
 



Вступне слова  

Ш ановні читачі! 

 

   2013 рік переніс Україну та ДМГО 

«Альянс» ще на одну сходинку розви-

тку. Цей рік відкрив нові горизонти  

нашої  організації в громадському русі 

та волонтеріаті. 

   ДМГО «Альянс» є організаційним 

центром громадських думок і генератором місцевої ініціативи. 

   В 2013 році було втілено декілька великих проектів - це «Нові 

правила, нові інструменти» і «Дай раду справам». Також у рам-

ках програми ЄС  “Youth-in-Action” було здійснено проекти з 

розвитку волонтерського руху та молодіжної ініціативи  

“Actyve.ua”  і “NiCe.ua”. Цей рік дав нам змогу прийняти участь 

у підготовці та реалізації  «Школи координаторів волонтерсь-

ких груп», у рамках щорічної програми Всеукраїнського благо-

дійного фонду «Серця до серця». 

   Без сумніву, наші досягнення не були б такими яскравими, як 

би поруч не були наші друзі та партнери. Щира подяка доно-

рам, громадськім організаціям, волонтерам і всім, хто нас підт-

римував та працював пліч о пліч за те, що зробили свій внесок  

у реалізацію проектів та допомогли досягти поставленої мети.  

   До вашої уваги представлено річний звіт ДМГО «Альянс» за 

визначний та яскравий 2013 рік. 

                         Президент ДМГО «Альянс» Закревська Світлана 



  Проект:  “Нові правила, нові інструменти “ 
  

“Нові правила, нові 

інструменти — 

зміцнення громадсь-

ких рад та коаліцій 

для поліпшення взає-

модії з місцевими ор-

ганами влади ” 

 

М етою проекту було про-

ведення заходів які сприяли зро-

станню експертного потенціалу 

інститутів громадянського суспі-

льства та їх неформальних об'є-

днань - коаліцій , мереж , гро-

мадських рад , з метою забезпе-

чення їх ефективної діяльності 

та більшого впливу на органи 

місцевої влади. Залучення гро-

мадськості та розвиток суспіль-

ної підтримки. Створення ресур-

сного центру «адвокасі». 



В рамках проекту пройшли  тематичні тренінги,  

відеоконференції,  та була створена ресурсна бібліотека. 

Тематика тренінгів:  

1 . Розвиток діючих мереж (коаліцій ) і створення та підтримка 

ефективних громадських рад . 

2 . Використання моніторингових стратегій для досягнення змін 

у суспільстві і досягнення результатів 

3 . Адвокасі 

4 . Залучення громадськості та розвиток суспільної підтримки. 

5. Як працювати зі ЗМІ 

Під час тренінгів учасники навчились використовувати на прак-

тиці основні інструменти і стратегії створення мереж , прове-

дення моніторингу та адвокасі кампаній. 



    Тренінги 

Т ренінг  «Як розпочати 

роботу в твоїй громаді 

та досягти успіху». Тренінг 

дав змогу учасни-

кам  проаналізувати потре-

би коаліцій, мереж, громад-

ських рад, визначити основні 

проблеми в громадах, де во-

ни працюють, розробити 

шляхи вирішення цих про-

блем та здійснити поперед-

нє планування власної діяль-

ності. Крім того, учасники 

тренінгу визначилися з тим, 

що їм необхідно для того, 

щоб долучитися до процесу 

прийняття рішень, проводи-

ти адвокасі кампанії та кори-

стуватися медіа-та громадсь-

кою підтримками. 

Д воденній тре-

нінг 

«Використання гро-

мадського монітори-

нгу органів державної 

влади для досягнення 

змін у суспільстві» 

Під час тренінгу 

учасники дізналися 

про основні інстру-

менти моніторин-

гу, навчились здійс-

нювати аналіз ін-

формації, отрима-

ли знання з правил 

підготовки звіту 

про моніторинг, 

оволоділи навичка-

ми ефективної спів-

праці  з засобами 

масової інформа-

ції. 



