створити онлайн-курси про роботу з архівами КГБ та роботу з
інформацією про бюджети міст. Також ми підтримали «Чесно» у здійсненні
моніторингів політичних фінансів, як під час президентських та парламентських
виборів, так і в частині регулярного звітування партій.

ДОСТУП
ДО ІНФОРМАЦІЇ
ТА ПРОЗОРІСТЬ
ФІНАНСІВ

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Володіючи більшою кількістю перевіреної інформації, громадяни можуть приймати
відповідальніші рішення та, одночасно, вимагати більшої відповідальності від влади.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Хто і скільки
витратив на
політичну
телерекламу до та
після реєстрації?

Півмільярда на рекламу:
хто та скільки витратив
до старту
президентської
кампанії

Бюджетний процес
— основи.
Онлайн-курс

Розсекречені
Онлайн-курс
про роботу з
архівами КҐБ
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми активно збільшували доступність якісної юридичної допомоги. У 2019
продовжила роботу ініціатива Громадських радників - першої волонтерської ланки
правової допомоги на рівні громади. 150 Громадських радників об’єдналися у
мережу. В рамках ініціативи, окрім навчання нових параюристів та мережування, ми
проводили правопросвітницькі заходи про права громадян та дискусії про правові
потреби. Ми допомагали в підготовці «Вуличних юристок» для роботи з жінками з
вразливих категорій. Ми продовжили підтримку організацій, що працюють для
надання безкоштовної правової допомоги, як у вигляді офісів та центрів безоплатної
правової допомоги, так і мобільних точок доступу. Ми підтримували проведення
хакатону з доступу до правосуддя, навчання з дослідження правових потреб та
запуск Школи практичних знань з доступу до правосуддя, у рамках роботи якої
впроваджувалась комплексна програма практичного застосування кращих практик
розвитку правової спроможності громадян, громад та вразливих спільнот.

ДОСТУПНА
ПРАВОВА
ДОПОМОГА

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Доступна і якісна правова допомога збільшує рівність і гарантує справедливість для
усіх громадян. Вона є запобіжником від порушень прав людини та підвищує правову
свідомість.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Люди бідкаються, а
громадські радники
допомагають їм
вирішувати правові
проблеми

ua2j.school

Робимо доступ
до правосуддя
потрібним
та дієвим
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми докладали зусиль для усунення будь-яких форм дискримінації. Ми просували
моніторинги та обладнання робочих місць у відповідності до потреб, оцінювали
наявність дискримінації в оплаті праці людей з інвалідністю та нагороджували
найкращих роботодавців «Індексу корпоративної рівності», що створили найбільш
інклюзивні умови праці. За підтримки Фонду проходив спеціалізований курс для
адвокатів з захисту потерпілих від дискримінації і злочинів на ґрунті ненависті.
Спільно з партнерами, ми підтримували проведення Маршу рівності у Києві, а також
просували цінності недискримінації за допомогою соціального проекту «Борітеся –
поборете». У співпраці з Фондом, Фундація правової допомоги провела серію з 9
навчань із захисту потерпілих на ґрунті ненависті. Ми підтримували молодіжний
табір «Джерела порозуміння» для 100 українських молодих активістів різних
національностей, а також низку заходів, спрямованих на протидію дискримінації
ромів та освітній інклюзії.

ПРОТИДІЯ
ПРОЯВАМ
ДИСКРИМІНАЦІЇ

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Кожен українець має право почувати себе гідно і захищено, не зважаючи на
національність, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров’я. Недискримінація та
інклюзія – ключова засади відкритого суспільства.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Під залп яєць, зі
сльозогінним газом.
Як у Харкові
пройшов перший
Марш рівності

Індекс рівності. Що
це і як український
бізнес адаптує
робочі місця для
різних людей

Борітеся—поборете!
Інформаційна
кампанія
КиївПрайду

Внесення
модифікацій до
будівель та робочих
приміщень
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ЩО МИ РОБИЛИ?

ПРАВА ЗАТРИМАНИХ
ТА ПРОТИДІЯ
КАТУВАННЯМ

Ми продовжили роботу з підтримки використання системи Custody Records, яка
гарантує безпечне та належне утримання затриманих поліцією осіб та поширили її
діяльність на ізолятори тимчасового тримання Луганської та Харківської області, а
також підготували бачення, як система має працювати на рівні територіальних
відділень поліції. Ми допомогли запустити у Дніпрі перший тренінговий центр з
підготовки інспекторів з дотримання прав людини, що працюватимуть в поліції та
навчали прокурорів та слідчих ДБР протидіяти порушенням прав людини.
Продовжилась робота з Національним превентивним механізмом по моніторингу
місць несвободи та протидії катувань у них. Ми просували впровадження в Україні
процесуальних інтерв’ю на заміну теперішнім допитам та проводили дискусії про
реформування інституту підозри, затримання та інші профільні теми, функціонування
системи кримінальної юстиції та необхідних стандартів досудового розслідування.
Для культивування фахових дискусій ми започаткували та підтримували
комунікаційний майданчик JustTalk - місце для дискусії про кримінальною юстицію з
практиками та представниками професійних спільнот, слідчих прокурорів, суддів.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Усі люди мають право на гідне поводження та дотримання прав, в тому числі ті, хто є
підозрюваним або затриманим поліцією, або ж перебуває у місцях несвободи.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Заборона катувань:
проблеми
українського
законодавства

Процесуальне
інтерв’ю — на заміну
звичним підходам до
проведення допиту

Належна фіксація
затримання. Чому це
вигідно усім?

