ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ • 2016

СПРИЯЄМО ДОТРИМАННЮ ПРАВ
КОЖНОЇ ЛЮДИНИ, ВПРОВАДЖУЮЧИ
ЗАСАДИ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ТА
ДЕМОКРАТІЇ В РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ

НАША МІСІЯ

ПРОГРАМНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
Основними пріоритетами роботи організації
у 2016-му році залишились:

Надання допомоги жертвам порушень прав
людини (робота громадської приймальні).
Створення умов діяльності органів влади, які
унеможливлюють порушення прав людини.
Проведення інформаційно–просвітницьких
кампанії.
Проведення адвокасі-кампанії.
Сприяння розбудові громадянського
суспільства.
Демократизація суспільства та органів влади.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ
Проект
Партнерство «Українська регіональна платформа
громадських ініціатив»
Підвищення організаційної спроможності ОГС області, проведення
конкурсів міні-грантів

Модернізація моделі інституційної підтримки малого та
середнього бізнесу в Кіровоградській області
Аналіз існуючої системи підтримки розвитку малого та середнього
бізнесу в місті та області, створення Порядку денного підтримки
малого та середнього бізнесу

Робота громадської приймальні
Надання безкоштовної юридичної допомоги соціально
незахищеним верствам населення, ОГС, територіальним громадам

Тривалість

01.04.2015 –
31.12.2017

01.04.2016 –
30.09.2016

01.09.2016 –
31.12.2016

ПРАВОЗАХИСНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1464

безкоштовні консультації було надано протягом року
жертвам порушень прав людини та всім, хто звернувся
до юриста громадської приймальні

Налагодилиі тісні партнерські взаємини із
Офісом Уповноваженого Верховної Ради
з прав людини. Активно співпрацюємо у
питаннях доступу до публічної
інформації, в рамках Національного
превентивного механізму (НПМ).

Наші монітори НПМ провели ряд
спільних виїздів у місця несвободи разом
із регіональним координатором
Омбудсмана в рамках реалізації
Національного превентивного механізму .

Щорічно проводиться Мандрівний
кінофестиваль з прав людини.
Глядачами є працівники установ
виконання покарань, особи, які
відбувають покарання в місцях
позбавлення волі Кіровоградської
області.

DOCUDAYSUA
Як члени Коаліції правозахисних організацій з підготовки до
Універсального періодичного огляду для Доповіді зацікавлених сторін
для проміжного звітування підготували оцінку соціально-економічного
блоку та блоку, присвяченому боротьбі з корупцією.

УГГ 40
Проведено конкурс есе серед
учнівської та студентської молоді
присвячений 40-річчю Української
гельсінської групи.

ГО «Територія успіху», співпрацюючи з центром
надання психологічної допомоги учасникам
АТО «Compas», надає правову допомогу
військовим. Ми є регіональним координатором з
надання правової допомоги учасникам АТО,
співпрацюючи з ГО «Юридична сотня».

МЕРЕЖЕВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідаючи на суспільні виклики, "Територія успіху" стала
"зонтичною" організацією для інституцій громадянського суспільства.

До наших експертів звертаються за
консультаціями з питань

розробки статутів організації;
реєстрації організацій;
внесення змін до статутів організації,
відповідно до змін Податкового кодексу;
залучення коштів на проекти організації;
впровадження проектів.

