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ЗМІСТ:  
 

1. Титульна сторінка. 

2. Зміст. 

3. Місія та завдання організації. 
4. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда. Інформація про 

волонтерів. Інформація про нагороди, подяки. Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні 

мережі, електронна пошта). 
5. Послуги, які надає організація. Основні сектори, де працює організація та клієнти. 

6. Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти). 

Основні проекти виконані за звітний період. Інформація про донорів. 
7. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи). 

8. Фінансова частина. Довідка про проходження аудиту ( аудиторський висновок). Фінансові показники 

організації (адміністративні та проектні витрати). 
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3.Місія та завдання організації* 
 

Метою/місією створення та діяльності ГО «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ» є сприяння реалізації 

фізичними особами та юридичними особами в Україні  своїх прав та свобод, у першу чергу захист прав, 

свобод та інтересів незахищених верств населення; сприяння Європейській інтеграції України та  
адаптації   законодавства України до законодавства Європейського Союзу.  

 

Напрями (цілі) діяльності Організації: 
1.Сприяння реалізації та захисту прав людини в Україні, у першу чергу захист прав, свобод та 

інтересів незахищених верств населення, а саме:  осіб із багатодітних, малозабезпечених, неповних  сімей;  

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;   людей похилого віку;  осіб із  інвалідністю та 
людей, які піклуються за ними; осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та тих, хто страждають від 

насильства у сім'ї; осіб, які постраждали від проведення Антитерористичної операції (надалі – АТО), у 

тому числі внутрішньо переміщених осіб (надалі – ВПО) та учасників/ветеранів АТО (учасники бойових 

дій, ветерани війни, добровольці, волонтери тощо) та інших уразливих категорій людей в Україні.  
2.Сприяння вирішення проблеми дискримінації в суспільстві за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками, в тому числі проблеми гендерної нерівності.  
3.Сприяння інтеграції ромів та інших закритих етнічних груп, що проживають в Україні, в  

суспільство; консультативна, соціально – психологічна, культурна, правова та інша допомога.  

4. Допомога громадянам, в першу чергу молоді, в організації  дозвілля, зайнятості в вільний час, 
професійній орієнтації, працевлаштуванні,  розвитку здібностей,  а також допомога в проведенні 

дослідницьких робіт в різних сферах (техніка, мікробіологія,  фізіологія людини, біохімія тощо). 

5.Підтримка процесу реформування освіти (усіх ланок) в Україні, сприяння запровадження 

неформальної освіти, створенню сприятливих умов для залучення молодих спеціалістів для роботи в 
сільській місцевості України, проведення національних обмінів між навчальними закладами України та 

інших країн. 

6.Захист та реалізація виборчих прав різних верств населення, сприяння проведення державних та 
місцевих виборів незалежно, неупереджено та із врахуванням доступності.   

7.Підтримка загальнодержавного антикорупційного процесу (дії щодо запобігання та виявлення 

корупції у держаних органах, органах місцевого самоврядування, учбових закладах тощо). Сприяння 

забезпеченню підвищення рівня незалежності суддів, їх захист від будь-якого впливу, включаючи 
політичний. 

8.Підтримка процесу національного реформування у сфері медицини, сприяння адаптації   

законодавства України в цій галузі до  вимог  Європейського Союзу, захист прав пацієнтів, сприяння 
національній програмі протидії поширенню таких хвороб, як ВІЛ і туберкульозу.  

9.Підтримка процесу національного реформування у сфері  децентралізації і місцевого 

самоврядування та сприяння адаптації   законодавства України в цій галузі до  вимог  Європейського 
Союзу.  

10.Сприяння створенню та успішному  функціонуванню  об'єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (надалі – ОСББ).  

11.Підтримка процесу національного реформування у сфері підвищення рівня енергоефективності, 
енергозбереженню у всіх сферах суспільного життя та сприяння адаптації   законодавства України в цій 

галузі до  вимог  Європейського Союзу.  