Затримання—це
нормально! Або як
вивести затримання
із тіні?

Investigative
interview.Ukraine

JustTalk
у Facebook

37

МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ»

05 ПРАВА ЛЮДИНИ І ДОСТУПНЕ ПРАВОСУДДЯ

38

ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми переконані, що без розвитку правової свідомості громадян неможлива
повноцінна правова держава. Тому у 2019 році ми продовжували підтримку
масштабної інформаційної кампанії Міністерства Юстиції «Я маю право» та правових
клубів «Pravokator». Ми надали кошти для проведення Освітнього фестивалю прав
людини, Всеукраїнської конференції «Система освіти у сфері прав людини в Україні:
перспективи розвитку», Всеукраїнський форум «Право та свідомість», циклу лекцій
про історію прав людини у Львові та інших правопросвітницьких заходів. Протягом
року продовжував працювати дискусійний майданчик Фонду щодо кримінального
права JustTalk.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ
СВІДОМОСТІ ТА
ПРАВОПРОСВІТНИЦТВО

Правова інформація часто сприймається українськими громадянами як щось
нецікаве та вузькоспеціалізоване, проте саме ця інформація визначає щоденне життя
цих українців. Правопросвітництво та підвищення правової свідомості мають
зменшити прірву між звичайними українцями і правом і зробити інформацію у цій
сфері зрозумілішою для них.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Якими є перспективи
розвитку освіти у
сфері прав людини в
Україні

pravo.minjust.gov.ua
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ЩО МИ РОБИЛИ?
У 2019 році ми зосередили увагу на просуванні інноваційних практик взаємодії
громади та правоохоронних органів. Ми просували практики Community Policing як
системи постійної взаємодії поліції та громади, «Сусідську варту», що передбачає
налагодження співпраці між поліцією та ОСББ та Шерифів для нових об’єднаних
громад. У співпраці з нами Українська фундація правової допомоги почала
розміщувати в містах України інформаційні термінали для ефективної співпраці
громади з поліцією. За нашої підтримки були видані і розповсюджені серед поліції
Довідник із взаємодії поліції та громади та Посібник з жестової мови для
поліцейських. Ми підтримали конференцію Інститут миру і порозуміння «Безпечна
громада», Ярмарок дозвілля у Полтаві, спрямований на знайомство і взаємодію дітей
і підлітків з поліцією.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ВЗАЄМОДІЯ ПОЛІЦІЇ
ТА ГРОМАДИ

Проекти з розвитку взаємодії між поліцією та громадою не лише посилюють
контроль за діяльністю поліції, але й працюють на створення спільного безпечного
середовища, в якому поліція та громада працюють спільно.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Інформаційний
термінал для
ефективної співпраці
поліції та громади

Як зруйнувати
поняття «старого
дільничного» і вдало
провести реформу
поліції?

Пильність +
згуртованість =
Сусідська варта

Довідник із взаємодії
поліції та громади
Чернігова

«Реальне
дослідження про
життя, яким воно є
насправді»
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Захист вразливих груп – один з постійних фокусів у роботі Фонду. Ми підтримували
правозахисників Української гельсінської спілки з прав людини та інших організацій
у їх роботі з захистом стихійних ромських поселень від нападів, налагодження
співпраці між поліцією та ромами, навчання дітей зі стихійних ромських поселень, а
також з проблемами безпеки і соціалізації ромських громад в цілому. Ми надавали
допомогу проектам з протидію домашньому насильству, зокрема проти насильства
щодо жінок, як в сфері інформування, так і забезпечення роботи притулків. Окремі
проекти стосувалися роботи з такими вразливими групами, як люди, що живуть з
ВІЛ, працівниць секс-бізнесу, жертв торгівлі людьми.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ЗАХИСТ
ВРАЗЛИВИХ ГРУП

Усі українці є рівними у своїх правах, проте деякі групи та спільноти є більш
вразливими до порушення їх прав і мають менше можливостей захистити себе. Ми
працюємо на те, щоб вирівняти ці можливості і дати представникам вразливих груп
відчуття захищеності.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Україна має завчасно
створити план
відновлення
правосуддя на
Донбасі, – експерти

legalifeukraine.com/uk

Домашнє
насильство: мовчати
чи діяти?

