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Річний звіт

Трансформуємо Україну
в державу, яка служить людям

Річний звіт

Про нас
Наша місія
Трансформуємо Україну в державу, яка служить людям.

Наш підхід
Ми створюємо та поширюємо
інноваційні моделі розвитку.
Ми розвиваємо потенціал
наших партнерів на місцевому
рівні, передаючи їм знання та досвід, надаючи фінансову підтримку.
Ми налагоджуємо стійке партнерство громади, влади, бізнесу
та інших зацікавлених сторін.

ПЕРЕДМОВА

Наша історія

eef.org.ua

Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа» (ФСЄ) –
неприбуткова українська організація, що розпочала свою роботу
2008 року.
Від моменту заснування ФСЄ
скерував близько $30 млн на програми соціально-економічного розвитку країни та місцеві ініціативи, що
спрямовані на розвиток громадянського суспільства, зміцнення
громад та ефективне врядування.
Очолюваний незалежним
Правлінням, ФСЄ у своїй роботі
активно використовує досвід свого
засновника – Фонду Євразія –
та керується найкращими міжнародними стандартами діяльності
неприбуткових організацій. Це –
прозорість, відкритість, демократичне управління, що забезпечують високу якість реалізації
проєктів та програм.
Діяльність ФСЄ підтримується партнерами, серед яких –
Агентство США з міжнародного
розвитку (USAID), Європейський
Союз (ЄС), Швейцарська агенція
розвитку та співробітництва, уряди
європейських країн, міжнародні
організації, фонди, благодійні
організації, місцеві органи влади,
українські та міжнародні компанії, що працюють в Україні.
ФСЄ належить до партнерської

мережі Фонду Євразія (Eurasia
Partnership Network).

Партнерство
Ми віримо, що тільки у партнерстві
зможемо досягати своїх стратегічних цілей. Тому для більш ефективної реалізації своїх проєктів
та програм Фонд Східна Європа
співпрацює з громадськими лідерами, недержавними організаціями, асоціаціями, університетами,
дослідними інституціями, органами місцевого самоврядування
та державної влади, а також – організаціями, що надають технічну
допомогу. ФСЄ завжди відкритий
до співпраці з тими, хто поділяє
наші цінності і готовий досягати
результату.
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Більше інформації шукайте на вебсайті ФСЄ:
www.eef.org.ua

Освітня онлайн-платформа
Zrozumilo! – це безкоштовна
онлайн-освіта для представників
громадського сектору, органів державної та місцевої влади, освітян,
школярів і студентства та загалом
усіх, хто зацікавлений у саморозвитку та здобутті якісних знань.
Платформа Zrozumilo! створена ФСЄ на вимогу часу – із початком пандемії СOVID‑19, коли всю
програмну активність організації
довелося перевести в онлайн-
формат. Проте ми одразу зрозуміли, що наші освітні продукти

можуть бути цікавими значно
ширшій аудиторії.
У своїх курсах ми ділимось
експертизою, набутою Фондом
за більш як десятирічну історію
реалізації суспільно важливих проєктів та програм. А це – питання
розвитку парламентаризму, е-урядування та інструментів прямої
участі, підтримка малого та середнього бізнесу, розвиток соціального підприємництва, громадянського суспільства тощо.
Слухачам курсів доступні
відеолекції та навчальні матеріали,

2020 ⁄ 2021

Створили власну платформу
для дистанційного навчання

ПОНАД $30 МЛН
ІНВЕСТОВАНО
В СОЦІАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
УКРАЇНИ ВІД 2008 РОКУ
форуми й тестові завдання.
Після проходження курсів
можна отримати сертифікати. Для деяких курсів розрахована кількість кредитів
ЄКТС, що дає змогу зарахувати їх проходження як підвищення кваліфікації.
Команда ФСЄ невпинно вдосконалює платформу – щоб кожен, хто
до нас завітав, отримав саме те, що
шукав, опанував потрібні знання
та сказав: «Усе нарешті Zrozumilo!».
Чекаємо вас за адресою:
www.zrozumilo.in.ua
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Віктор Лях,

