Річний звіт
Центру “Доброчин”
2015 рік

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
процесам.

ініціативи;

сприяння

євроінтеграційним

Завдання організації

•
•
•
•
•
•
•
•

розвиток місцевих громад;
сприяння впровадженню громадянських ініціатив;
сприяння процесам демократизації місцевого
самоврядування;
профілактика негативних соціальних явищ та
діяльність щодо їх подолання
захист прав і свобод людини;
формування молоді, як здорового, соціальнозабезпеченого, екологічно-свідомого, соціальноактивного покоління;
питання виборчого процесу та спостереження за
ним;
сприяння процесам інтеграції України до
Європейського Союзу;

Програми
Центру «Доброчин»


“СИЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО”



“ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ“



“ПРАВА ЛЮДИНИ“

Досягнення організації за 15 років
Кількісні результати:







49 друкованих видань з питань дотримання прав
людини, основ місцевого самоврядування, аналітичні
звіти та проекти нормативно-правових актів
24 телерадіопередач та 19 радіо програм
більш ніж 8 030 безкоштовних юридичних консультацій
соціально-незахищеним верствам населення
більш ніж 650 громадян отримали безкоштовні послуги
адвоката
діяльність 19 НДО та ініціативних груп були
підтримані фінансово через конкурс міні-грантів.

Досягнення організації за 15 років
Якісні результати:
 Молодь зміцнила потенціал бути лідером і розвивати громадянське
суспільство. Поширення е-learning серед молоді. 80 осіб завершили
навчання по курсам Адвокація, Вирішення конфліктів, Розвиток
громади.
 Молодь Чернігівської та Сумської областей прийняла активну та
усвідомлену участь у президентських виборах 2014.
 Всі зацікавлені сторони (місцеві громади, громадські організації,
місцева та державна влади) розуміють необхідність мати спільне
бачення на існуючі проблеми (наприклад, розроблені Плани
Сталого Енергетичного Розвитку в 4 містах).
 Прийняття Положень «Про органи самоорганізації”, як нової форми
співпраці між державними органами і громадськістю в 5 містах
Чернігівської області. Територіальні громади брали безпосередню
участь у процесі прийняття рішень.
 Створення Центру надання адміністративних послуг, моніторинг
діяльності.
 Активізація комунікації між місцевою владою та громадами.
Працівники адміністрацій та органів місцевого самоврядування
посилили свою спроможність у використанні нових медіа у своїй
роботі.

Програма
«Сильне громадянське суспільство»
Метою програми є посилення голосу представників
громадського суспільства як на локальному, так і
національному рівнях. Центр «Доброчин» розвиває
громадянське суспільство, підвищуючи його організаційну
та професійну спроможність бути “агентами” змін,
надаючи інформаційну, консультативну та юридичну
допомогу активістам ініціативних груп, громадам та
недержавним організаціям. Посилення професійних
можливостей громадянського суспільства.
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.

Реалізовані проекти


«Бюджетний процес – під контроль громади»

Підтримано: Фонд Східна Європа, місцевий бізнес.
Сума: 192 000 грн.
Мета проекту:
Підвищити прозорість бюджетного
процесу в містах Чернігів та Ніжин через розробку та
адвокатування прийняття Бюджетних регламентів та
посилення спроможності ОГС та ЗМІ у формуванні та
моніторингу цільових програм бюджетів місцевого
рівня та висвітлення бюджетної тематики.

Реалізовані проекти
«Зміцнення міжрегіональної молодіжної співпраці та
мережування»
Підтримано: посольство США, місцевий бізнес.
Сума: 170 000 грн.


Мета проекту: заохочення і зміцнення міжрегіональної
молодіжної співпраці та мережування. Зміцнити
професійний потенціал молодих активістів вести за
собою молодь і волонтерів, створюючи соціальні зміни.
Підвищити компетентність молоді у вирішенні
конфліктів і ефективної комунікації за допомогою
дистанційного
навчання
(e-learning).
Посилити
розуміння та сприйняття молоддю демократичних
цінностей.

