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2014 рік був роком випробувань на стійкість не тільки для України, а і для на-
шої організації також.  

Цей рік був насичений на події та зміни: революція в країні, загроза Альянсу 
в Донецьку, переїзд організації та співробітників до Києва, налагодження ро-
боти на новому місці, нові люди поруч, допомога з усіх куточків землі. У цей 
час ми дійсно побачили, що люди не байдужі до чужої біди, завжди готові на 
допомогу.  

Не можу сказати, що було легко. Перш за все, було складно морально та 
психологічно: покинути рідне місто, домівки, друзів, думати кожного дня про 
те, а як там сьогодні «дома», чи не постраждав хтось з родичів, знайомих, 
друзів, цілий лі будинок, офіс. 

І за таких цих складних умов ми не намить не припиняли своїй діяльності. 
Два проекти у нас почалися ще в Донецьку, але було відкладено їх реаліза-
цію, та третій проект було розпочато вже в Києві. Це такі проекти: 
«ALECTOR» - «Розробка стандартів та створення мереж для розвитку туриз-
му та міжкордонної співпраці», «Навчання із прав людини для журналістів зі 
Східної України», «Знайди свій безпечний маршрут». Це дійсно була цікава 
робота, і ми отримали добрі результати. Більш детально про проекти читай-
те у цьому звіті.  

Цей рік був перевіркою нашої стійкості, спроможності. Ми витримали, спра-
вилися з усіма негараздами, налагодили роботу на новому місті, отримали ду-
же добрий досвід з екстремального менеджменту. Ми багато втратили, але 
знайшли набагато більше—справжніх друзів.  

Хочеться окремо подякувати всім нашім партнерам, донорам, громадським 
організаціям, волонтерам, всім хто допомагав, брав участь у нашому житті і 
проектах. Наодинці ми би не досягли таких результатів.  

Президент ДМГО «Альянс» Світлана Закревська 
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ВСТУПНЕ СЛОВО 



 
На думку авторів проекту, такі кроки 
більш повно розкриють туристичний 
потенціал країн Чорноморського ба-
сейну та окремих регіонів. Так, навіть 
країни-учасниці, які здобули певних 
успіхів у галузі туризму, мають реальні 
можливості для розширення переліку 
привабливих об’єктів. 
Родзинкою нових маршрутів стане їх 
концептуальність, об’єднаність ідеєю 
та міцний зв’язок з історичною, куль-
турної спадщиною місцевості. Пілотні 
проекти мають враховувати цілу низку переваг запропонованого маршруту, 
зокрема доступність для туристів, значущість об’єктів. Не останню роль гра-
тиме оригінальність подачі – розробники мають винайти дійсно цікаві та 
нетривіальні факти, пов’язані з історичними подіями, засвоєнням територій, 
формуванням етнокультурних традицій. 
Також, у межах проекту «Альянс» працює з волонтерами, які матимуть змогу 
брати участь у навчанні з засад спадкового туризму та приєднаються до роз-
робки практичної частини програми. Створено спеціальний веб-ресурс для 
волонтерів з країн-учасниць, які матимуть змогу оперативно обмінюватися 
інформацією, в тому числі, аудіовізуальною, обговорювати нагальні питан-
ня, дискутувати по практичних аспектах реалізації проекту. 
Крім того, йде робота зі створення активного експертного середовища з пи-
тань розвитку туризму в регіоні, збереження культурної та історичної спад-
щини, проведення навчальних заходів, організація дискусій та подій за учас-
тю ЗМІ.  
Діяльність за проектом ALECTOR запланована до 2016 р. 
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ПРОЕКТ: «ALECTOR» - «Розробка стандартів та створення 
мереж для розвитку туризму та міжкордонної співпраці» 

Проект «ALECTOR”  (http://alector.org/) здійс-
нюється в межах партнерства країн басейну Чо-
рного моря. До співпраці залучені сім країн: 
Греція, Туреччина, Болгарія, Румунія, Грузія, 
Україна, Молдова. 
 
Мета проекту – налагодження мережевого бага-
торівневого співробітництва заради підвищен-
ня якості стандартів туризму у сфері збережен-
ня культурної та історичної спадщини, відкрит-
тя та розробка нових концептуальних маршру-
тів. 



Проект 
було реалізовано за підтримки Генерального консульства Німеччини в Донецьку. Він був 
направлений на підвищення рівня обізнаності з питань прав людини представників ЗМІ 

Донецької, Луганської, Дніпропетровської, За-
порізької та Харківської областей.  
 
