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Вступне слово 

Шановні читачі! 

2012 рік був визначним як для України в цілому так і 

для нашої організації. Це був рік нових відкриттів, 

нових можливостей та нових досягнень. 2012-ий став 

роком отримання нового досвіду, покращення 

партнерських зв’язків та розширення горизонтів 

діяльності.  

В 2013 році ДМГО «Альянс» 

виконується 15 років. Не 

дивлячись на свій «підлітковий» 

вік організація є потужним 

центром громадської думки та 

генератором місцевих ініціатив. 

За її плечима більше 70 успішно 

реалізованих проектів у сферах 

розвитку громадської активності 

т а  о с в і т и ,  а к т и в і з а ц і ї 

громадських ініціатив серед 

молоді, європейської інтеграції, 

р о з в и т к у  і  п і д т р и м к и 

підприємництва, гендерних 

питань, розвитку волонтерського 

руху в Україні та Донецькій 

області.  

В попередньому році ми 

традиційно залишилися чесними 

перед собою та перед нашими 

партнерами, оскільки змогли 

виконати усі  заплановані 

проекти. Важливим був наш 

внесок у проведення фінальної 

частини футбольного чемпіонату 

Велику роль у вихованні дітей та 

підлітків відіграли проведені 

нами «Маршрути безпеки», 

організовані з метою покращення 

первинної профілактики ВІЛ/

СНІДу та інших хвороб, що 

передаються статтєвим шляхом, а 

також пропаганди здорового 

способу життя. 

Без сумніву, наші досягнення не 

були б такими яскравими, якщо б 

нам не допомагали наші друзі та 

партнери: донори, громадські 

організації, волонтери. Щира 

подяка їм за те, що зробили свій 

внесок у реалізацію проектів та 

д о п о м о гл и  н а м  д о с я г т и 

поставленої мети.  

До вашої уваги представлено 

річний звіт ДМГО «Альянс» за 

такий динамічний та насичений 

подіями 2012 рік.  

Президент ДМГО «Альянс»  



 

Проект:  

«Євро2012: червона картка 

порушенню прав людини і 

торгівлі людьми» 

Основна мета проекту— 

проведення інформаційно — просвітницької 

кампанії з попередження порушень прав людини,  

у т.ч. торгівлі людьми,  

під час Євро 2012  в Донецьку та Харкові.  



Задачі проекту 

1. Підвищення інформованості населення з питань 

протидії порушенню прав людини та торгівлі 
людьми, у т. ч. через публікації в ЗМІ, вуличні 

акції, зовнішню соціальну рекламу;  
 

2. Зниження ризиків, пов’язаних з торгівлею 
людьми, шляхом розробки та проведення 

сумісних заходів з правоохоронними органами; 
 

3. Навчання волонтерів ЄВРО 2012 на тренінгах 
та семінарах з метою залучення їх до 

правозахисної діяльності; 
 

4. Надання допомоги тим, хто постраждав від 
порушень прав людини і торгівлі людьми за 

допомогою роботи гарячої лінії. 

Заходи, проведені у рамках 

проекту: 

І. Підготовка для мультиплікаторів 

ІІ. Тренінги для ЗМІ з INTEGRATED публікації 
ІІІ. Прес-конференція 

ІV. Семінари та вуличні акції 
V. Проведення інформаційної сесії 

VI. Тренінг для гарячої лінії CONSULTANTS 
VII. Видавництво допоміжних матеріалів 

VIII. Робота гарячої лінії  



Прес-конференція “Євро 2012: червона картка 

порушенням прав людини та торгівлі людьми” 

Прес-конференція присвячена презентації проекту, 

що направлений на інформування населення та 

державних органів про можливості порушення та 

ризиків, пов’язаних з торгівлею людьми під час ЄВРО 

2012, а також надання можливим жертвам 

практичної допомоги.  

Тренінг для мультиплікаторів  

“Креативний погляд на права людини”  

За 3 дні роботи учасники заходу підвищили свій 

рівень інформованості у питаннях прав людини та 

торгівлі людьми, отримали знання по методиці 

Loesje International, що 

дозволило їм організувати та 

якісно провести семінари для 

молоді та вуличні акції у своїх містах.  

Шляхом проведення акції мультиплікатори підвищили 

рівень інформованості населення міста Донецьк з 

питань протидії порушенню прав людини та торгівлі людьми.  

У результаті тренінгу було розроблено «Рекомендації 

для журналістів з інтерв’ювання представників 

вразливих груп», до яких відносяться і жертви торгівлі 

людьми. Розроблені журналістські матеріали з теми 

«ЄВРО-2012: червона картка торгівлі людьми». Таким 

чином, вийшла 1 сумісна радіопрограма на  

Кerch.fm  та 11 публікацій, розміщених на різних інтернет-ресурсах.  

Тренінг для журналістів  

“Роль ЗМІ у попереджені торгівлі людьми”  



Семінари та вуличні акції 

У рамках реалізації проекту було проведено 10 

семінарів для 250 чоловік та 10 вуличних акцій. 

Тренери, навчені на тренінгу для мультиплікаторів, 

провели семінари для молоді та вуличні акції у Харкові, 

Макіївці, Костянтинівці, Дружковці та Донецьку.  

Проведення інформаційних сесій 

Було проведено 5 інформаційних сесій для волонтерів та 

представників правоохоронних органів міст Донецька та 

Харкова.  

Волонтери та представники 

правоохоронних органів були 

проінформовані про проект, про роботу гарячої лінії, про 

специфіку проблеми; правоохоронні органи були 

залучені до роботи з консультантами гарячої лінії для 

оперативного рішення ситуацій, які можуть виникнути.  