Програма
“Права 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 13 років. “Доброчин”
здійснює відповідні дослідження, тренінги з прав людини,
надає юридичні консультації та правову допомогу.
“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


«Адміністративний ресурс на виборах: знайти і
знешкодити!»

Підтримано: Міжнародна фундація виборчих систем та
місцевий бізнес
Сума: 205 500 грн.
Мета проекту: сприяння проведенню вільних і чесних
проміжних виборів народного депутата України в 205му окрузі в м. Чернігів шляхом протидії використанню
адміністративному
ресурсу
і
нечесної
агітації.
Громадська
приймальня;
суспільний
діалог
та
поглиблення процесу формування громадської думки
щодо
необхідності
протидії
використанню
адміністративного ресурсу на виборах .

Реалізовані проекти


«Діяльність Антикорупційного порталу»

Підтримано: Місцевий бізнес
Сума: 30 000 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
“Ефективне врядування“
Організація реалізує проекти, співпрацюючи з органами
місцевого
самоврядування,
районними,
обласними
державними
адміністраціями
та
інституціями
громадянського суспільства. Метою таких проектів є
підвищення компетентності представників виконавчої
влади та місцевого самоврядування; посилення їх
інституційної та професійної спроможності та як результат,
покращення якості життя людей.
Центр «Доброчин» також працює в якості незалежного
інформаційного, просвітницького і дослідницького центру,
який впливає на розвиток публічної політики в регіоні через
проведення незалежних досліджень широкого спектру
соціально-політичних проблем, прогнозування тенденцій
розвитку політичної й економічної систем суспільства та
впровадження результатів досліджень у практику.

Реалізовані проекти


«Зміцнення спроможності
енергетичному секторі»

української

влади

в

Підтримано: Міністерство Закордонних Справ республіки
Литва та місцевий бізнес
Сума: 150 000 грн.
Мета проекту: зміцнення потенціалу органів місцевої
влади Харківської
та Чернігівської областей для
покращення управління муніципальною енергетикою та
обмін досвідом.

Реалізовані проекти


«Впровадження естонських технологій для
української молочної галузі»

Підтримано: МЗС Естонії та місцевий бізнес
Сума: 100 000 грн
Мета проекту: впровадження успішної економічної
моделі
конкурентоспроможного
та
екологічного
молочного
стада
на
сільськогосподарських
підприємствах Чернігівської області.

Інформація про партнерів
Організація є членом наступних коаліцій, адвокаційних
груп:
 Українська Національна Платформа Форуму
Громадянського Суспільства Східного Партнерства
 Всеукраїнська асоціація сприяння самоорганізації
населення
 Громадський рух "Чесно"
 Клуб експертів «Е-урядування»
 Мережа організацій громадського моніторингу
«Моніторинг-Груп»
 Коаліція виборчих ініціатив «ДЗВІН» (Демократичне
Забезпечення Виборчих Ініціатив Народу)

Інформація про донорів


Міжнародний фонд Відродження



Посольство США в Україні



Фонд Східна Європа



Канадський фонд підтримки місцевих ініціатив



Міністерства Закордонних Справ республіки Естонія, Литви, Польщі



Міжнародний Республіканський Інститут



Посольство республіки Польща в Україні



Європейська комісія



Фонд ім. Стефана Баторія, Польща



Глобальний Фонд Підтримки Громад



Інститут Сталих Спільнот



Дім Свободи, США, та Дім Свободи, Україна



Міжнародний фонд громадянських свобод



Фонд підтримки прав людини та демократії Державного
Департаменту США



Інститут Відкритого суспільства, Угорщина



Польський Фонд “Educacja dla Democratii”



Чернігівська обласна та районні державні адміністрації



Приватний бізнес

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 15 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