президент
Фонду Східна Європа
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Вітаю, друзі!
став роком несподіваних викликів,
і всім нам довелося жити у нових
реаліях пандемії COVID‑19.
І вкотре українці, як часто
буває під час криз, продемонстрували надзвичайну згуртованість
і рішучість. Ми, команда Фонду,
активно долучилися до вирішення
суспільно важливих проблем
і спрямували наші програми
на подолання наслідків пандемії.
Приміром, у найкоротші
терміни запустили нову онлайн-
послугу, що дозволяє отримати
статус безробітного та відповідну
соціальну допомогу. Також –
забезпечили постачання продуктів харчування та потрібних
засобів до українських лікарень.
Допомогли у налагодженні
роботи парламентських комітетів у віддаленому режимі. І ще –
сприяли дистанційній роботі
українських вчителів та адаптації
школярів до навчання в онлайн-
форматі тощо.
Ми щиро вдячні нашим партнерам і донорам, які швидко реагували на вимоги часу та підтримували наші корисні ініціативи.
Окрема подяка – українському
бізнесу, який також не залишився
осторонь і проявив соціальну відповідальність у цей період.
Як і більшість українських
організацій, ми також перейшли
у віддалений режим роботи. Так,
і нам довелося шукати інших форм
взаємодії та набувати нових навичок безпосередньо у процесі. І цей
період став випробуванням управлінських здібностей і креативності
всіх наших працівників.

Я радий визнати, що цей тест ми склали на відмінно. Ми не згорнули діяльності та не призупинили жодної з наших програм. І навіть більше –
розпочали кілька нових і довгострокових.
Що дозволяє нам бути такими ефективними? Впевнений, що це – наша місія, яка дає
енергію рухатись вперед. Для себе ми визначили, що працюємо задля трансформації України в державу, яка служить людям. Ми змінюємо
нашу країну і прагнемо бачити її сучасною
та інноваційною, інвестиційно привабливою
та комфортною для життя. Де влада – підзвітна,
ефективна та відповідальна; а люди – мають можливість реалізувати весь свій потенціал.
Для цього наша команда вже понад десятиріччя щоденно працює над впровадженням
інновацій та позитивних змін у всіх сферах суспільного життя.
Серед пріоритетних завдань на наступні
роки – подальша масштабна цифровізація
країни та регіонів, допомога українським громадським організаціям та благодійним фондам
у посиленні їхнього потенціалу, підтримка парламентаризму, розвиток малого та середнього
бізнесу і багато чого іншого.
Ми добре розуміємо, що лише разом,
у команді однодумців, можемо досягти найбільшого успіху. Тому завжди відкриті до співпраці
та готові ділитись власним досвідом і здобутками з нашими партнерами та друзями.
Від імені Правління та команди Фонду
дякую за спільну роботу нашим партнерам –
міжнародним донорським організаціям, органам центральної та місцевої влади, організаціям громадянського суспільства, приватним
компаніям та освітнім закладам. Завдяки вашій
підтримці та спільній діяльності нам вдається
наближатись до мрії.
Також щиро вдячний команді Фонду
за витримку, креативність, незламний оптимізм
та справжність. Разом ми сильніші – для добрих
справ заради перетворення України на державу,
яка служить людям!
Упевнений, що разом нам все по силі!

2020 ⁄ 2021
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Віктор Лях

Тімур Бондарєв

Мелінда Харінг

Вільям Б. Тейлор

Лариса Денисенко

Олеся
Островська-Люта

Сергій Гусовський

Володимир
Лавренчук

Президент Фонду
Східна Європа

ПРАВЛІННЯ
ФОНДУ

Заступниця директора
Євразійського центру
Атлантичної ради (The Atlantic
Council’s Eurasia Center)

eef.org.ua

Українська письменниця,
адвокатеса, правозахисниця,
телеведуча, радіоведуча,
членкиня виконавчої ради
Українського ПЕН-клубу