Проект мав два великих компоненти: моніто-
ринг ЗМІ п’яти цільових регіонів та навчання 
журналістів / блогерів.  
 
Метою моніторингу було перевірити ЗМІ на 
відповідність європейським журналістським 
стандартам та наявності індивідуальних матері-
алів, пов'язаних з виборами. З результатами 
моніторингу можна ознайомитися на сайті 
Альянсу. 

 
Освітня програма для журналістів / блогерів включала 
тренінги, протягом котрих вони отримали знання та на-
вички з: 
 підготовки якісного контенту на основі європейських 

стандартів публікацій;  
 основи роботи  під тиском уряду і захистити себе від 

цього тиску;  
 надання правової підтримки ЗМІ для захисту їх від 

тиску з боку уряду. 
 
 
Ці знання та навички допомогли журналіс-
там та блогерам бути більш компетентни-
ми, обізнаними та відповідальними. Це 
допомогло їм підготувати якісні, збалансо-
вані і об'єктивні матеріали про висвітлення 
виборів у своїх громадах, регіонах і на рів-
ні країни. І, що дуже важливо в даний час 
це дозволяє їм почувати себе безпечніше і 
створювати більш сприятливі умови для 
ЗМІ, які будуть впливати на свободу слова 
як основоположного права людини. 
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Проект «Навчання із прав людини для 
журналістів зі Східної України». 

  

 



 
Основна мета проекту - запобігання тор-
гівлі людьми і подолання стигми торгівлі 
людьми через всебічну освіту та інфор-
маційно-просвітницьку кампанію. 
 
Протягом дев’яти місяців було реалізова-
но такі компоненти проекту:  
•розробка та впровадження інноваційної 
освітньої програми для роботи з молод-
дю та їх батьками з підвищення обізнаності про торгівлю людьми; 
•розробка та видання посібника для фасилітаторів 100 примірників; 
•розробка та видання 1300 примірників матеріалів для учасників інтерактив-
них сесій та 20 примірників візуальних матеріалів («станцій»). 
•підготовка 20 фасилітаторів з числа представників 2-х регіонів України 
(Донецька та Харківська області); 
•проведення фасилітаторами 20 інтерактивних сесії для 500 учасників; 
• конференція для 30 учасників для презентації та поширення результатів 
проекту та методології по Україні; 
•проведено тренінг для 20 журналістів та медіа-конкурс на найкращі статті 
щодо профілактиці торгівлі людьми та подолання стигми. 
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ПРОЕКТ: «ЗНАЙДИ СВІЙ БЕЗПЕЧНИЙ МАРШРУТ»  

  



 
 
По завершенню проекту ми може-
мо сказати, що проект був дуже ус-
пішним та мав резонанс. Тематика 
протидії торгівлі людьми  не до кін-
ця розкрита у нашій країні, особли-
во серед молоді. Вчителя у школах 
зазначили, що у навчальній програ-
мі існує лише один урок (45 хви-
лин) де приділяється увага проблемі 
торгівлі людьми. Але цього недо-
статньо, тому що це дуже серйозна 
та складна тема. Тому проведення 
інтерактивної виставки,  у повному обсязі може заповнити цю прогалину в 
освітній сфері та допомогти викладачам успішно донести до молоді знання в 
даній тематиці. 
 
Навчені фасилітатори будуть продовжувати роботу з профілактики у своїх 
навчальних закладах, НГО, поширювати дану методику. 
Можемо з упевненістю сказати, що проведення інтерактивних виставок най-
більш продуктивний інструмент з профілактики торгівлі людьми не тільки 
серед молоді, а й серед дорослого населення, особливо вимушених переселе-
нців. 
Виходячи з вищесказаного, ми не збираємося зупинятися на досягнутому. У 
наших планах є продовжувати профілактичну роботу, в першу чергу, з виму-
шеними переселенцями, а також поширення цієї унікальної методики, як діє-
вого та успішного інструменту з профілактики торгівлі людьми по всій Укра-
їні. 
 

“AЛЬЯНС”  
ДОНЕЦЬК А  МІ СЬК А  ГРОМА ДСЬК А  
ОРГА НІ ЗА ЦІ Я   

ПРОЕКТ: «ЗНАЙДИ СВІЙ БЕЗПЕЧНИЙ МАРШРУТ»  

 

 