12.Сприяння захисту навколишнього середовища, захисту тварин та природного ландшафту  від 
негативного впливу людини, забруднення,   сприяння популізації зеленого туризму.  

13.Сприяння розвитку сільського господарства і створення привабливих умов проживання в 

сільській місцевості України.  
 

*Відповідно до змін в Статуті, що відбулись у 2018 році.  
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4.Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда. 
Інформація про волонтерів. Інформація про нагороди, подяки.  

Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна пошта) 

 

ГО «ТИ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ»  була зареєстрована в листопаді 2015 року  в м. Івано – Франківську, в 
2017 році перереєстрована  в м. Дніпро (юридична адреса). Здійснює діяльність по всій території України. 

 

Засновники організації/вони ж є членами Правління: 
1.Зубашева Світлани Вікторівни,  внутрішньо переміщена особа із Криму,  яка має статус «мати – 

героїні», присвоєний Указом Президента України № 260 від 8 травня 2015 року, є матір’ю п’ятьох дітей, 

матір’ю дитини  інваліда (довідка № 58 від 10.10.2014). На даний час не є членом Організації. 
2.Вірьовкіна Лілія Володимирівна, внутрішньо переміщена особа з м. Донецька, юристка за 

спеціальністю, голова Правління Організації. За громадську діяльність була нагороджена у квітні 2019 

р. премією Дніпропетровської обласної ради (за соціально-правовий захист дитинства, материнства і 

батьківства, утвердження ролі сім’ї в суспільстві, гуманістичну та волонтерську діяльність).  
3.Шутенко Юрій Євгенович, внутрішньо переміщена особа з Луганської області, багатодітний батько, 

батько прийомних дітей. На даний час не є членом Організації. 

 
Керівними органами організації є: 

вищий керівний орган - Загальні Збори; 

постійний виконавчий орган -  Правління; 
керівник організації – Голова Правління (Вірьовкіна Л.В). 

 

Створені та зареєстровані 2 обласні філії: Івано –Франківської, Запорізької. 

Всі члени здійснюють діяльність безкоштовно, тому по суті є волонтерами. Оплата роботи/діяльності 
передбачається лише в рамках грантової діяльності та/або окремих оплачуваних послуг Організацій, коли 

членам компенсується частково їх витрати тощо.  

 
Контакти: 

Юридична адреса: 49052, м. Дніпро, вул. Виборзька, 28 в, кв.8; 

Адреса для електронного листування: office@uny.org.ua  

Сайти Організації: https://uny.org.ua/, https://www.facebook.com/ngouny/ 
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5.Послуги, які надає організація.  
Основні сектори, де працює організація та клієнти. 

 

Уточнення: 

1) Безоплатні послуги для бенефіціарів Організація здійснює лише за наявності необхідних ресурсів на 
період часу звернення до неї (кадрового, матеріального та іншого ресурсу); 

2) Організація має право надавати платні послуги або частково платні відповідно до норм 

законодавства України та п.2.4.18 Статуту. 
 

1.надання безоплатної допомоги різним верствам населення, у першу чергу незахищеним верствам: 

правову, медичну, психологічну, гуманітарну допомогу, допомогу в працевлаштуванні  тощо; 
2.надання безоплатної допомоги юридичним особам (консультативної, правової, бухгалтерської, 

матеріально – технічної тощо) в частині виконання Організацією статутних напрямів (цілей); 

3.представництво інтересів фізичних або юридичних осіб в частині виконання Організацією статутних 

напрямів (цілей); 
4.організація та проведення просвітницької або навчальної діяльності;  інформаційних, виставкових, 

культурно -  масових та/або просвітницьких заходів, які можуть бути включати виїзди груп в іншу 

місцевість/міста або закордон («зелений туризм» тощо): проведення конференцій, фестивалів, семінарів, 
конгресів, круглих столів, прес-конференції, форумів, зборів, громадських слухань, навчальних (освітніх) 