Депутат Київради,
підприємець-ресторатор

Керівний партнер,
партнер-засновник Arzinger

6-й Надзвичайний
і повноважний посол США
в Україні (2006–2009);
тимчасовий повірений у справах
США в Україні (2019–2020)

Генеральна директорка
музейного комплексу
«Музейний арсенал»

Український банкір
та економіст
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Надія Васильєва

Роберт О’Донован

Тронд Мое

Cандра
Уілет Джексон

Морган Вільямс

Маргарита Карпенко

Анна Дерев’янко

Олександр Почкун

Заступниця генерального
директора з цифровізації
та інновацій ДК
«Укроборонпром»

Голова Правління Eastern
Europe Group

Президент Українськоамериканської ділової ради
(U.S. – Ukraine Business Council)

Виконавча директорка
Європейської бізнес-асоціації

Директор програм
із громадської участі
та врядування
Фонду Євразія

Співзасновниця та
директорка Strategies &
Structures International

Керівна партнерка
DLA Piper

2020 ⁄ 2021

Аналітик із питань світової
політики

Консультаційна
рада ФСЄ

Михайло Боцюрків

Керівний партнер компанії
«Бейкер Тіллі Україна»
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Smart
Goals

Фактичне значення
за жовтень 2019 – квітень 2021 року

GOAL 1: СИЛЬНЕ ТА АКТИВНЕ ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
1.1.	Сукупна кількість громадян, залучених до процесу ухвалення
рішень протягом звітного періоду через програми та проєкти
Фонду Східна Європа (платформу «Відкрите місто»,
портал електронних петицій тощо)
1.1.1.

зокрема, на Донбасі

1.2.	Сукупна кількість організацій громадянського суспільства, які
збільшили свій потенціал протягом звітного періоду за допомогою
участі в заходах Фонду Східна Європа (семінари, тренінги, консультації,
оцінка організаційної спроможності тощо)
1.2.1.

зокрема, на Донбасі

1.3.	Кількість інноваційних інструментів/платформ для сприяння розвитку
громадянського суспільства
1.3.1

зокрема, на Донбасі

802 850

–
140

17
44
8

SMART GOALS

GOAL 2: ЕФЕКТИВНЕ ТА ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ
НА ВСІХ РІВНЯХ

eef.org.ua

2.1	Кількість користувань клієнтоорієнтованими електронними послугами,
розробленими Фондом Східна Європа, що мають рівень задоволеності
з боку громадян не нижче 70%

14 848 485

2.2.	Кількість законопроєктів, нормативно-правових актів і практик,
що сприяють впровадженню ефективного врядування

61

2.3.	Кількість розроблених інноваційних інструментів і сервісів,
які сприяють зменшенню корупції

31

2.4.	Кількість інструментів, які полегшують провадження бізнесу

51

2.5.	Кількість громад, які у партнерстві з Фондом Східна Європа
запровадили інноваційні інклюзивні моделі сталого розвитку

34

2.5.1.

зокрема, на Донбасі

2.6.	Кількість країн поза межами України, де Фонд Східна Європа надає
послуги з електронного урядування

8
–

GOAL 3: ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК
3.1.	Сукупна кількість людей, які пройшли навчання (пересічних громадян,
представників державних і місцевих органів влади, представників
НУО та інших)
3.2.	Кількість партнерів серед місцевих органів влади, державних органів
влади, освітніх інституцій різних форм, неурядових організацій,
які взяли участь у реалізації програм Фонду Східна Європа

426 311

564
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РОЗРОБЛЯЮЧИ
СВОЇ ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ,
ФОНД СХІДНА ЄВРОПА
КЕРУЄТЬСЯ СТРАТЕГІЧНИМ
ПЛАНОМ, ЩО БУВ
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПРАВЛІННЯМ.
ЗГІДНО ПЛАНУ, ПЕРЕД ФСЄ
СТОЯТЬ ТРИ SMART GOALS:
РОЗБУДОВА ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА, ІНСТИТУЦІЙНИЙ
РОЗВИТОК ЙОГО АКТОРІВ ТА
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО
ВРЯДУВАННЯ НА ВСІХ РІВНЯХ
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Програма USAID «Ра
відповідальність, д
парламентське пре