Стихійні ромські
поселення: чим
може допомогти
влада?
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Сучасність потребує готовності швидко змінюватись та знаходити інноваційні
рішення. В тому числі у сфері правозахисту. У цій сфері ми стали співорганізаторами
проведення Access to Justice Hackathon 2019 від спільноти Kyiv Legal Hackers, де ІТкоманди розробляли автоматизовані рішення для правової допомоги. Пошуку
інноваційних рішень у праві була присвячена і Київська практична програма
посилення правової спроможності. Ми підтримували пошук інноваційних рішень для
взаємодії поліції з громадою та допомагали унормувати у відповідності до
збереження прав людини системи вуличного відеоспостереження в містах України.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ПРАВОВІ
ІННОВАЦІЇ

Держава часто не встигає за розвитком технологій, через що створюються білі плями
у сфері захисту прав людини. Важливим завданням громадянського суспільства є
допомогти надолужити цей розрив і гарантувати українцям дотримання прав у будьяких середовищах.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Нові інструменти у
сфері захисту прав
людини

в Одесі відбувся
перший форум
інновацій роботи
поліції з громадою

Команда REFUGEE
HELPER перемогла в
ACCESS TO JUSTICE

Всевидюще
відеоспостереження
—прихована загроза
чи порятунок?
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ЩО МИ РОБИЛИ?

СПРИЯННЯ
ЗМІНАМ
У СИСТЕМІ
ОСВІТИ

У 2019 році Фонд продовжив просувати реформи у системі освіти. Ми підтримали
підготовку першого національного звіту за результатами міжнародного дослідження
якості освіти PISA. Це дослідження вперше дозволило оцінити якість підготовки
українських учнів у порівнянні з учнями інших країн і визначити слабкі ланки в
українській шкільній освіті. Спільно з Українським центром оцінювання якості освіти
ми розробили стратегію оцінювання в школах до 2030 року. Разом з партнерами, ми
уможливили проведення найбільшого освітнього форуму України EdCamp Ukraine.
Паралельно, ми підтримували велику кількість проєктів, спрямованих на
впровадження освітньої реформи на рівні регіонів. Ми підтримували проекти на
протидію булінгу в школах, в тому числі через створення спеціалізованого онлайнкурсу для вчителів щодо протидії булінгу. Крім цього, ми виступили
співорганізаторами найбільшого українського форуму, присвяченого інноваціям у
освіті - ІІІ Форум інноваційної освіти INED.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Якісна система освіти – це одна з головних складових справжнього відкритого
суспільства, а її якість впливає на усі сфери суспільного життя.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Протидія та
попередження
булінгу (цькуванню)
в закладах освіти.
Онлайн-курс

Презентація
результатів
дослідження якості
освіти PISA-2018 в
Україні

Стратегія розвитку
освітніх оцінювань у
сфері загальної
середньої освіти в
Уераїні до 2030 р.

Національний звіт за
результатами
PISA-2018
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми переконані, що усі діти мають право на освіту і доступ до навчання. Спільно з
Благодійним фондом Порошенка ми розвивали нововідкриті Інклюзивні ресурсні
центри в регіонах України та допомагали відкривати нові. Ми підтримали створення
та друк навчального посібника «Інклюзивна освіта» для викладання інклюзії у
педагогічних ВНЗ. Протягом року ми підтримували роботу розділу «Інклюзія» на сайті
Нової української школи, де вийшло більше 40 пояснювальних матеріалів, з якими
ознайомились майже півмільйона читачів. Крім цього ми підтримували ряд проектів
з раннього втручання: від мережування батьків та навчання наданню послуг раннього
втручання до формування стратегій, зустрічей зі стейкхолдерами та надання
мінігрантів.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ІНКЛЮЗИВНА
ОСВІТА ТА
РАННЄ
ВТРУЧАННЯ

Освіта на засадах інклюзії не лише допомагає дітям з інвалідністю отримати достойну
освіту, але й допомагає збагатити досвід решти дітей і, в довгострокових термінах,
будувати відкритіше суспільство на засадах взаємної поваги.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Як організувати
інклюзивне навчання
в школі: покрокова
інструкція

nus.org.ua/tags/129

Інклюзивна освіта.
Навчальний посібник
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми продовжували роботу з BrainBasket Foundations за проектами з інноваційної
освіти Wow teachers та IT-moms. В рамках IT-moms жінки у декретній відпустці могли
безкоштовно пройти навчання з програмування. В рамках Wow teachers ми
допомогли навчити більш ніж 1000 вчителів інформатики актуальним курсам з веброзробки. Вже зараз навчені вчителі викладають ці курси для учнів своїх шкіл, а
також запускають факультативи для вразливих груп населення. Завдяки нашій
співпраці з BrainBasket на Prometeus та EdEra вийшли українська адаптація
найпопулярнішого в світі курсу з програмування CS50, а також окремий курс з веброзробки.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Все більше процесів і сфер життя вимагають базового знання програмування. Ми
переконані, що інформація щодо основ програмування має бути якісною і
доступною, а шкільні уроки інформатики мають бути першим кроком до опанування
важливих практичних навичок у сфері ІТ.