Тренінг для консультантів гарячої лінії 

2 добовий тренінг з підготовки 8 консультантів гарячої 

лінії під час проведення чемпіонату Євро 2012. За 

період роботи гарячої лінії було надано 126 

консультацій.  

Розміщення супутньої продукції 

Командою ДГО «Альянс» було розроблено офіційний 

логотип проекту «ЄВРО 2012: червона картка 

порушенням прав людини та торгівлі людьми», іншу 

супутню продукцію соціальної реклами проекту та 



Проект  

“Маршрут безпеки” 

Основна мета проекту: 

забезпечення постійності використання методики 

«Маршруту безпеки» у місті для покращення якості 

первинної профілактики ВІЛ-СНІД серед молоді та для 

здорового та проінформованого покоління.  

 

У рамках проекту було проведено 8 «Маршрутів 

безпеки» у місті Донецьк та містах Донецької області.  

 

Проект було підтримано Управлінням у справах сім’ї, 

молоді та міжнародних зв’язків Донецької міської ради 

та Управлінням у справах сім’ї та молоді ДонОДА.  

 

Щонайменше 500 молодих людей було 

проінформовано щодо первинної та вторинної 

профілактики розповсюдження ВІЛ-СНІД.  

 

Також у рамках проекту було видано 42 посібників для 

фасилітаторів з цієї методики.  



“Жінки з Венери  

та чоловіки з Марсу?” 

Дар’я Чечеринда як волонтер EVS прийняла участь у 

роботі організації Kobiety.lodz у рамках цього 

проекту. Головною цільовою аудиторією цієї 

організації є жінки. Альянс виступив посилаючою 

організацією.  

 

 

 

Вона брала участь у різній діяльності організації, 

починаючи з допомоги в різній дослідницькій 

діяльності і закінчуючи зйомками фільмів.  

 

 

 

Дар’я допомагала у проведені різноманітних 

семінарів для жінок та брала безпосередню 

участь у них. Вона ознайомилася з різними 

методиками проведення семінарів та 

оцінювання їх результативності.  

 

 

 

Крім того, мала змогу поринути в іншу 

культуру та знайти нових друзів. 



Форум  “Прозорість в освіті” 
(Transparent Educatiom Forum) 

Македонія 

Основна мета форуму: 

сприяння учасникам форуму в розробці національних планах дій щодо 

підвищення прозорості в галузі освіти, та розроблення основних 

Члени організації Сергій Бондаренко та Наталя 

Семиволос взяли участь у дебатах форуму, а 

президент організації Світлана Закревська виступила 

Під час участі у Форумі учасники отримали нові 

знання з питань організації адвокасі кампаній, нові 

ідеї щодо проведення інформаційно-просвітницьких 

кампаній з питань боротьби із корупцією. Була надана 

можливість отримати інформацію «з перших вуст» та 

подивитися на результати роботи колег з інших країн.  

Відбулося знайомство з новими організаціями – 

потенційними партнерами в міжнародних проектах 

щодо прозорості освіти, а також взяли участь в 

розробці пілотного проекту, щодо моніторингу 



Світлана Закревська, 

Президент ДГО “Альянс” 

Наталія Семиволос, 

Координатор молодіжних 

проектів 

Альона Каравай, 

Виконавчий директор  

Анастасія Самойленко, 

Бухгалтер  

Ірина Лаврик, 

PR-менеджер 

Команда організації 

Дон Талберт, 

Волонтер Корпусу Миру США 



Джерела фінансових надходжень   

Донори:   

Генеральне консульство Німеччини в Донецьку 397848,6 

Донецька міська рада, Управління у справах сім"ї, 

молоді та міжнародних зв"язків 

4187,88 

Мережева програма„Схід-Схід: партнерство без 

кордонів” фонду „Відродження” 

24080,31 

Управління у справах сім'ї та молоді Донецької 

облдержадміністрації 

3140,91 

Програма ЄС "Молодь в дії" в Польші 128777,3 

Разом: 558035 

Видатки   

Проектна діяльність   

«Євро 2012: червона картка порушенням прав 

людини та торгівлі людьми" (6 міс.) 

397848,6 

"Маршрут безпеки у м.Донецьк" (4 міс.) 4187,88 

Форум "Прозорість в освіті" (1 міс.) 24080,31 

"Маршрут безпеки у Донецькій області" (6 міс.) 3140,91 

"Жінки з Венери та чоловіки з Марсу?" (9 міс.) 128777,3 

Разом 558035 

Фінансовий звіт 



Фінансовий звіт 

Видатки на проекти у % 

71%

1%

4%

1%

23%

«Євро 2012: червона картка 
порушенням прав людини та 
торгівлі людьми" (6 міс.)

"Маршрут безпеки у 
м.Донецьк" (4 міс.)

Форум "Прозорість в освіті" 
(1 міс.) 

"Маршрут безпеки у 
Донецькій області" (6 міс.)

"Жінки з Венери та чоловіки 
з Марсу?" (9 міс.)



Назва:  
Донецька громадська організація «Альянс»  

 

Юридичний статус: 
об’єднання громадян  

 

Код ЄРДПОУ організації:  
25608599  

 

Юридична адреса: 

Вул. Набережна, 149\37, м. Донецьк, Україна, 83015  

 

Фактична адреса: 

Вул. Університетська, 65\21, м. Донецьк, Україна, 83048 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника організації: 
Закревська Світлана Володимирівна 

Контакти та реквізити 

Реквізити для пожертв: 

ДГО “Альянс” 

ЄРДПОУ 25608599  

р/р №26001170085700  в ДОФ «Укрсоцбанк» м. Донецька   

МФО 334011   

Призначення платежу “Благодійне пожертвування на  

статутну діяльність”  