ПРОГРАМИ

Програма РАДА впроваджується Фондом Східна Європа від
2013 року за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку
(USAID).
Її основна мета – сприяти
становленню підзвітного, відповідального і демократичного представницького органу – Парламенту
України.
Експерти Програми разом
із народними депутатами України,
їхніми помічниками та співробітниками Апарату ВРУ створюють
ефективну систему співпраці
з виборцями, працюють над
підвищенням якості виконання
представницьких повноважень
депутатів ВРУ, залучають громадян до законодавчого процесу, впроваджують ефективні
засоби комунікації, інформування
і надання послуг громадянам. Крім
того, сприяють розширенню участі
громадян у моніторингу роботи
Парламенту, а також посиленню
його контрольної функції.

eef.org.ua

Що було зроблено
у 2020 році – першому
півріччі 2021 року:
◆

Із початком карантину Програма
РАДА надала експертну та технічну підтримку Верховній Раді
України для швидкого запуску
засідань парламентських комітетів у режимі відеоконференцій.
Програма РАДА підтримала
розроблення захищеного комплексного програмно-апаратного
рішення для онлайн-участі
народних депутатів у різних
типах зустрічей. Було створено
серію онлайн-семінарів, розроблено серію відеоуроків,
цільові тренінги для восьми
секретаріатів комітетів. Крім того,
Програма РАДА закупила річні
ліцензії Zoom для всіх комітетів

◆

ВРУ та структурних підрозділів
апарату ВРУ. Такі злагоджені
зусилля депутатів та експертів
Програми РАДА дали змогу
за час карантину провести
близько 300 засідань комітетів
ВРУ в режимі відеоконференцій. Це, у свою чергу, дозволило
підняти рівень публічності, прозорості та підзвітності комітетів
ВРУ – понад 95% засідань комітетів відбулися з прямою онлайн-
трансляцією.
Освітній центр Верховної Ради
України, який було створено
за підтримки Програми РАДА
та проєкту ЄС-ПРООН із парламентської реформи, перейшов
на онлайн-формат роботи.
З початком карантину Центр
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Більше про Програму USAID РАДА читайте на
www.radaprogram.org

Рада: підзвітність,
демократичне
едставництво» (2013–2021)

ламентарі використали у законодавчій роботі, що свідчить
про високий рівень аналітичних матеріалів, які готували
експерти ІДЦ. У 2021 році за підтримки Програми розроблено
нову версію вебсайту Інформаційно-дослідницького
центру. Наразі вебсайт ще працює в тестовому режимі
(https: //infocenter.rada.gov.ua/). Також при ІДЦ
працювала програма стажування інтернів. До участі
у ній було запрошено 25 студентів із 13 вищих навчальних закладів. Разом із менторами та тренерами Програми РАДА інтерни розбиралися в основних функціях
роботи комітетів ВРУ та їх секретаріатів, основах законодавчого процесу та ключових моментах підготовки
інформаційно-аналітичних довідок.
Зусилля команди Програми РАДА були також спрямовані
на адвокацію створення незалежної парламентської дослідницької служби. Так, було розроблено Стратегію створення
Парламентської дослідницької служби як структурного
підрозділу Інформаційного управління Апарату. А з метою
ознайомлення народних депутатів, співробітників Апарату
Верховної Ради з міжнародним досвідом роботи дослідниць-

2020 ⁄ 2021

◆

провів понад 170 заходів у режимі онлайн;
їх відвідали більш ніж 12 тис. школярів і студентів. У 2021 році почав діяти офіційний
вебсайт Центру, створений за підтримки
Програми. Також підтримано розроблення 2 онлайн-курсів для школярів
та студентів щодо діяльності Верховної
Ради, які у 2021 році було презентовано
спільно із заступницею Голови Верховної
Ради Оленою Кондратюк.
Активно працював Інформаційно-
дослідний центр (ІДЦ) при Верховній
Раді, який підтримує Програма РАДА.
За цей час він став надійним аналітичним ресурсом підтримки Парламенту.
Протягом осені 2020 – літа 2021 року
ІДЦ створив 170 аналітичних матеріалів
та 3 інформаційні бріфи на основі порядку
денного Парламенту. У 2020-му понад
50% підготовлених ІДЦ матеріалів пар-

