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Чернігів 



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» 

  

“РОЗВИТОК ТА ПІДТРИМКА МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ” 

 

“МІСЦЕВЕ ВРЯДУВАННЯ“ 

 

“ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ" 

 



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.  



 «ОСН як механізм вирішення проблем місцевого розвитку»   

 

Підтримано: Міжнародний Республіканський Інститут 

Сума: 19 950 грн.  

 

Мета проекту: вирішення актуальних проблем муніципальної 

політики шляхом підвищення взаємодії між партіями та 

неурядовими організаціями для розробки та лобіювання 

прийняття Положення «Про органи самоорганізації населення» в 

містах Городня та Щорс Чернігівської області.  

 

Реалізовані проекти  





Реалізовані проекти  

 «Тупичівський Центр громадської активності в дії» 

 

Підтримано: Міжнародний фонд Відродження 

Сума: 19 999 грн.  

 

Мета проекту:  Перетворення будинку культури села Тупичів 

(Чернігівська область) на Центр громадської активності шляхом 

підтримки гурткової роботи та проведення семінарів для 

активістів місцевих громад. 

 

  





Програма  
“Місцеве 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 

 «Естонський досвід у вирішенні локальних енергетичних 
проблем для українських громад» – МЗС Естонії 

 

Підтримано: Міністерство Закордонних Справ республіки 

Естонія 

Сума: 6 363 євро.  

 

Мета проекту: зміцнення потенціалу органів місцевої влади 

Чернігівської області у застосуванні поновлюваних і 

альтернативних джерел енергії шляхом ознайомлення з 

естонським досвідом у даній сфері.  





Реалізовані проекти 

 «Депутати для громади» 

 

Підтримано: Фонд Східна Європа 

Сума: 119 939 грн.  

 

Мета проекту: сприяти відкритості, прозорості та підвищенню 

відповідальності перед громадою депутатів місцевих рад 

Чернігівської області (Чернігівської обласної та Чернігівської,  

Городнянської і Ічнянської міських рад) через проведення 

моніторингу та оцінки їх діяльності. 





Реалізовані проекти 

 «Чиста вода – краща якість життя» 

 

Підтримано: Міжнародний фонд Відродження 

Сума: 71 320 грн.  

 

Мета проекту: Вирішення екологічної проблеми з питною водою 

у місцевій громаді ромів с. Альошинське Чернігівської області 

через підведення водогону, виховання екологічно відповідальної 

поведінки через проведення просвітницьких семінарів і 

заохочення молоді і громади до волонтерства через розчищення 

зеленої зони і облаштування дитячого майданчика на березі 

озера Циганське.  

 





Реалізовані проекти 

 «Електронна демократія в Україні: регіональний вимір» 

 

Підтримано: Фонд Східна Європа 

Сума: 109 057 грн.  

 

Мета проекту: представлення результатів проекту «Твій 

місцевий депутат: моніторинг діяльності депутатів місцевих рад 

в Україні», обмін позитивними практиками, прийняття нових 

членів до мережі «Моніторинг-груп», узагальнення досвіду 

організацій, що приймали участь у  проекті.  





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 10 років.  

 

“Доброчин” здійснює відповідні дослідження, проводить 

тренінги з прав людини, надає юридичні консультації та 

правову допомогу.  



Реалізовані проекти 

 «Підвищення рівня безпеки пішоходів в Україні через 

ознайомлення і розвиток культури носіння світлоповертаючих 

знаків на основі позитивного естонського досвіду». » 

 

Підтримано: МЗС республіки Естонія 

Сума: 56 000 євро.   

 

Мета проекту: захист прав пішоходів, розвиток культури носіння 

світлоповертаючих знаків (флікерів) та посилення рівня 

професійних знань та навичок керівництва та працівників  ДАІ 

МВС України. Проведення інформаційних кампаній. Внесення 

змін до законодавства України. 





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.  

 

56 проектів, реалізованих за 12 років, свідчать про 

професіоналізм організації та визнання її діяльності як 

місцевою, так і міжнародною спільнотою. 

 

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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