ІТ-ОСВІТА

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Вчителі—менеджери
соціального капіталу:
підсумки Форуму
інноваційної освіти
INED

WOW Teachers – як
школярі вивчають
web-розробку

Основи
програмування
CS50 2019.
Онлайн-курс

Основи веброзробки (HTML, CSS,
JAVASCRIPT).
Онлайн-курс
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ЩО МИ РОБИЛИ?

СПРИЯННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ
МЕДИЧНОЇ
РЕФОРМИ

У 2019 році нам спільно з партнерами доводилось відстоювати здобутки першого
етапу медичної реформи. Наші зусилля були направлені на дослідження перших
результатів реформи та віднаходження оптимальних сценаріїв для майбутнього. Ми
продовжили розробку наймасштабнішого в Україні дослідження про здоров’я та
медичні потреби українців «Індекс громадського здоров’я», результати якого можуть
допомогти локалізувати та усунути проблеми у сфері охорони здоров’я. Ми
підтримали дослідження Інституту економічних досліджень та політичних
консультацій у створенні аналітичного дослідження реформи первинної ланки
охорони здоров’я та необхідних подальших кроків, а також ставлення до реформи
самих медиків. Спільно з VoxUkraine ми пояснювали зміст медреформи та
спростовували міфи про неї. На рівні регіонів ми підтримували численні проєкти, що
включали дослідження стану реалізації медреформи на місцях.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Україна перебуває на початкових етапах першої за роки незалежності масштабної
медичної реформи. Від успішності реалізації цієї реформи залежить те, наскільки
спроможною буде українська медицина в майбутньому.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

За «Крок» до
реформи медичної
освіти. Що не так з
іспитами для
студентів-медиків

Реформа первинної
ланки охорони
здоров’я: досягнення
і уроки на майбутнє

Національний індекс
здоров’я.
Україна—2019

Як використовувати
дані індекс здоров’я.
Україна

Реформа первинної
ланки охорони
здоров’я: що
думають медичні
працівники?
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми підтримали проведення третього Національного форуму з дитячої паліативної
допомоги, де визначалися кроки щодо розвитку паліативної допомоги дітям. За
підтримки Фонду були створені аналітичне дослідження про споживання опіоїдних
анальгетиків в Україні, а також брошура про міфи та факти про Морфін. Ми
приділяли увагу просвітницьким кампаніям. Спільно з Читомо ми запустили проект
про літературу і невиліковні хвороби «До зустрічі у Нангіялі», стали партнерами
просвітницького проекту Яніни Соколової «Я.Ніна», проводили круглі столи та
дискусії на тему паліативу та запустили конкурс грантів на проведення інформаційних
кампаній на тему паліативу. Ми підтримували навчання для медичних та соціальних
працівників з надання паліативної допомоги. Крім цього, спільно щ «Елеос Україна»
ми лобіювали підписання Всеукраїнською радою церков «Хартії релігійних
організацій про надання паліативної допомоги людям старшого віку».

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ПАЛІАТИВНА
ДОПОМОГА

Ми переконані, що кожна людина, незалежно від стану її здоров’я, має невід’ємне
право прожити решту життя у гідних умовах і без зайвих страждань. Саме цим і
займається паліативна допомога.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Розвиток паліативної
допомоги в Україні:
діти розраховують на
нас

Я, Ніна. Історія Яніни
Соколової тап’ять
речей про рак
та життя з ним

Підписано «Хартію
релігійних організацій
про паліативну
допомогу людям
старшого віку»

«До зустрічі в
Нангіялі». Серія
матеріалів про
паліативну допомогу
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми підтримали масштабне дослідження Центру протидії корупції, яке показало
суттєве зростання ефективності закупівель ліків після передачі цієї функції
міжнародним організаціям, а також здешевлення закупівельної ціни, що дозволило
забезпечити ліками більшу кількість пацієнтів. Ми підтримували проекти з
моніторингу закупівель ліків на місцевому рівні, у профільних установах, наприклад,
психіатричних, а також продовжили протидію закупівлям ліків без доведеної
ефективності у місцеві лікарні. За нашої підтримки працювали проекти, спрямовані
на інформування пацієнтів про наявність ліків у лікарнях, а також продовжували
підтримку сайту Є ЛІКИ, на якому кожен пацієнт може перевірити наявність
лікарських засобів, придбаних за бюджетні кошти, у своїй лікарні.

ДОСТУП ДО
ЛІКУВАННЯ ТА
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ
У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
З державного та місцевих бюджетів виділяються десятки мільярдів гривень на
закупівлі ліків, хоча частина з цих коштів використовується неефективно або ж зникає
в кишенях корупціонерів. Покращення доступності ліків можу врятувати десятки
тисяч життів щороку.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Чи можна проводити
"здорові" закупівлі
ліків?