◆
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демократичне
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представництво»
(2013–2021)
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◆

ких служб – експерти Програми
РАДА провели 12 онлайн-заходів
із представниками Конгресу
США, Польського Сейму, Британського та Європейського парламентів. Прикладом співпраці
з міжнародними партнерами
також є переклад українською
мовою посібника «Міжнародна
практика щодо організації
та функціонування парламентських дослідницьких служб».
Програма РАДА активно підтримувала ухвалення законопроєкту «Про парламентський
контроль», надавала правові
рекомендації та забезпечувала
діалог народних депутатів,
Рахункової палати та Уповноваженого Верховної Ради з прав
людини. Серед іншого, було підготовлено «Практичний коментар до закону» та проведено
семінар-практикум для парламентських комітетів. Програма
РАДА також підготувала пропозиції щодо уніфікації формату
та структури звітів, які були передані до Парламенту. Було підготовлено посібник «Контрольна
функція парламенту: щоб країна
була заможною і в безпеці»,
де йдеться про історію контрольної функції, міжнародний досвід
у цій сфері, а також про парламентський контроль в Україні.
Не забули і про поширення
кращих міжнародних практик
та обмін досвідом – у травні
2021 року Програма РАДА провела Міжнародну конференцію
«Парламентський контроль
у ХХІ сторіччі», яка зібрала понад
300 учасників із різних куточків
світу. Разом зі спікерами конфе-

◆

◆

◆

ренції вони говорили про ключові досягнення та проблеми
у здійсненні парламентського
контролю в Україні та інших
державах, включаючи ЄС, США
та Велику Британію.
Підтримала роботу сапорт-
офісу Голови Верховної Ради
України задля підсилення його
аналітичної та комунікаційної
спроможності, швидкого та ефективного ухвалення рішень
Головою Верховної Ради України.
Так, було підготовлено понад
1 400 інформаційно-аналітичних
матеріалів для Офісу спікера.
Понад 80% із них були використані під час комітетських
і парламентських слухань.
Програма РАДА підготувала
комунікаційний план для Секретаріату спікера, а також сторінки
спікера в соціальних мережах.
А ще розробила шаблон комунікаційної політики для фракцій Парламенту та концепцію
інформаційно-консультативних
центрів Парламенту в регіонах.
Крім того, команда Програми
РАДА підтримала проведення
серії заходів, присвячених висвітленню діяльності Верховної Ради
України – Днів Парламенту, які
відвідали понад 1 500  жителів
Волині, Харківщини, Львівщини
та Хмельниччини.
Ініціатива «Модельний комітет»
допомогла трьом комітетам Верховної Ради України покращити
співпрацю із зацікавленими
сторонами та створила карти
стейкхолдерів, які спростять
процес їх залучення до законодавчої роботи, заходів комітетів
і здійснення парламентського
контролю. Аналітичну та технічну підтримку надано для
проведення комітетами слухань
(загалом, у 2021 році 3 модельні
комітети провели 11 таких слухань). Крім того, були підтримані
2 публічні обговорення законопроєктів. Щоб оцінити потреби
комітетів щодо вдосконалення
їхньої роботи, було проведено
функціональний аудит комітетів.
Це дозволило виявити ключові
недоліки в їхній діяльності, які
слід усунути.
Програма РАДА продовжила
тісно співпрацювати з Апаратом ВРУ, депутатами та їхніми
помічниками-консультантами
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З ПОЧАТКОМ КАРАНТИНУ ОСВІТНІЙ
ЦЕНТР ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ПРОВІВ ПОНАД 170 ЗАХОДІВ У РЕЖИМІ
ОНЛАЙН. ЇХ ВІДВІДАЛИ БІЛЬШ НІЖ
12 ТИС. ШКОЛЯРІВ І СТУДЕНТІВ
◆