Регулярно проводяться тренінги для
представників громадянського суспільства
та громадських активістів на теми:

"Захист прав людини"
"Забезпечення участі громадян в процесі
прийняття рішень"
"Взаємодія влади та громади"
"Підвищення інституційного розвитку"

В рамках реалізації національного
проекту "Українська регіональна
платформа громадських ініціатив",
було проведено другий етап Конкурсу
міні-грантів серед громадських
організацій та ініціативних груп
Кіровоградщини та Черкащини

КОНКУРС
МІНІ-ГРАНТІВ

11
982 667 ₴

проектів підтримано за
результатами Конкурсу

виділено на реалізацію регіональних
проектів громадським ініціативам та
організаціям

ПІДТРИМАНІ ПРОЕКТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ
1. «Сенсорна кімната – світ розвитку особливих дітей» (ГО «Простір Взаємодії», м. Олександрія)
2. «Назустріч успіху» (ГО «Центр розвитку громади "Джерело"», смт. Устинівка)
3. «Інструменти економічного розвитку сільських територій для об’єднаної громади»
(ГО «Фонд розвитку ініціативи громади», м. Мала Виска)
4. «Агенти впливу» шкільної освіти» (БО «БФ «Берегиня Миру», м. Кропивницький)
5. «Ми маємо право на гідні умови праці і відпочинку!» (ГО «Взаємодія», смт. Компаніївка)
6. «OpenLand.UA» (ГО «Центр медіарозслідувань «Прозорро», м. Кропивницький)
7. «Компас демократії» (ініціативна група «HUB School Кропивницький», ГО «Відродження-2014»,
м. Кропивницький)
8. «Права людини та їх дотримання на Черкащині» (ГО «Волонтер Черкащини», м. Черкаси)
9. «Рекомендуємо демократію» (Партнерство «Рада експертів», м. Кропивницький)
10. «Протидій дискримінації. Захист та просування прав людей з інвалідністю» (ГО матерів
дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері», м. Кропивницький)
11. «Життя без обмежень» (ГО «Кіровоградське обласне об’єднання батьків дітей з
особливими потребами і інвалідів», м. Кропивницький)

ІНША
ДІЯЛЬНІСТЬ
У 2016 році продовжили співпрацю з ГМ
«ОПОРА» щодо вимірювання індексу
публічності Кіровоградської міської ради.

В 2016 році ГО «Територія успіху»
виступила в якості аналітичного центру в
коаліції з Кіровоградською регіональною
торгово-промисловою палатою та ВГО
«Фортеця» було створено Порядок
денний підтримки малого та середнього
бізнесу в м. Кропивницький.

₴

ГО «Територія успіху» проводить аналіз
ефективності реалізації бюджетних
програм, бюджетів, розробляє проекти
рішень міської та обласної ради, аналізує
рівень публічності, прозорості та
підзвітності діяльності органів влади та
органів місцевого самоврядування.

Тип
заходів

Кількість
заходів

Кількість
учасників

13

268

інформаційні сесії
та семінари

1

58

вуличні акції

1

круглі столи

4

86

прес-конференції

2

31

інші публічні акції

5

217

тренінги

150

без врахування глядачів та
залучених перехожих

МЕДІА-ПІДТРИМКА

Сайт watchdog-kr.com.ua залишається одним із найповніших
інформативних джерел про діяльність і життя в організації. У серпніжовтні 2016 року, завдяки участі у партнерській програмі Tech2Empower
від WAKE (Women's Alliance for Knowledge Exchange) і підтримці
NetSuite, вдалося оновити цей цінний ресурс. Тепер сайт зручно
переглядати і на мобільних пристроях.

Під час реалізації проектів організація мала постійну підтримку
місцевих та регіональних медіа. Новини про заходи, організовані
"Територією успіху", публікувалися на сайтах медіа-партнерів та в
інтернет-ЗМІ.
Тільки за період з травня 2016 по квітень 2017 ГО «Територія успіху»
була згадана у майже сотні публікацій, що висвітились у стрічці новин
UkrNet Кіровограда (після 14 липня 2016 р. – Кропивницького).
Члени організації регулярно беруть участь у телевізійних ток-шоу на
обласному телебаченні «Ми», «Тема дня», «Радіомайдан», «Лінія
захисту» та ін. на каналі «Кіровоград» та радіо «Скіфія-Центр». Записи
деяких із них можна знайти на YouTube-каналі організації.