Т риденний тре-

нінг за темою 

«Як привернути увагу 

громадськості та ор-

ганізувати громадську 

підтримку»   

Під час навчання 

учасникам було ро-

зкрито наступні 

питання: 

1. Як створити ат-

мосферу довіри у 

ворожому середо-

вищі та при відмові 

від співробітницт-

ва. 

2. Як встановити 

ефективні партнер-

ські відносини 

шляхом перегово-

рів та досягнення 

консенсусу. 

3. Стратегії розбу-

дови громадської 

підтримки. 

4. Як ефективно 

використовувати 

ЗМІ. 

5. Як правильно 

обрати та викорис-

тати засоби комуні-

кації , та як ефекти-

вно комунікувати. 

Т ренінг «Соціальні 

медіа для організа-

ції громадської підтрим-

ки» Під час навчання 

учасники дізналися 

про засоби та інстру-

менти соціальних ме-

діа, як ефективно ко-

ристуватися соціаль-

ними мережами та як 

за їх допомогою залу-

чати громадськість. 

Триденний  Open 

Space «Як коаліції та 

мережі можуть сприяти 

розвитку громадянського 

суспільства на сході 

України?».  

Під час Open Space 

учасники особливу 
увагу приділили пи-
танням взаємодії гро-
мадських організацій 
з владою, необ-
хідності створення 
коаліцій та мереж, ме-
тодам комунікацій, 
пошукам шляхів 
фінансування діяль-
ності, стратегії ро-
звитку регіону. 
У результаті роботи, 
учасники висунули 
ідеї 6-ти проектів, які 
вирішують найбільш 
проблемні питан-
ня,  та розробили 
плани їх виконання. 
 



 

«Адвокасі»   
   Ресурсний центр «Адвокасі» було розроблено донець-

кою громадською організацією «Альянс». Ця он-лайн 

платформа включає різні приклади адвокасі кампаній і 

практик, розміщенні приклади написання документів, не-

обхідних для проведення адвокасі кампаній, цікаву літе-

ратуру з теми, матеріали різноманітних тренінгів, історії 

успіху, корисні відео. Тому члени неурядових організа-

цій, громадських рад і коаліцій можуть використовувати 

їх для планування, організації та здійснення їх власних за-

ходів.  



Проект «Дай раду справам»  

П роект спрямований на 

розвиток організаційної 

та фінансової спроможності 

НГО в 5 областях сходу Украї-

ни: Донецькій, Дніпропетров-

ській, Харківській, Запорізькій 

та Луганській. У рамках проек-

ту були передбачені наступні 

види діяльності: 

1. Проведення тренінгів із 

стратегічного планування та 

фінансового менеджменту. 

2. Розробка та підтримка он-

лайн ресурсного центру для 

забезпечення НГО оператив-

ною та оновленою інформа-

цією щодо питань управління, 

законодавства, фінансового 

менеджменту, та ін. 

3. Налагодження співпраці з 

існуючими мережами та коалі-

ціями на регіональному та мі-

жрегіональному рівні для за-

безпечення своєчасного інфо-

рмування їх членів про зміни в 

законах та поточних регуляти-

вних актах, обміну інформаці-

єю та можливості проводити 

заходи щодо адвокатування 

змін в законодавстві, що сто-

сується діяльності НГО. 

 

Проект реалізувався за підтри-

мки Корпусу Миру США, 

Агенства США з міжнародно-

го розвитку.  



Тренінги 

Т ренінг з стратегічного ме-

неджменту став першим 

заходом в рамках проекту 

«Дай раду справам». Захід 

проводився для представни-

ків громадських організацій. 

Під час тренінгу учасники 

змогли самостійно провести 

оцінку потреб та SWOT аналіз 

своєї організації, визначити 

місію, бачення і цінності, сфо-

рмулювати цілі та скласти 

план дій для їх реалізації. 

Тобто, по завершенню тренін-

гу більшість вже мали страте-

гічний план своєї громадської 

організації.  

Т ренінг з безпечної діяльнос-

ті НУО. 