◆

◆

Продовжували активно проводити тематичні тренінги «Регламент ВРУ», «Публічні консультації», «Гендерно-правова
експертиза законопроєктів» тощо. Загалом від початку впровадження у 2013 році Програмою розроблено 11 навчальних
модулів. Проведено понад 150 тренінгів для народних депутатів, їхніх помічників, співробітників Апарату ВР, представників
НУО. Також у 2021 році було створено та розміщено на Освітній онлайн-платформі Zrozumilo! 2 онлайн-курси про Регламент ВР та діяльність народних депутатів.
За підтримки Програми РАДА 8 партнерських організацій
взяли участь у грантовій програмі «Громадяни і парламент:
демократичне представництво та ефективна взаємодія». Мета
програми – сприяти НУО в реалізації проєктів, спрямованих
на розбудову спроможності співпраці народних депутатів України з виборцями в межах округу, розвиток парламентської просвіти, комунікування реформ і публічні
консультації, гендерне інтегрування на рівні округів,
моніторинг діяльності парламентських комітетів.
У 2021 році було підтримано Програму стажування
молоді в Апараті Верховної Ради України, учасниками
якої стали близько 53 українських інтернів. Протягом
шести місяців вони брали участь у законопроєктній
роботі, здійснювали аналітичні дослідження, допомагали у проведенні комітетських, парламентських слухань, круглих столів та фахових заходів. Також для них було проведено
низку лекцій про роботу Парламенту та взаємодію з іншими
органами влади, особливості державної служби тощо.
Розвитку їхнього лідерського потенціалу сприяли зустрічі
з народними депутатами, політичними та громадськими діячами та науковцями.

2020 ⁄ 2021

◆

щодо тестування й розширення
застосування найкращих практик «Модельного округу» в регіонах та інституціоналізації таких
практик у Парламенті. Завдяки
ефективній співпраці між ВРУ
та Програмою РАДА було ухвалене рішення інституціоналізувати компонент «Модельний
округ» у Парламенті та створити
окремий структурний підрозділ,
який допомагатиме народним
депутатам під час роботи в окрузі
та спілкуванні з виборцями.
Також Програма РАДА співпрацювала з Апаратом, парламентарями та виборцями, щоб
виявити проблеми у їх комунікації та залученні виборців.
Експерти та команда Програми
РАДА підготували низку довідників, посібників та інших інформаційних матеріалів, які допоможуть
депутатам, працівникам Апарату
Парламенту та іншим зацікавленим сторонам дізнатися більше
про діяльність Верховної Ради,
її Регламент, діяльність комітетів тощо. Матеріали містяться
на сайті Програми РАДА.
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У МЕЖАХ ПРОЄКТУ
ПРОВЕДЕНО 8 ОНЛАЙНДИСКУСІЙ ІЗ АКТУАЛЬНИХ
ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНИХ
ПИТАНЬ ЗА УЧАСТІ
МІЖНАРОДНИХ ТА
УКРАЇНСЬКИХ ЕКСПЕРТІВ

eef.org.ua

У грудні 2020 року завершився
Проєкт «Україна в Європі», який
впроваджувався Фондом Східна
Європа спільно з Центром ліберальної сучасності (Берлін)
за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та у партнерстві з Програмою USAID РАДА.
На меті було здійснити довгостроковий внесок у вдосконалення парламентської роботи
та демократичних процедур
в Україні, посилити законотворчий потенціал народних депутатів
у питаннях міжнародної політики
та посприяти міжгруповому співробітництву.
Для цього в межах Проєкту
проводили тренінги, публічні дискусії та заходи з обміну досвідом
між українськими та міжнародними експертами.