курсів, школи, лекцій, симпозіумів, з’їздів та інших публічних заходів; 

5.надання можливості особам на базі Організації (або за сприянням Організації) проведення 
дослідницьких робіт (технічні, біохімічні тощо), розвиток здібностей (малювання, вироблення 

декоративних речей, прикрас тощо); 

6.звернення у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 
скаргами; 

7.видання бюлетенів, аналітичних збірників, брошур, листівок, книг, методичних посібників і науково-

практичних коментарів з правових та психологічних питань; 
8.збирання, обробляння та поширення інформації, у тому числі науково-теоретичного та прикладного 

характеру, щодо програм, тенденцій та проблем суспільного розвитку України, зокрема, напрямів та 

перспектив демократизації різних сфер життя; 

9.участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що 
видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності 

громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 

10.координування активістів, громадських і державних організацій, які допомагають різним верствам 
населення: правова, медична, психологічна, гуманітарна допомога, допомога у працевлаштуванні  тощо. 
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6.Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти). 
Основні проекти виконані за звітний період. Інформація про донорів. 

 

За 2018 рік Організація отримала гранти на реалізацію таких проєктів: 

1) Проєкт “PoliceLab” за підтримки Agriteam Canada Consulting Ltd (Проект міжнародної технічної 
допомоги, зареєстрованого в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України від 14.11.2017 за № 

3518-01 як «Проект підтримки підготовки поліцейських РТАР» , ГО “Ти потрібен України” — реципієнт 

проєкту, березня 2018 — січень 2019 рік). Проєкт проводився спільно з Нацполіцією України, 
направлений на зменшення дискримінації, агресії між нацменшинами, іноземцями та місцевими. 

2) Проєкт «Омбудсмани прав жінок»  за сприянням Українського жіночого фонду. Тематика проєкту 

збільшення висвітлення у ЗМІ теми гендерних питань, захисту прав жінок та наявних порушень щодо 
цього, у тому числі домашнього насильства, через надання жінкам ресурсів та знань для самостійного 

представництва своїх інтересів у ЗМІ (серпень — листопад 2018 рік). 

 

6.1.  Проєкт “PoliceLab” за підтримки Agriteam Canada Consulting Ltd. 
Мета та завдання проекту. 

Проект “Міжкультурна Поліцeйська Лабораторія”/”МіCuLab. Police Lab” націлений на підвищення 

обізнаності іноземних та українських студентів щодо їх прав та обов`язків, покращення та закріплення 
результату взаємодії громадян та Патрульної поліції, сприяти створенню консультаційного органу 

(HotLine) на громадській засаді за підтримки Управління патрульної поліції  для допомоги вирішення 

складних життєвих ситуацій, з якими стикаються іноземні та українські студенти, що навчаються у вищих 
навчальних закладах (надалі - ВНЗ) м. Івано-Франківська. 

Завдання проекту: 

1. 

Підвищення обізнаності іноземних студентів про їх 
права та обов’язки;2.Навчання декілька іноземних 

студентів з метою, щоб в подальшому вони стали 

«агентами змін» та могли донести відповідну 
інформацію до інших, незадіяних в проектах 

студентів; 

2.Навчання декілька іноземних студентів з метою, 

щоб в подальшому вони стали «агентами змін» та 
могли донести відповідну інформацію до інших, 

незадіяних в проектах студентів; 

3.Формування позитивного відношення іноземних 
студентів до поліції в Україні та підвищення 

авторитету поліції серед даної категорії осіб; 

4.Руйнування стереотипів серед громадян України, 
включаючи і співробітників Національної поліції 

України (патрульної поліції  та інших підрозділів) 

щодо іноземних осіб, їх поведінки в Україні; 

5.Будівництва платформи для подальшої взаємодії Національної поліції України 
(патрульної поліції та інших підрозділів) та іноземних громадян в Україні 

 

1.Перший етап проекту: Інформаційна кампанія  та залучення бенефіціарів.  
28.03.18 Презентація проекту для студентів в Івано-Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу.  

