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Чернігів 



НАШІ БАЗОВІ ЦІННОСТІ 

Вдосконалення та розвиток на основі 

демократичних цінностей, прав і свобод людини 

 

 висока ефективність 

 професійна компетентність 

 прозорість  

 відповідальність 

 порядність  

 підзвітність 

 

  



Мета організації 

Основною метою діяльності Організації є 

сприяння в розбудові відкритого, демократичного 

громадянського суспільства шляхом захисту та 

сприянню реалізації прав і свобод людини в усіх 

сферах суспільного життя; розвитку 

громадянської ініціативи; сприяння 

євроінтеграційним процесам.  

 

  



Завдання організації 

• захист прав і свобод людини;  

• розвиток  місцевих громад;  

• сприяння впровадженню громадянських ініціатив; 

• сприяння процесам демократизації місцевого 

самоврядування; 

• профілактика негативних соціальних явищ та 

діяльність щодо їх подолання 

• формування молоді, як здорового, соціально-

забезпеченого, екологічно-свідомого, соціально-

активного покоління; 

• питання виборчого процесу та спостереження за ним; 

• сприяння процесам інтеграції України до 

Європейського Союзу; 

 



Програми  
Центру «Доброчин» 

  

 “ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ“ 

 

 “РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ” 

 

 “ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ“ 

 

 



Програма  
“Захист прав людини" 

Захист прав людини та її свобод є одним із основних 

напрямків діяльності Центру «Доброчин».  

 

Поєднуючи теоретичний та практичний рівні, 

організація працює в даному напрямку більше 12 років.  

 

“Доброчин” працює в якості watch-dog організації, 

діяльність якої полягає в критичному моніторингу 

діяльності будь-яких установ (уряду, бізнесу, інших 

організацій і т.д.) чи осіб та інформування громадськості 

про виявлені порушення і спонукання її до дії.  



Реалізовані проекти 

 «Активна українська молодь для позитивних змін» 

 

Підтримано: Посольство США в Україні 

Сума: 32 000 доларів США.  

  

Мета проекту: дотримання прав людини, зокрема під час 

виборчих процесів. Сприяти проведенню вільних і чесних 

президентських виборів 2014 шляхом просвіти та активізації 

молоді в Чернігівській та Сумській областях. Вирішення питань 

активізації молоді та її подальшого залучення до роботи у 

мобілізаційній та просвітницький діяльності в Чернігівській та 

Сумський областях.  





Реалізовані проекти 

 «Створення та діяльність Антикорупційного порталу» 
 

Підтримано: Місцевий бізнес 

Сума: 45 000 грн.  

  

Мета проекту:  діяльність Інформаційно-аналітичного 

порталу «Люстрація та Антикорупція», створення постійно діючої 

системи громадського контролю за  місцевою владою і 

політиками. Можливість громадянам Чернігівщини активно 

висловлювати свою громадянську позицію, безпосередньо брати 

участь у реальній оцінці діяльності влади і впливати на обраних 

політиків і чиновників, які призначені і призначаються. 

 





Програма  
«Підтримка місцевих ініціатив» 

Наша організація активно працює в сфері активізації 

громадян для участі у процесі прийнятті рішень та 

контролю за діями влади на постійній основі.  

 

Для ефективної діяльності Центр «Доброчин» здійснює 

реальну підтримку громадських ініціатив, проводить 

моніторинг діяльності місцевих влад, веде роботу в сфері 

інформування та навчання механізмам забезпечення 

участі громадськості у процесі прийняття рішень та 

контролю.  



 «Сильна жінка – сильна громада»   
 

Підтримано: Канадське агентство міжнародного розвитку 

(КАМР) та Федерацію канадських муніципалітетів (ФКМ). 

Сума: 60 000 грн.  

 

Мета проекту: сприяти участі жінок у місцевому економічному 

розвитку міста Городня шляхом розвитку лідерських якостей та 

навичок у жінок-активісток для участі в процесі прийняття 

рішень на місцевому рівні. Просування гендерних питань у 

програми соціально-економічного розвитку міста.    

 

Реалізовані проекти  





Реалізовані проекти  

 «Молодь для Змін» 
 

Підтримано: програма Польської закордонної допомоги 

Міністерства закордонних справ Республіки Польща у 2014 році. 

Сума: 23 800 євро.  