Що було зроблено
у 2019–2020 роках:
◆

◆

Восени 2019 року Проєкт «Україна в Європі» було презентовано у Верховній Раді за участі
Марілуїзе Бек, Ребекки Хармс,
народних депутатів України,
їхніх помічників, співробітників
секретаріатів комітетів, представників парламентів інших
країн, посольств і неурядових
організацій.
За участі німецьких політичних
експертів організовано низку
публічних дискусій з обговорення європейських парламентських цінностей та стандартів
і українського парламентаризму.
Пані Ребекка Хармс відвідала
Одесу, де взяла участь у публічній дискусії «Європейські цінності та український парламента-
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Проєкт
«Україна в Європі»
(2019–2020)
Більше про Проєкт «Україна в Європі» читайте на фейсбук-сторінці проєкту:
www.facebook.com/Проєкт-Україна-в-Європі

◆

◆

з COVID‑19 та заходи щодо полегшення економічного впливу», «Презентація доповіді Королівського
інституту міжнародних відносин та обговорення
його висновків щодо майбутнього Мінського процесу».
У грудні 2020 року світ побачив онлайн-курс «Мандати міжнародних парламентських організацій».
Розрахований на народних депутатів України, їхніх
помічників та співробітників апарату Верховної
Ради, курс надає розуміння про те, як працюють
міжнародні парламентські інституції, яка їхня роль
у важливих геополітичних процесах та яким є актуальний стан українських міжпарламентських зв’язків. Онлайн-курс розміщено на Освітній онлайн-
платформі Zrozumilo! Станом на червень 2021 року
його опанували понад 180 слухачів.

2020 ⁄ 2021

◆

ризм», майстер-класі «Культура
сучасного парламентаризму»
в Одеській юридичній академії,
відкритій лекції «Європейські
стандарти та демократичні
принципи парламентського
представництва» в Одеському
національному університеті
ім. І. І. Мечникова.
◆ На початку 2020 року спільно
з Інститутом Європейської політики (Берлін) та за участі іноземних та українських тренерів
провели 2 семінари: «Європейська асоціація для українських
політиків» та «Наближення
українського законодавства
до Європейського права
в імплементуванні Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС».
Навесні та восени 2020 року
організовано 5 публічних
онлайн-дискусій: «Мирний
процес та ситуація на Донбасі»,
«Стан системи охорони здоров’я
України через Covid‑19», «Німеччина і петиція про визнання
Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу»,
«Чи під загрозою антикорупційні
реформи в Україні», «Майбутнє
Північного потоку 2: актуальний
політичний дискурс в Німеччині».
В межах Проєкту також відбулися 3 закритих онлайн-
дискусії з актуальних
політико-економічних питань:
«Коронокриза та парламентська демократія: як захистити
сферу здоров’я, демократичні
права та свободи», «Заходи
Європейського Союзу щодо
підтримки України у боротьбі
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Швейцарс
програма
врядуванн
влади та у
(EGAP) (20
Фонд Східна Європа разом із Фондом Innovabridge за підтримки
Швейцарської агенції розвитку
та співробітництва реалізують
Програму «Електронне урядування задля підзвітності влади
та участі громади» (EGAP). Ключовим партнером Програми є
Міністерство цифрової трансформації України. Цільові регіони
Програми – Вінницька, Волинська,
Дніпропетровська, Луганська
та Одеська області.

Ключові напрями
Програми EGAP:
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впровадження зручних, швидких
і прозорих державних електронних послуг для всіх категорій
громадян (включно із представниками вразливих груп і внутрішньо переміщених осіб) та бізнесу;
розширення можливостей громадян брати участь у житті громади за допомогою інструментів
електронної демократії;
сприяння цифровізації регіонів
України.

Діяльність Програми EGAP
також охоплює:
◆
◆
◆

◆

оптимізацію бізнес-процесів
у владних установах;
формування цифрових стратегій
та покращення законодавства;
розроблення програмного
забезпечення, онлайн-платформ
і сервісів;
навчання спеціалістів із органів влади та цифрову освіту
громадян;

st EU
Ea

Фонд Схі

популяризацію електронних
інструментів серед потенційних
користувачів тощо.