29.03.18Презентація проекту для студентів  в Івано-Франківському національному медичному 
університеті  

29.03.18Презентація проекту для студентів в Університеті Короля Данила.  

Створення групи “лаборантів” - 20 осіб (10 укр. та 10 ін. студентів, максимально гендерно сбалансована 

група). Анонс проекту на банерах в кожному ВНЗ. 
 

2.Другий етап: Іноземні та українські студенти пройшли  тренінговий курс з підготовки майбутніх 

"лаборантів" - агентів змін, де шляхом набуття теоретичних знань та практичних блоків, завдяки 
спеціалістам громадського сектору, правоохоронних органів, юристів, психологів, отримають потрібні 

навички та інструменти для подальшої реалізації проекту. 

30.03.18 Пінг-понг з копами. Зустріч з поліцейськими в форматі "Жива Бібліотека"Івано-Франківський 

національий технчний університет нафти і газу. Неформальне спілкування через спорт.  
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23.04.18 Велопікнік. Командобудування.(СМТ Лисець (Івано-Франківська область). Швидкий курс та 
практикум з правил дорожнього руху для велосипедистів.  

05.05.18Велодень 2018 Підтримка всесвітнього руху, формування команди.  

12.05.18 та 19.05.18 Воркшоп 1/2. Командобудування. Картування безпечних і небезпечних місць Івано-

Франківська для українських та іноземних студентів. Руйнування стереотипів щодо людей різних 
національностей, культур, релігій.  

26.05.18 Воркшоп 3. Структура 

Національної поліції України. Права і 
відповідальність поліції та суспільства. Тренінг 

проводили спільно з офіцерами  патрульної 

поліції, які надали основну інформацію щодо 
структури Національної поліції України, 

детально розповіли про роботу департаменту, 

показали спецзасоби та розказали про свої 

повноваження щодо їх застосування. В гості на 
воркшоп завітали представники кримінальної 

поліції.  

18.05.18 Екскурсія в Управління патрульної 
поліції Івано-Франківської області. Управління 

патрульної поліції Івано-Франківської області. 

Учасники змогли зізнатися про роботу 
Управління, його відділів.   

25.05.18 Надання домедичної допомоги. Самозахист. Івано-Франківський національий технчний 

університет нафти і газу. Ставилось за мету надати базові навички надати першу домедичну допомогу, 

вміння захистити себе.  
02.06.18 Алгоритми дій. Правовий театр. Навести основні алгоритми дій в певних екстренних ситуаціях. 

Програти ситуації, які відбувалися безпосередньо з учасниками або їх знайомими.  

09.06.18 Торгівля людьми. Вуличний квест "Врятуй людину" Дати розуміння самого поняття "Торгівля 
людьми". Спробувати за певний час відшукати умовно вкрадену особу. Зрозуміти механізми роботи з 

даною проблемою певними органами та організаціями.   

16.06.18. Основи проектного менеджменту. Приклади співпраціполіції та суспільства. Планування 2го 

етапу проекту. Дати учасникам розуміння щодо соціальних проектів. Надати приклади співпраці поліції 
та суспільства, в тому числі інших країн. Розробити власні міні проекти. Зробити план їх реалізації.  

 

3. Третій етап: В кінці курсу тренінгу (12 травня - 5 червня), учасники провели діалогові та/або 
просвітницькі заходи разом з представниками Патрульної поліції задля закріплення результату та сталості 

проекту.  

10.10.18 PoliceLab на UA:КарпатиМедіа "UA:Карпати" Залучення аудиторії до проекту Підбиття 
підсумків першого етапу проекту та анонсування другого етапу.  