 

Мета проекту: посилення організаційних та професійних 

здібностей молодих лідерів брати на себе активну роль в 

просуванні відкритого громадянського суспільства на 

Чернігівщині. Обмін досвідом з розвитку молодіжного лідерства 

та обговорення можливостей посилення молодіжного руху на 

Чернігівщині та Україні.  

  





Програма  
“Ефективне врядування“ 

Одним із напрямків діяльності Центру «Доброчин» є 

розвиток локальної демократії та реальна участь 

громадян у вирішенні питань місцевого значення.  

 

Метою таких проектів є запровадження електронного 

врядування; підвищення компетентності представників 

виконавчої влади та місцевого самоврядування; 

посилення спроможності недержавного сектора; 

покращення якості життя людей. 



Реалізовані проекти 

 «Стале енергетичне планування: міжнародна співпраця та 
досвід на шляху до Угоди Мерів » 

 

Підтримано: Міністерство Закордонних Справ республіки Литва 

Сума: 14 200 євро.  

 

Мета проекту: підвищити можливості української місцевої влади 

і відповідних зацікавлених сторін у сфері сталого енергетичного 

планування. Зміцнення потенціалу органів місцевої влади 

Чернігівської області у застосуванні поновлюваних і 

альтернативних джерел енергії шляхом ознайомлення з 

литовським досвідом у даній сфері.  





Реалізовані проекти 

 «Естонський досвід діяльності житлових асоціацій та модель 

житлово-будівельного кооперативу»  
 

Підтримано: Міністерство Закордонних Справ Республіки 

Естонія. 

Сума: 6 200 євро.  
 

Мета проекту: забезпечення участі громадян в процесі 

формування та реалізації державної житлової політики. 

Розвиток нових форм співпраці ОСББ та влади на місцях і 

подальші кроки щодо розвитку механізмів їх взаємодії, 

просуванням  реформи  ЖКГ в Україні.  





Реалізовані проекти 

 «Сильні громадські ради – сильна виконавча влада та 

громада» 
 

Підтримано: обласна Програма сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2012-2015 роки “Чернігівська 

громада”. 

Сума: 8 900 грн.  

 

Мета проекту: зміцнення спроможності активістів Громадських 

рад ефективно використовувати механізми впливу громадськості 

на вироблення та реалізацію державної політики на рівні 

держадміністрацій та державних установ Чернігівської обл.  

 





Реалізовані проекти 

 «Підвищення ефективності діяльності Центрів надання 

адміністративних послуг (ЦНАП) Чернігівщини через 

громадський моніторинг та лобіювання пропозицій» 

 

Підтримано: Міжнародний фонд Відродження 

Сума: 99 210 грн. 
 

Мета проекту: громадський моніторинг та оцінка діяльності 

ЦНАП Чернігівської області для забезпечення надання якісних 

послуг усім категоріям споживачів. Інформаційна кампанія для 

публічного обговорення результатів громадського моніторингу та 

лобіювання напрацьованих пропозицій для врахуванню 

місцевою владою рекомендацій щодо покращення діяльності 

Центрів надання адміністративних послуг.  

 

 





Post Scriptum 

Центр «Доброчин» - стабільна і національно визнана 

організація з професійним персоналом, яка працює з 1998 

року. Її інституційна стабільність підтримується 

професійними контактами з недержавним сектором як в 

Україні, так і за кордоном, співпрацею з органами місцевого 

самоврядування та державними органами влади.  

 

62 проекти, реалізованих за 14 років, свідчать про 

професіоналізм організації та визнання її діяльності як 

місцевою, так і міжнародною спільнотою. 

 

Фокус на спільні цінності, толерантність  

та сталий розвиток і демократію! 

 

 



Post Scriptum 

Центр "Доброчин" здійснює широку міжнародну діяльність, 

сприяючи обміну досвідом та поширенню кращих практик 

між НУО, органами виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Ця діяльність також слугує 

комунікативним майданчиком у пошуку ідей, партнерів та 

друзів.  

 

Центр "Доброчин" проводить політику відкритості і 

прозорості, застосовуючи комунікаційну стратегію для 

висвітлення інформації як про діяльність, так і про 

фінансову складову.  

 

Наша організація завжди відкрита до співпраці! 

 

 



Контакти 

Центр «Доброчин» 

 

А/с 435, м. Чернігів, 14017 

Тел/факс + 380 462 677 181     

dobrochyn@cn.relc.com 

www.dobrochyn.org.ua 

www.narodcn.in.ua  

skype: dobrochyn2000 
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