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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 

 



Діяльність в 2021 році 

 «Управління конфліктами через залучення 
громади до здійснення влади» 

Підтримано: Міжнародний Фонд Відродження, 
місцевий бізнес.  

Сума:  560 000 грн. 

Запобігання та сприяння вирішенню конфліктів в 
пілотних громадах Чернігівщини, які можуть 
виникати при реалізації реформи місцевого 
самоврядування та реформи освіти. 

Застосування інструментів місцевої демократії 
(Статути), медіація конфліктів для забезпечення 
активної участі місцевого населення в реалізації 
реформи місцевого самоврядування та освітньої 
реформи. 

 



 «Покращення стану справ у сфері охорони 
довкілля в Городнянській громаді» 

Підтримано: Міжнародний Фонд Відродження, 
місцевий бізнес.  

Сума:  125 000 грн.  

 

Сприяти більш ефективній практичній реалізації та 
внесенні змін (оновлення) до Стратегії сталого 
розвитку Городнянської ОТГ на 2019–2027 роки в 
частині охорони довкілля через забезпечення 
активної участі місцевого населення у розробці 
змін та впровадженні Стратегії в частині охорони 
довкілля із використанням форм місцевої 
демократії. 



 «Посилюємо демократію участі  через розвиток 
та діяльність ОСН» 

Підтримано: Міжнародний Фонд Відродження, місцевий 
бізнес.  

Сума:  210 000 грн.  

 

Посилення спроможності членів Ніжинської 
територіальної громади використовувати форми 
місцевої демократії через створення, активізацію та 
покращення діяльності ОСНів. 

Навчання членів територіальної громади та активу ОСНів 
як ефективно використовувати інструменти місцевої 
демократії; враховувати принципи гендерної рівності, 
недискримінації та інклюзії; ставитись відповідально до 
навколишнього середовища.  

Розробка та прийняття Програми з розвитку та підтримки 
ОСН в Ніжинській громаді.  



 «Українські міста долучаються до кампанії 
“Перегони до нуля”, приєднуються до неї та 
пропагують»  

Підтримано: посольства Великої Британії в Україні, 
місцевий бізнес.  

Сума:  70 000 грн.  

 

Сприяння Менській громаді на Чернігівщині у 
приєднанні до кампанії “Перегони до нуля». Після 
приєднання (#RaceToZero) перший крок Менської 
ОТГ – це збереження та відновлення місцевих лісів. 

Місцева влада також працюватиме над приведенням 
муніципальної політики та нормативних актів у 
відповідність до національного законодавства щодо 
збереження довкілля, а також Паризької угоди про 
зміну клімату.  



 «Розширення можливостей залучення молоді 
в Чернігівській області»  

Підтримано: Європейський фонд за демократію, 
місцевий бізнес.  

Сума: 650 000 грн.  

 

Розвиток інфраструктури для залучення молоді до 
процесів прийняття рішень в Чернігівській області. 

Покращити молодіжне законодавство в пілотних 
територіальних громадах, щоб забезпечити 
залучення і підтримку молоді. 

Сприяти росту молодіжної діяльності в громадах через 
навчання та підтримку (міні-гранти).   



Інформація про донорів 

• Міжнародний фонд Відродження 

• Програма МАТРА, посольство Королівства Нідерланди  

• 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, демократії Державного Департаменту США 

• Інститут Відкритого суспільства, Угорщина 

• 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.  

 

77 проектів, реалізованих за 20 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! 

 

 



Контакти 

Центр «Доброчин» 

 

А/с 435, м. Чернігів, 14017 

Тел/факс + 380 462 677 181     

Dobrocn@gmail.com   

dobrochyn@cn.relc.com 

www.dobrochyn.org.ua  

Skype: dobrochyn2000 
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