11.10.18 Зустріч зі лідерами студентських об'єднань Івано-Франківський національий технчний 

університет нафти і газу. Надати розгорнуту інформацію щодо прав та обов'язків іноземних студентів, 

відповісти на актуальні питання студентів. Ініціаторами заходу стали 2 "випускників" Поліцейської 
Лабораторії.  

20.10.18Воркшоп з прав людини "Мова ворожнечі"Підняти рівень обізнанності студентів та 

представників поліції щодо поняття "мови ворожнечі", її впливу на розвиток суспільства та методи 
протистояння агресії з нею пов'язаною. Наприкінці учасниками воркшопу було домовлено про співпрацю 

в даному напрямку та проведенню в подальшому подібні спільні заходи. 

22.10.18Велопатруль. Підвищити рівень обізнаності правил дорожнього руху. Під кінець, учасники 
велопатруля на специфічному перехресті, де роверисти люблять не по правилах пересікати дорожній рух, 

зупиняли правопорушників та роз'яснювали правила руху і чому це важливо знати.   

26.10.18Чаювання з полісменами Спланувати подальші активності проекту, виявити цікаві теми.  

02.11.18 Психологічна гра "Мафія". Закріпити дружній зв'язок між учасниками та колективом проекту. 
Гра, де учасники тимчасово залишають свої соціальні ролі, та "вдягають" інші.  

14.12.18 Юридичний Воркшоп Івано-Франківський національий технчний університет нафти і газу. 

Воркшоп було організовано за запитом Департаменту  (факультету) підготовки іноземних громадян 
ІФНТУНГ. Студентам різних країн, які перший рік перебувають на території України, було надано 

основну юридичну інформацію, правила, культурні і інші нюанси перебування в Україні. 

 

 



 

8 

 

ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЗАХІД проекту відбувся 16.01.19 року, на якому були залучені представники різних 
підрозділів та управлінь Національної поліції України, такі як: Кримінальної поліції, Патрульної поліції в 

Івано-Франківській області  та інші, представники МЧС, тренери та спеціалісти з надання первинної 

медичної допомоги, самозахисту тощо. Вони провели майстер класи, тренінги по своїм напрямкам, ще раз 

пояснили особливості своєї роботи. У другій частині співорганізатори проекту  представники 
Управлінням патрульної поліції в Івано-Франківській області та члени  ГО «Ти потрібен Україні»  

подарували учасникам форму та сертифікати. 

 
Короткостроковим результатом було реалізація мети, завдань 

та запланованого плану дій проекту.  

Довгостроковий результат:  ми створили завдяки проекту 
платформу, яка в подальшому надасть можливість  

спілкуватись іноземним студентам  та представникам 

Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. 

Так,  активні студенти матимуть можливість надавати 
оперативні і надійні дані поліції по конкретним ситуаціям, а 

також надавати один одному швидку консультативну допомогу 

у вирішенні важливих питань завдяки отриманим знанням та 
алгоритмам дій. Крім цього студенти мають навички, що 

надасть їм можливість реалізовувати подібні спільні проекти у 

співпраці з патрульною поліцією та громадою (не тільки зі 
студентами). 

 

Можна зазначити такі відгуки учасників, за якими ми могли 

змогу оцінити якість та доцільність проекту (вибірково обрали): 
1.Доказ необхідності руйнувати стереотипи, та доказ того, що проект це завдання виконав: Аделеке Айзек 

(студент ІФНТУНГ): "Радий був чути від інших, що я не живу на дереві в Африці =))) Багато стереотипів 

було зламано, над багатьма ми щиро сміялися. Веселий проект, дякую за участь". 
2.Створювання позитивного образу поліцейського, формування поваги до них серед студентів:  

Абішек (студент ІФНМУ): "Ой, ви навіть не повірете мені, але сьогодні я виконував роль поліцейского. 

Скажу правду, бути поліцейським дійсно відповідально, і вони завжди намагаються навести лад у місті. 