На тренінгу були висвітлені 

такі питання: як поводити се-

бе під час перевірок держав-

ними органами влади 

(податкова міліція та ін.), як 

поводити себе з держслужбо-

вцями під час перевірок, та як 

ефективно взаємодіяти з дер-

жавними структурами.  



Ц икл тренінгів з фінансового менеджменту для НУО. 

Під час тренінгів учасникам були розкриті питання щодо 

управління доходами, платних послуг, які може надавати органі-

зація, висвітлено аспекти бюджетного управління, системи бю-

джетів в організації та її вплив на життєздатність організації, роз-

глянуто питання щодо обліку членських внесків. Було роз’яснено 

питання бюджетного управління та управління витратами, нада-

но інформацію щодо системи договорів організації, як вона може 

сприяти розвитку НУО та дозволяє зекономити на податках.  В 

рамках остатнього дня тренінгу учасникам були розкриті питан-

ня щодо специфіки заповнення балансу та звіту про фінансові ре-

зультати для неприбуткових організацій, нюанси підготовки звіт-

ності для НУО, особливості застосування податкових пільг. 

 

Тренінг з безпечної діяльності НУО.  

   На тренінгу були освітлені такі питання: як поводити себе під 

час перевірок державними органами влади (податкова міліція та 

ін.), як поводити себе з держслужбовцям під час перевірок та як 

ефективно взаємодіяти з державними структурами.  

Цикл тренінгів з финансового менеджменту  



Проект і  

П роекти ACTYVE.UA і 

NICE.UA реалізовува-

лись в рамках програми ЄС « 

Youth in Action ». Волонтери з 

8 країн Європи приїхали в 

Україну і взяли активну участі у 

роботі ДМГО «Альянс» з роз-

витку молодіжної ініціативи та 

волонтерського руху регіону. 

   Під час свого перебування во-

ни розробили і реалізували спі-

льно з українськими організаці-

ями інноваційні молодіжні про-

екти , чим сприяли становлен-

ню активної громадської пози-

ції молоді  та зміцненню міжку-

льтурних комунікацій на рівні 

«народної дипломатії», а також 

впровадили ряд соціальних іні-

ціатив.  

Блог:  

 niceuadonetsk.wordpress.com  

  actyveua.wordpress.com 

Facebook:  

 www.facebook.com/groups/

LCFRA;  

 www.facebook.com/

groups/598645030159276; 

 www.facebook.com/groups/

donetskkalmiusrunningclub 

 

 

 

 

 

 

 



Проекти  ACTYVE.UA і NICE.UA  



Школа координаторів волонтерських груп   

Г оловним завданням школи було створення 

системи залучення, мотивації та навчання 

координаторів волонтерських груп, а також ап-

робація створених систем шляхом участі у бла-

годійній акції «Від серця до серця».  

   Під час роботи школи були проведені тренін-

ги,  метою яких було залучення та мотивація во-

лонтерів, розробки PR компаній. Крім того, уча-

сники Школи координаторів розробили плани 

благодійних масових акцій, які були реалізовані 

в їх громадах.  





Доходи та витрати ДМГО “Альянс” у 2013 році  

   

ДДД   оходи у оходи у оходи у 2013 році 

 

 

 
Безоплатні фінансова допомога від 
фізичних та юридичних осіб 
  

  
564767 

  
Пасивні доходи 
  

  
32575 

Доходи у межах технічної допо-
моги 
  

  
567767 



В итрати у 2013 році  

 

 

 
Витрати на проекту діяльності 

 
1091971 

 
Адміністративні витрати 

 
79331 



Контакти  та реквізити  

Н азва: 

Донецька громадська організація «Альянс» 

Юридичний статус: 

об’єднання громадян 

Код ЄРДПОУ організації: 

25608599 

А дреса: 

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

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

Закревська Світлана Володимирівна  

  

К онтактна інформація: 

Сайт:  

http://allianceua.org 

Електронна пошта:  

alliancedon@gmail.com   — Світлана Закревська, президент 

організації;  

alliancedon.adm@gmail.com - Наталія Семиволос, координа-

тор молодіжних та волонтерських проектів;  

alliancedon.pr @ gmail.com - PR - менеджер  