Виявляється, для
київських
медзамовників
закон про закупівлі
лише шаблон

eliky.in.ua/about

4 роки здорових
закупівель. Аналіз
лікування корупції в
сфері закупівель ліків

"Междусобойчики" і
500 сільських клінік
Порошенка
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми продовжили адвокатувати надання безперервного лікування замісною
підтримувальною терапією затриманим та ув’язненим з наркозалежністю, а також
підтримували «Вуличних юристок» - жінок з наркозалежністю, що після навчання та
підготовки надають юридичну допомогу іншим жінкам, що живуть з
наркозалежністю. У Сумах почав роботу створений за нашої підтримки перший в
Україні кабінет зменшення шкоди, відкритий для людей із наркозалежністю.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Ми розглядаємо наркозалежність як один з видів залежності, що потребує не
покарання, а терапії. Гуманна наркополітика допомагає мінімізувати потенційний
негативний вплив від наркотиків як для споживачів, так і для решти суспільства.

ГУМАННА
НАРКОПОЛІТИКА

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Надання лікування
замісною
підтримувальною
терапією ув’язненим
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ЩО МИ РОБИЛИ?

ІНСТИТУЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
АНАЛІТИЧНИХ
ЦЕНТРІВ

Спільно з Посольством Швеції, ми продовжуємо масштабну програму розвитку
українських аналітичних центрів. Станом на початок року 7 аналітичних центрів
отримували інституційну підтримку, а протягом року до числа інституційних грантерів
приєдналося іще 8 організацій. Ми продовжили видавати дослідження, що
допоможуть аналітичним центрам у їх розвитку, зокрема, у 2019 році бібліотека
поповнилась виданнями про оцінку досліджень у сфері публічної політики в Україні
та інтеграції гендерної складової в аналітичні матеріали. Продовжилась і програма
стажування студентів у аналітичних центрах, і проведення конференцій для
аналітичних центрів. За збігом обставин, у 2019 році пройшли і шоста, і сьома Щорічні
конференції аналітичних центрів з кількістю учасників більше 100. Ми продовжуємо
підтримувати спільні дослідження із органами влади, європейськими АЦ,
обговорення та дискусії, онлайн курси, стажування закордоном тощо

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
У відкритих суспільствах саме незалежні аналітичні центри допомагають державним
інституціям розробляти формувати стратегічне бачення розвитку.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Ініціатива з розвитку
аналітичних центрів
обрала нових
інституційних
грантерів

6 конференція
аналітичних центрів:
самоорганізація
сектору й
передвиборчі виклики

Інтеграція гендерної
складової в
аналітичні
матеріали

Оцінка досліджень у
сфері публічної
політики в Україні

Як бути інтелектуалам
в нових політичних
умовах? 7-а
конференція
аналітичних центрів
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Протягом 2019 року ми підтримали більше сотні важливих аналітичних досліджень,
більшість з яких згадані у розділах вище. Також ми допомагали проводити
соціологічні опитування: щодо думки українського суспільства про ситуацію на
Донбасі, оцінки політичної ситуації в країні, культурних практик, оцінки перспектив на
отримання пенсії, очікувань бізнесу та інші. За підтримки фонду виходили як
аналітичні, так і публіцистичні матеріали з дослідженнями причин та природи
поширення популізму в Україні. Ми підтримали і першу велику соціологічну оцінку
ідеологічних орієнтирів громадян України, і перше наукове дослідження субкультури
бідності в Україні, її підвалин та наслідків поширення. Серед інших важливих тем –
стратегії розвитку українських міст, реформа держуправління, реформа оборонного
замовлення, валютна лібералізація, інформаційне поле так званих ДНР і ЛНР і навіть
подолання нелегального видобутку Бурштину.

ЯКІСНА АНАЛІТИКА
ДЛЯ РЕФОРМ
В УКРАЇНІ

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Ці аналітичні дослідження можуть стати дорожньою картою для впровадження
позитивних змін в Україні.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Справа наліво: що
думають українці
про державний
контроль економіки
та особистих свобод?

Дешевий газ і ліки,
зарплата — тисяча
доларів, пенсія — 5
тисяч гривень.
Популізм чи ні?

Тіньовий звіт.
Громадська оцінка
реформи
державного
управління

Презентація
опитування «Що думає
українське суспільство
про ситуацію на
Донбасі?»

Культура
(субкультури)
бідності в Україні
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ЩО МИ РОБИЛИ?