Молодці!" 
Студент Ян Кроу: "Я з Гани. Думаю там теж таке щось зробити. Наші поліцейські не такі добрі, як 

українські. Але ми можемо це робити самі. Можливо, колись в нас теж зміниться комунікація між 

поліцейськими та громадою". 
3.Формування навиків самохисту, знань своїх прав тощо:  

Робінсон: "Сьогодні ми рятували жертву торгівлі людьми. Чудовий квест, у якому треба було бігати, 

розгадувати ребуси і шукати підказки. Було захопливо, але тепер я добре знаю, як не попастися в руки 
аферистів, яких є, на превеликий жаль, багато" 

Мирослава: "ПолісЛаб - це найцікавіший проект, в якому я колись брала участь. Сьогодні нас вчили 

надавати першу домедичну допомогу і основам самозахисту. Щоб відчути весь цей драйв, то приходьте 

до нас. Дійсно рекомендую!" 
 

Досягнення проекту: іноземні студенти м. Івано –Франківськ вже в меншій мірі хвилюються при 

спілкуванні з представниками Національної поліції України, а особливо з представниками Управління 
патрульної поліції в Івано-Франківській області,  з’явився інтерес та повага до їх діяльності; представники 

Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області знайшли підтримку серед іноземних 

студентів (у ході проекту виділились найактивніші учасники, «агенти змін», які допомагають не тільки 
своїм одноліткам, а й поліції в напрямку укріплення взаємодії та інформуванні їх про різні негативні 

ситуації); агенти змін успішно передають набуті навички та знання іншим іноземним студентам, в тому 

числі тим, хто тільки навчається на підготовчому курсі;  іноземні студенти та місцеві жителі (молодь) 

потоваришували в ході реалізації проекту, тому продовжують спілкуватись поза проектом, що допомагає 
іноземним студентам адаптуватись, а  молоді      м. Івано –Франкіськ вивчити нові іноземні мови та 

культури; в ході проекту створились декілька міст в місті, куди іноземні студенти можуть піти з метою 

проведення культурного відпочинку (місцеві хаби та коворкинги відкрили для себе нову аудиторію і 
щиро їй раді). 
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6.2.  Проєкт «Омбудсмани прав жінок»  за сприянням Українського жіночого фонду. 
 

Номер та дата грантової угоди №180716  03.08.2018 

Дата початку та дата закінчення проекту 01.08.2018 – 01.11.2018 

Територія реалізації проекту (область/місто/село) м.Дніпро та навколишні села/селища 
 

Головною метою є актуалізація тематики прав жінок, гендерної рівності, способів захисту від проявів 

гендерного обумовленого  та сексуального насилля та інших тем в засобах масової інформації.  
Ціль: навчити 20 (2 групи)  учасниць та учасників: знанням про  літературний, публіцистичний та інші 

стилі, навикам виступів перед камерою, проведення репортажів; навикам пошуку інформації, виявів 

порушень прав жінок тощо; знанням про права жінок, проявів дискримінації, проявів гендерного 
обумовленого та сексуального насилля тощо.  

 
 

Цільова група/групи Вашого проекту: переважно молоді дівчата/жінки від 16 до 35 років, але без 

обмежень. Більше буде враховуватись мотивація особи та відсутність у неї можливості самостійно 
оплатити подібні курси, тобто в першу чергу це певні категорії громадян (діти – сироти, діти з 

незабезпечених сімей, внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, діти ветеранів АТО тощо). 

 
1-19 серпня:Розповсюдження інформації про проект, набір учасниць. 

20-24серпня:Відбір учасниць, підготовка до лекційного періоду проекта. 

25 серпня: Права жінок:  практична гра (межі допустимих публікацій, при яких ми не порушуємо права 
інших). 

26 серпня: Практична робота в групах: нтерв’ю, пошук інформації (вихід на місце порушення тощо) – 

допустимі межі, при яких не порушуємо права інших. 

