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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, 

безпекового громадянського суспільства, 

провадження культурної, екологічної, освітньої та 

наукової діяльності, розвиток громадянської 

ініціативи, сприяння правоохоронним органам та 

органам державної влади у сфері боротьби з 

корупцією. 

 



Завдання організації 

• розвиток  місцевих громад 

• сприяння впровадженню громадянських ініціатив 

• сприяння процесам демократизації місцевого 
самоврядування 

• розробка програм безпеки, економічного,  фінансового 
управління державою, культурної, екологічної, освітньої 
на наукової діяльності 

• захист прав і свобод людини 

• 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» 

  

 “СИЛЬНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО” 

 

 “ЕФЕКТИВНЕ ВРЯДУВАННЯ“ 

 

 “ПРАВА ЛЮДИНИ“ 

 

 

 

 



Досягнення організації за останні роки 

 • Чернігівський Ресурсний центр з розвитку місцевої демократії продовжує 
свою діяльність щодо сталого розвитку територіальних громад. В пілотних 
громадах прийнято та застосовуються  Статути, Бюджетні регламенти, 
Бюджети участі, створена добровільна пожежна дружина, тощо.  

• Реформування системи освіти в об'єднаних громадах в Чернігівській, 
Волинській, Херсонській, Одеській та Луганській. Прийняття Планів 
розвитку освітніх мереж, що призведе до кращого та більш ефективного 
надання якісних освітніх послуг.  

• Підвищено екологічну свідомість та ефективність комплексного управління 
транскордонними водними ресурсами річки Дніпро в Чернігівській та 
Гомельській областях. 

•  Продовження суспільного діалогу щодо необхідності протидії 
адміністративному ресурсу на виборах. Молодь прийняла активну та 
усвідомлену участь у президентських виборах. 

• Молодь зміцнила потенціал бути лідером і розвивати громадянське 
суспільство. Поширення е-learning серед молоді. Навчання по курсам 
Адвокація, Вирішення конфліктів, Розвиток громади.  

• Всі зацікавлені сторони (місцеві громади, громадські організації, місцева та 
державна влади) розуміють необхідність мати спільне бачення на існуючі 
проблеми (розроблені Плани Сталого Енергетичного Розвитку в 4 містах). 

• Створення Центру надання адміністративних послуг, моніторинг діяльності.  

  



Програма  
“Ефективне врядування“ 

Організація реалізує проекти, співпрацюючи з органами місцевого 
самоврядування, 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. 

 

Впровадження дієвих практик локальної демократії. 

 

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 та впровадження результатів досліджень у 
практику. 



Реалізовані проекти  

 "Захист інтересів громад через управління 
конфліктами» - участь громадян в проведенні реформ 
освіти та місцевого самоврядування. 

Підтримано: Міжнародний Фонд Відродження, місцевий 
бізнес.  

Сума:  522 000 грн. 

 

Чернігівський Ресурсний Центр з розвитку місцевої демократії 
буде сприяти застосуванню інструментів місцевої демократії 
та здійснювати медіацію конфліктів для забезпечення 
активної участі місцевого населення в реалізації реформи 
місцевого самоврядування та профільної освітньої реформи. 
Також, Ресурсний центр буде організовувати діалогові зустрічі 
з метою запобігання та медіації конфліктів в пілотних 
громадах. 



Реалізовані проекти  

 "Діалог для трансформації конфліктів в громадах" -  
залучення громадян до участі в проведенні реформ 
освіти та місцевого самоврядування.  

Підтримано: Міжнародний Фонд Відродження, місцевий 
бізнес.  

Сума: 550 200грн.  

 

Проект направлений на запобігання, трансформацію та 
сприяння вирішенню конфліктів в пілотних громадах 
Чернігівщини, які можуть виникати при реалізації реформи 
місцевого самоврядування та реформи освіти через 
забезпечення активної участі місцевого населення у 
впровадженні реформ із використанням механізмів місцевої 
демократії та медіацію конфліктів.  



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. 



Реалізовані проекти 

 «Сприяння антикорупційній реформі на місцевому 
рівні в Україні» 

 

Підтримано: програма МАТРА Посольства Королівства 
Нідерланди, бізнес та Мережа Ресурсних центрів з розвитку 
місцевої демократії  

Сума: 1 960 320 грн.  

  

Мета проекту: створення сприятливого антикорупційного 
середовища у 8 пілотних об’єднаних громадах Волинської, 
Львівської, Одеської, Херсонської, Миколаївської, 
Луганської, Дніпропетровської та Чернігівської областей. 

 



Програма  
“Права людини" 

Захист прав людини та її свобод є одним із основних 

напрямків діяльності Центру «Доброчин».  

 

“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 

 «Діяльність FB сторінки «Разом здолаємо корупцію» 
 

Підтримано: Місцевий бізнес 

Сума: 180 000 грн.  

  

Мета проекту:  формування антикорупційної свідомості та 
діяльності у молоді Чернігівської області. Спонукати молодь 
замислилися чому необхідно знизити толерантність до 
корупції та брати свідому участь в антикорупційної 
діяльності. Надати компетенції власного правового захисту 
та протидії хабарництву. Сформувати модель поведінки 
щодо боротьби з корупційними проявами в сучасних умовах 

https://www.facebook.com/razzdolkor/?ref=settings 

 

https://www.facebook.com/razzdolkor/?ref=settings
https://www.facebook.com/razzdolkor/?ref=settings
https://www.facebook.com/razzdolkor/?ref=settings


Інформація про партнерів   

Організація є членом наступних коаліцій, адвокаційних 

груп: 

 Мережа Ресурсних Центрів з розвитку місцевої 

демократії 

 Українська Національна Платформа Форуму 

Громадянського Суспільства Східного Партнерства 

 Всеукраїнська асоціація сприяння самоорганізації 

населення  

 Громадський рух "Чесно" 

 Клуб експертів «Е-урядування» 



Інформація про донорів 

 Програма МАТРА, посольство Королівства Нідерланди  

 Міжнародний фонд Відродження 

 Посольство Великобританії в Україні 

 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 

 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.  

 

75 проектів, реалізованих за 19 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  
Skype: dobrochyn2000 
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