Соцмережі продовжують серед джерел
інформування аудиторії та про нашу
діяльність. Станом на 31 грудня 2016 року
наша фейсбук-сторінка вже налічувала
466 прихильників (фоловерів).

Вона є джерелом інформації про нас, нашу
поточну діяльність, заходи, історії успіху, а
також способом активного спілкування із
цільовою аудиторією. Щодня інформація
охоплює в середньому тисячну аудиторію.

466

LIKES

Формат мікроблогу актуальний для
тих, хто заощаджує час. Тому ми
паралельно публікуємо пости у
твіттері. Знайти їх можна на сторінці
нашого аккаунта: @TeritoriaUspihu

Відеосюжети телепрограм за участі
представників нашої організації, а
також сюжети про нас у відео-ЗМІ
зберігаються на нашому YouTubeканалі: Територія успіху

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ
Проект

Тривалість

Донор, розмір
фінансування

Партнерство «Українська регіональна
платформа громадських ініціатив»

01.04.2015 –
31.12.2017

Європейська комісія,
107 284,8 євро

Модернізація моделі інституційної
підтримки малого та середнього бізнесу
в Кіровоградській області

01.04.2016 –
30.09.2016

Робота громадської приймальні

01.09.2016 –
31.12.2016

₴
СІРЕ,
2 000 доларів США

УГСПЛ,
3 000 канадських
доларів

БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА
ДОПОМОГА
1
9%
1. ГС «УГСПЛ», проект «Громадська
приймальня» – 62325,00 грн

2
10%

2. Центр міжнародного приватного
підприємництва (Center for International
Private Enterprise, СІРЕ), проект
Модернізація моделі інституційної
підтримки малого та середнього бізнесу
в Кіровоградській області – 64350,00 грн
3. ГО «Центр «Жіночі перспективи»,
проект «Українська регіональна
платформа громадських ініціатив» –
538434,44 грн

3
81%

ВИТРАТИ
1. Оплата праці працівникам, грн:
50
- Заробітна плата адміністративного персоналу
- Заробітна плата інформаційно-просвітницького персоналу
- Гонорари залученим консультантам
40

302 079,25
37 366,83
91 837,52

2. Офісні витрати, грн:
- Оплата послуг зв’язку (телефон, інтернет, банківські витрати)
- Витратні матеріали
30
- Поштові витрати
- Оренда приміщення та комунальні послуги

5 487,93
19 936,93
2 595,00
6 6713,58

20
3. Витрати на оплату послуг, грн:
- Міні-гранти
- Навчальні та інформаційні заходи
- Друк продукції10
- Аудит

20 626,70
230 741,00
15 470,00
6 500,00

4.Обладнання та 0програмне забезпечення, грн:

500,00

НАЯВНІСТЬ ТА СТАН МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ,
ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА БАЛАНСІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Офісні меблі
Комп’ютери
Ноутбуки
Принтери лазерні
МФУ
Телефони-факси

– у повному, необхідному для
роботи комплекті
–6
–4
–4
–2
–2

РУХ ФІНАНСІВ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА 2016 РІК
• Надходження – 944669 грн
• Видатки – 781360 грн.
• Обладнання та меблі – залишкова вартість 14404,30 грн. (загальна
сума – обладнання 116235,50 грн., амортизація за 2016 рік- 38815,62
грн.)

КОНТАКТИ
Офіс та громадська приймальня
м. Кропивницький
вул. Тараса Карпи (колишня
Тімірязєва), 84, офіс 611 (є ліфт)
Працюємо у будні, крім свят,
з 10:00 до 17:00
Поштова адреса
ГО "Територія успіху"
а/с 27
м. Кропивницький
Україна, 25006
Телефон
(0522) 32 26 59
будні, крім свят, з 10:00 до 17:00

@NGOterritoryofsuccess

terytoriy@i.ua
З питань зв`язків з
громадськістю:
terutoriapr@gmail.com
@TeritoriaUspihu

Територія успіху