01,02 вересня:Права жінок. Відмінності права людини та жінки. Види проявів сексуального та гендерно–
обумовленого насильства та юридичні шляхи їх вирішення. 

08-09 вересня:Написання тексту статей, вступ. Робота з текстом відібраних статей. 

15,16 вересня:Ораторське мистецтво. 
22,23 вересня: Журналістка практика – виїзна зйомка. Основи відеомонтажу: частина 1-2. 

29 вересня:Ораторське мистецтво. 

30 вересня: Написання тексту – написання прес-релізів. Практична робота з власними статтями. 
6 жовтня: Журналістська практика. 

7,13 жовтня: Права жінок. Сексуальне та гендерно-обумовлене насильство при зверненні або перебуванні 

в органах державної влади, органах місцевого самоврядування (включаючи перебування на 

стаціонарному лікуванні тощо). Сексуальне та гендерно-обумовлене насильство в закладах, де 
перебувають неповнолітні діти на повному або частковому державному утриманні (дитячі будинки, 

інтернати, за виключенням патронатного виховання) або недієздатні (обмежено дієздатні) особи. 

14 жовтня: Журналістська практика. 
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15-31 жовтня: Самостійне доопрацювання власних статей. Спільний разом з Організацією пошук 
можливостей для розміщення статей у ЗМІ. 

18 жовтня:  Вручення сертифікатів учасникам/учасницям. 

19-30 жовтня: Завершення проекту, доопрацювання договорів, актів та рахунків. Написання фінального 

звіту. 
 

Вид діяльності 

 

Кількісний досягнутий результат Коментарі 

Загальна 

кількість 

жінки чоловіки 

Лекції з прав людини 16 15 1 Лекції проводились 

протягом 6 днів 

Лекції з написання 

статей 

15 14 1 Лекції проводились 

протягом 4 днів 

Тренінг з ораторського 

мистецтва 

16 16 0 Тренінг проводився 

протягом 3 днів 

Журналістська 

практика 

14 14 0 Лекції проводились 

протягом 4 дня 

 

Більшість наших учасників та учасниць є правозахисницями у різних сферах діяльності. Нам вдалося 

зібрати команду однодумців, які за допомогою нетворкінгу зараз працюють над вирішенням спільних 
питань у сфері права захисту жінок. Завдяки популяризації та розповсюдженні про проект, підвищилась 

актуальність питання про жінок та права жінки. У суспільстві (насамперед ми говоримо за місто Дніпро) 

збільшилися знання про права жінок, що таке дискримінація, що таке прояви гендерного обумовленого та 
сексуального насилля тощо. З’явилась зацікавленість в ЗМІ перед висвітленням даних проблем.  

Наші учасниці мали можливість приходити з дітьми, тому наш проект  «Омбудсмани прав жінок у ЗМІ» 

опосередковано вплинув на розвиток дітей різного віку. 

Кожен з учасників має роздрукований матеріал, 
де за потреби він/вона може взяти потрібну 

юридичну інформацію та актуальні принципи 

написання статей. Обізнаність наших учасниць 
та учасників підвищилась у прогресії завдяки 

проекту, вони дізналися та підвищили власні 

знань в суспільстві про права жінок, що таке 

дискримінація, що таке прояви гендерного 
обумовленого та сексуального насилля. Тепер 

вони знають та зможуть відстояти свої права у 

потрібній ситуації. 
По завершенню проекту наші учасниці змогли 

опублікувати свої історії у ЗМІ, таких як: 

паперові та електроні видавництва, також 
представити матеріал на телебаченні. Таким 

чином на практиці оволоділи навичками 

спілкування з ЗМІ у повній мірі. 
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7.Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи). 
 

1.Є членом Коаліції на захист громадянського суспільства в Україні; 

2.Є співзасновником Громадської спілки «Сильніші разом» (код за ЄДР – 42340224), що об’єднує станом 

на 23 організацій, що працюють в напрямку захисту внутрішньо переміщених осіб та ветеранів 
Антитерористичної операції.  Вірьовкіна Л.В. є також головою спілки.  