ФЕСТИВАЛІ
ТА ВИСТАВКИ

Фонд став організатором літературно-мистецької резиденції «СпільноАрт», у якій
письменники та художники різних національностей через культуру осмислювали
взаємодію ромів та українців. Ми підтримали музичні фестивалі «Республіка» у
Кам’янці-Подільскому, «БарРокКо» у міста Бар Вінницької області, ромський
джазовий фестиваль «Пап-джаз фест» в Ужгороді та «День музики» у Харкові. У
співпраці з Фондом відбувався літературний фестиваль «Meridian Czernowitz» у
Чернівцях,
літературно-перекладацький
фестиваль
«TRANSLATORIUM»
у
Хмельницькому, «Тиха вечірка» у 25 бібліотеках переважно на Сході України, форум
про культуру Закарпаття у Одесі «ТрансКарпатіяКульт», «Бієнале молодого
мистецтва» та кінофестиваль документального кіно «Kharkiv Meet Docs» у Харкові,
театральний фестиваль «Золотий лев» у Львові, вручення премії імені Івана Франка.
Також ми підтримали проведення виставки про актуальне українське мистецтво у
Мехіко, виставки про перепоховання Шевченка та Стуса у Музеї Шевченка, нову
експозицію музею полку спецпризначенців у Кропивницькому та виставку ромського
живопису в Ужгороді.
Це важливо, тому що У відкритому суспільстві культура – це спосіб зрозуміти себе та
суспільство навколо.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

У Мехіко стартував
амбітний проєкт с
фокусом на
українському
мистецтві та кіно

Навіщо нам
потрібна Бієнале?
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми підтримали вихід автобіографічної книги «Жизня» в’язня Кремля Олега Сенцова
англійською, німецькою та польською, а також переклад англійською та німецькою
книги «В Ізоляції» про звірства у ДНР від Станіслава Асєєва, що знаходився у полоні у
терористів у Донецьку. Завдяки Фонду, перший ромський україномовний
письменник Микола Бурмек-Дюрі видав нову книгу. Ми підтримали три проекту з
популяризації української літератури та літературними читаннями в регіонах:
організований Фондом проект Пограниччя.308, «Схід читає» від Благодійного фонду
Сергія Жадана та «Мереживо» від Українського Пен-клубу. Також за підтримки
Фонду почав роботу дослідницько-літературний проєкт «Інакший досвід». Вже
традиційно, Фонд був організатором ряду подій в рамках «Книжкового Арсеналу» у
Києві та Book Forum у Львові.

КНИГОВИДАННЯ
ТА ПРОСУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Ми підтримуємо літературу, що не лише розвиває українську культуру як таку, але й
просуває важливі цінності та меседжі.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

«Поки наші люди там
– ця земля буде
нашою»: враження
учасників «Схід
читає»

«Жизня» — збірка
автобіографічних
оповідань
Олега Сенцова

Перший ромський
письменник
Закарпаття. Йому 31
рік, і він видав уже
дві книжки
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми підтримали промоцію військової драми «Черкаси» про захоплення Росією
українських військових кораблів у 2014, участь короткометражної стрічки «Анна» про
життя на охопленому війною Сході у Канському кінофестивалі та зйомки
короткометражного фільму «Тихіше» та відеопроекту у форматі віртуальної
реальності «Заручники війни». Продовжились покази вистав «Горзинот 200», «Як
украсти коня» та «Номери» (за сценарієм Олега Сенцова), що були профінансовані у
2018 році. Крім цього ми надали допомогу для створення вистави за участі людей з
досвідом наркозалежності «Синдром (не) залежності», шекспірівську «12 ніч», що
ставилась ветеранами АТО/ОСС, інклюзивний інтерактивний перфоманс «Спитай
мене: Хто Я?», документальної вистави про історії ветеранів «Голоси», театрального
фестивалю «Куліш. Курбас. Шекспір» та інклюзивної вистави «Полювання на Снарка».

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?
Ми підтримуємо кіно та театр, що не лише розвивають українську культуру як таку,
але й просувають важливі цінності.

КІНО ТА ТЕАТР

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Фільм «Черкаси».
Офіційний тизер

Залаштунки
інклюзивної вистави
«Полювання на
Снарка»

ГОЛОСИ - вистава на
основі історій
учасників російськоукраїнської війни

Зйомки українського
короткометражного
фільму «Тихіше»

Фільм «Анна».
Трейлер

У Харкові стартував
фестиваль «Куліш.
Курбас. Шекспір»
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми підготували перше масштабне дослідження про стан розвитку екологічної
політики України та посилення участі організацій громадянського суспільства у
впровадженні політик, а також запустили перший онлайн-курс про сортування сміття.
Ми підтримали Форум успішних практик у сфері охорони довкілля у Чернівцях, а
також велику кількість регіональних та секторальних дискусій і круглих столів на теми
довкілля та зеленої енергетики. Ми допомагали у проведенні навчань у сфері
екології, зокрема тренінгів з громадського контролю за використанням коштів фондів
охорони навколишнього природного середовища та вебінарів зі стратегічної
екологічної оцінки для органів місцевого самоврядування та громадськості. Також за
підтримки фонду було проведено оцінку «зеленої» модернізації економіки в рамках
імплементації Угоди про Асоціацію.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ПРОСУВАННЯ
ЕКОЛОГІЧНОГО
ПОРЯДКУ ДЕННОГО