 

ГС “Сильніші разом” обєднює наступні організації: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТИ ПОТРІБЕН 

УКРАЇНІ» (код ЄДРПОУ 40112590); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ «ТЕРРА НАДІЇ»(код 
41109766); БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «РУХ ЗА ДУХОВНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 

ДОНБАСУ «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ» (код ЄДРПОУ 39580648); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КРАЇНА 

ВІЛЬНОЇ ГРОМАДИ» (код 40997683); "МАР'ЇНСЬКА РАЙОННА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ІНВАЛІДІВ «СФЕРА МИЛОСЕРДЯ» (код ЄДРПОУ 36261255); ГО "СПІЛЬНОТА БІЖЕНЦІВ ЗІ СХОДУ 

УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ 39959786); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНА. ЧАС ЄДНАТИСЯ» 

(код ЄДРПОУ 41296824); ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 

КООПЕРАТИВ "КРИМСЬКІ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ" (код за ЄДРПОУ 39287475); ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ «АЛЬЯНС НОВИХ МЕЛІТОПОЛЬЦІВ» (код ЄДРПОУ 41292772); ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР «ДОБРОДАР» (код 41062943); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

"ЦЕНТР РЕФОРМ, ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРАВА" (код ЄДРПОУ 39613987); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 
«ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ДОНБАСУ НА СУМЩИНІ"(код 40053536); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НА 

ДОБРО» (код ЄДРПОУ 41886094); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄДНАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ» (код 

42313431); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ГРОМАДИ» (код ЄДРПОУ 39927529); 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СВОЇ ЛЮДИ» (код ЄДРПОУ 39724964); ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «МІСТ 3.10» (код ЄДРПОУ 41142447); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА 

УЧАСНИКІВ АТО БОЯРКИ"(код ЄДРПОУ 41835652); ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЛУГАНСЬКА 

ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ЖІНОЧА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЧАЙКА» (код 25938569); 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МАЙБУТНЄ БЕЗ МЕЖ» (код ЄДРПОУ 39477570); ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ'ЄДНАННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «КВІТЕНЬ – 2014» (код 42017414); ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЄ ЗАКАРПАТТЯ» (код ЄДРПОУ 40134655); БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БФ 
“ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЄДНІСТЬ” (код 39860669).  

http://cs-coalition.org/ua/pro-nas/uchasnyky-koalitsii
https://www.facebook.com/groups/2029598193946611/
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8.Фінансова частина. Довідка про проходження аудиту ( аудиторський висновок). Фінансові 

показники організації (адміністративні та проектні витрати). 

 

Сума коштів, які отримала на рахунки Організація впродовж 2018 рік, складає: 124040 грн, де: 

 
1.Благодійна допомога Організації, зібрана її членами, - 100 грн; 

 

2.Сума отриманих грантів на статутну діяльність - 123940 грн (Проєкт “PoliceLab” за підтримки Agriteam 
Canada Consulting Ltd;  Проєкт «Омбудсмани прав жінок»  за сприянням Українського жіночого фонду). 

Нюанс: для річного звіту неприбуткових організацій дохід та витрати рахуються відповідно до вимог                        

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", який затверджений Наказом                                            

Міністерства фінансів України 29.11.99  N 290, та Національне положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку 16 "Витрати", Наказ Міністерства фінансів України 31.12.99 N 318, тому суми дохідної та 

витратної частини можуть бути іншими. Так, кошти не завжди рахуються доходом у день надходження на 

рахунок Організації доходом.  

Аудиторський висновок не робився за рік через відсутність на даним момент коштів на оплату роботи 

аудитора.  
 

Більше детальну інформацію про використання коштів при реалізації грантів можемо надати на 

письмовий запит із погодженням відповідного донора, який перераховував ці кошти. 
 

 

 

 