В умовах глобальних кліматичних змін та високого рівня екологічного забруднення
України, важливо не просто діяти, але ставити екологічний порядок денний як
наріжний камінь сучасної політики.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Моніторинг «зеленої»
модернізації економіки
при реалізації Угоди
про асоціацію з ЄС

Побутові відходи –
дій зараз!
Онлайн-курс

Дослідження розвитку
екологічної політики та
перспектив посилення
участі громадських
організацій
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ЩО МИ РОБИЛИ?
З початку 2019 року Міжнародний фонд «Відродження» спільно з Посольством
Швеції запустили «Ініціативу з розвитку екологічної політики й адвокації в Україні»,
що спрямована на інституційний розвиток громадських організацій, що займаються
довкіллям. В рамках конкурсу, у 2019 році ми відібрали 16 організацій з 9 регіонів
України для участі у першому етапі інституційної підтримки. Ці організації протягом
року отримували допомогу в зміцненні власного потенціалу через численні навчання
та консультації, а також кошти на інституційний розвиток.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

ІНСТИТУЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК
ЕКОЛОГІЧНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

Не зважаючи на складний стан довкілля та наслідки Чорнобиля, екологічний рух
України не є добре розвиненим і консолідованим. Спільна з Посольством Швеції
ініціатива прагне зробити українські екологічні організації, в тому числі й в регіонах,
сильнішими і впливовішими, а також відкрити додаткові можливості для співпраці
організацій між собою, укладання коаліцій та мережування.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Тетяна Кухаренко —
про нову Ініціативу з
екологічної політики
й адвокації в Україні

Як працює ініціатива
з розвитку
екологічної політики
та адвокації в Україні

«Екологія має стати
темою для постійної
громадської участі»,
– Олександр Сушко

В Україні
запрацювала
Ініціатива з розвитку
екологічної політики
й адвокації

Про що говорили
на Першій
еко-конференції
EPAIU у Києві

Тетяна Кухаренко
на Першій
еко-конференції
EPAIU у Києві
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ЩО МИ РОБИЛИ?
Ми підтримували дослідження щодо витрат коштів Міністерства екології,
напрацювання для дорожніх карт у реформуванні сфер охорони довкілля та
енергетики та забезпечували взаємодію з Німеччиною у налагодженні діалогу щодо
енергетичної безпеки. Ми допомагали слідкувати за відповідністю дій Уряду у сфері
енергетики вимогам Угоди про Асоціацію з ЄС, знаходити нові можливості для
співпраці з ЄС у цій сфері та проводити навчання про енергетичну політику ЄС. Крім
згаданого, ми підтримували аналітичні дослідження щодо можливостей
впровадження енергосервісу в Україні та прозорості енергетичного сектору, в т.ч. в
частині надання субсидій на енергоносії.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО?

РЕФОРМА
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Україна споживає велику кількість енергії, яка часто використовується значно менше
ефективно, ніж у країнах ЄС. Реформи у сфері збільшення енергоефективності
допоможуть одночасно знизити залежність України від закупівлі енергоносіїв і
знизити негативний вплив на довкілля.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ:

Енергосервіс: must
have для України

Вебінар
«Енергетична
політика ЄС уроки
для України»

Що не так
із системою
субсидій?
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НАША КОМАНДА
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ
ОЛЬГА
АЙВАЗОВСЬКА

ЛАРИСА
ДЕНИСЕНКО

СВЯТОСЛАВ
ПАВЛЮК

ІГОР ГУТ

Голова Правління

Членкиня
Правління

Член Правління

Член Правління

ТАМІЛА ТАШЕВА

ВОЛОДИМИР
ЄРМОЛЕНКО

ОЛЕКСАНДРА
МАТВІЙЧУК

Членкиня
Правління

Член Правління
(з вересня 2019)

Членкиня
Правління
(з вересня 2019)

НАТАЛІЯ
ЛИГАЧОВАЧОРНОЛУЦЬКА

ОЛЕКСАНДР
СУШКО

ІННА
ПІДЛУСЬКА

НАТАЛІЯ
САННІКОВА

Виконавчий
директор

Заступниця
виконавчого
директора

Фінансовий
директор

Членкиня
Правління (до
вересня 2019)

ЯРОСЛАВ
ЮРЧИШИН
Член Правління
(до вересня 2019)

АДМІНІСТРАЦІЯ
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ПРОГРАМА «ДЕМОКРАТИЧНА ПРАКТИКА»
ОЛЕКСІЙ
ОРЛОВСЬКИЙ

ТЕТЯНА
КУХАРЕНКО

СОФІЯ
ГОЛОТА

ДІАНА
НАРЕЖНЕВА

Директор
програми

Менеджерка
екологічної
ініціативи

Менеджерка
ініціативи з
розвитку анал.
центрів

Менеджерка
програми
(з липня 2019)

ОЛЕНА
ЛУЦИШИНА

МАР’ЯНА
МАГОМЕДОВА

ЛІЛІЯ
БАРАН

Координаторка
програми

Координаторка
програми

Менеджерка
програми (до
червня 2019)

ПРОГРАМА «ПРАВА ЛЮДИНИ І ПРАВОСУДДЯ»
РОМАН
РОМАНОВ

ВАСИЛИНА
ЯВОРСЬКА

ЛІАНА
МОРОЗ

ОЛЬГА
ГАЛЬЧЕНКО

Директор
програми

Менеджерка
програми

Менеджерка
програми

Координаторка
програми

ЯРИНА
ЛАКІШ

КАТЕРИНА
ЛУКАСЕВИЧ

Координаторка
програми

Координаторка
програми
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ПРОГРАМА «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»
ВІКТОРІЯ
ТИМОШЕВСЬКА

ОЛЕНА
КУЧЕРУК

КСЕНІЯ ШАПОВАЛДЕЙНЕГА

ЯРОСЛАВА
ШУЛЯК

Директор
програми

Менеджерка
програми

Менеджерка
програми

Координаторка
програми

ЗОРЯНА
КАЗНОВСЬКА

АННА
КАРАШІВСЬКА

Координаторка
програми

Медіаконсультантка
програми

ЄВРОПЕЙСЬКА ПРОГРАМА
ДМИТРО
ШУЛЬГА

ОЛЬГА
КВАШУК

ОЛЕНА
РОМАНОВА

РОНА
ШОДЖАЗАДА

Директор
програми

Менеджерка
програми

Координаторка
програми

Координатор
програми

ТЕТЯНА
ЛОПАЩУК

ІРИНА
ШЕРЕМЕТА

МАРТА
ГУРІНА

СЕРГІЙ
ЄВТЄЄВ

Керівниця
«Київського
діалогу»

Координаторка
«Київського
діалогу»

Медіаконсультантнка
«Київського
діалогу» (з вересня)

Бухгалтер
«Київського
діалогу»
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ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ»
СТАНІСЛАВ
ЛЯЧИНСЬКИЙ

ГРИГОРІЙ
БАРАН

ЛЮБОВ
МИХАЙЛОВА

Директор
програми

Менеджер
екологічної
ініціативи

Менеджерка
ініціативи з
розвитку анал.
центрів

СЕРГІЙ
ПОНОМАРЬОВ

ВІКТОРІЯ
СТОКРАТЮК

ВІОЛА
ПОПЕНКО

Директор
програми

Менеджерка
екологічної
ініціативи

Менеджерка
ініціативи з
розвитку анал.
центрів

САШКО
КУЛЬЧИЦЬКИЙ

СЛАВА
СЕРГІЙЧУК

ОЛЕСЬ
ЛІСНИЧУК

АНАСТАСІЯ
ІВАШИНА

Керівник відділу

Менеджерка
відділу (з вересня
2019)

Аналітик відділу

Менеджерка
відділу (до вересня
2019)

РОМСЬКА ПРОГРАМА

ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЙ

70

71

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА
ОКСАНА
ДАЩАКІВСЬКА

ЄВГЕН
ПОПОВ

Представництво у
Львові

Представництво в
Одесі

ВЛАДИСЛАВ
РОМАНОВ

ОЛЕНА
РОЗСКАЗОВА

Представництво у
Дніпрі

Представництво у
Харкові

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
НЕЛЯ
ВИШНЕВСЬКА

ВІРА
САВЧУК

Головна
бухгалтерка

Заступниця
головної
бухгалтерки

ОЛЬГА
НАДТОЧІЙ
Бухгалтерка

ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
ГЕННАДІЙ
ДЕРКАЧ

ЮЛІЯ
ГОРДОННА

Старший
фінансовий
менеджер

Фінансова
менеджерка

ОЛЕКСАНДР
ШКУЛІПА
Фінансовий
менеджер

71

72

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАЦІВНИКИ
ХРИСТИНА
ШУЛЬГА

ОЛЕКСАНДР
БРЯГІН

РАДОСЛАВА
КАБАЧІЙ

ВОЛОДИМИР
ЗАЛОЗНИЙ

Директорка з
розвитку
персоналу

Юрист

Менеджерка
ініціатив у сфері
культури

Керівник відділу
технічного
забезпечення

ПРИЙМАЛЬНЯ
ЮЛІЯ
БАБІЙ

ВІТАЛІЙ
БЕЗВОРОТНІЙ

СВІТЛАНА
МЯКУШКО

Керівниця
приймальні

Інформаційний
консультант

Інформаційна
консультантка

ІТ-ДЕПАРТАМЕНТ
ОЛЕГ
НЕЗДЕМОВСЬКИЙ

ОЛЕКСАНДР
СИТНИК

АНДРІЙ
КОНОПЛЯННІКОВ

Керівник
відділу

Адміністратор
бази даних

Координатор
технічної
підтримки

72

73

73