Що зроблено у 2020 році –
першому півріччі 2021 року:
На національному рівні
Програма EGAP долучилася до:
◆

◆

◆

◆

◆

Розроблення національного
бренду Дія та однойменного
порталу (www.diia.gov.ua), що
є універсальною точкою доступу
до всіх публічних послуг, які
держава надає громадянам
та бізнесу.
Запуску комплексної послуги
єМалятко, яка дозволяє
за однією онлайн-заявою
отримати до 9-ти державних
послуг, пов’язаних із народженням дитини. Від старту проєкту
сервісом єМалятко скористалися
понад 125 000 батьків новонароджених, які отримали близько
800 000 послуг.
Переведення послуг для
ФОП – модернізованим варіантом із відкриттям, внесенням
змін та закриттям ФОП уже скористалися понад 360 000 українців – та послуги з реєстрації ТОВ
на портал Дія.
Запуску автоматичної реєстрації
ФОП – тепер надання цього
сервісу відбувається без участі
державних реєстраторів. Оброблення заяви забирає менше
2 секунд. Сервісом уже скористалися 5 000 громадян.
Запуску першого етапу Автоматизованої системи реєстра-

◆

◆
◆

ції гуманітарної допомоги, над створенням якої
також працювали Міністерство соціальної політики
України та представники Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції».
Запуску реєстрації місця проживання онлайн
на порталі Дія. Зараз послуга є доступною для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого
Рогу і Маріуполя. Але за рік сервіс масштабується
на всю країну.
Запуску запису до листа очікування на вакцинацію
від COVID‑19 на порталі та у застосунку Дія.
Удосконалення Платформи електронної демократії E-DEM (www.e-dem.ua), на якій проведено
редизайн усіх сервісів: «Місцеві петиції», «Громад-

2020 ⁄ 2021

◆

Докладніше про роботу Програми EGAP читайте на: www.egap.in.ua
А також слідкуйте в соціальних мережах: Facebook, YouTube
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сько-українська
«Електронне
ня задля підзвітності
участі громади»
015–2023)
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Швейцарсько-українська програма
«Електронне врядування задля
підзвітності влади та участі громади»
(EGAP) (2015–2023)

ВІД МОМЕНТУ
ПОСЛУГОЮ ЕМАЛЯТК
125 ТИСЯЧ БАТЬК
ОТРИМАЛИ БЛ

ПРОГРАМИ

◆

eef.org.ua

◆

◆

◆

ський бюджет», «Відкрите місто»,
«Консультації з громадськістю».
До платформи підключено
понад 350 громад – нею користуються близько 1,3 млн громадян.
Розроблення концепції
та громадського обговорення
технічних вимог платформи
ВзаємоДія, над створенням
якої спільно працюють Секретаріат Кабінету Міністрів України
та Мінцифри.
Розроблення платформи
Дія.Цифрова громада,
на якій зібрано усе необхідне
для цифровізації регіонів:
успішні шаблонні проєкти,
інформація про навчання
та корисна аналітика.
Створення та запуску Національної онлайн-платформи
з цифрової грамотності
Дія.Цифрова освіта,
якою користуються близько
590 000 українців. Основою
національної платформи є
результати дослідження цифрової грамотності українців, проведеного спільно із Мінцифрою.
Оновлення національного
тесту з цифрової грамотності (Цифрограму 2.0), який

◆

◆

◆

◆

◆

пройшли 45 000 громадян. Також
створено окремі тести для
вчителів, державних службовців
і медичних працівників.
Створення спільно з Благодійним фондом «Право на захист»
чат-боту «Юридичний порадник для ВПО», який працює
у Viber, Telegram і Facebook
Messenger та в режимі 24/7 безкоштовно надає кваліфіковану
юридичну допомогу. Чат-ботом
користуються близько 4 000 громадян.
Доопрацювання електронної
послуги з призначення житлової
субсидії для громадян, звільнених із роботи в період карантину.
Запуску допомоги ФОП та найманим працівникам під час
карантину.
Розроблення 11 нормативно-
правових актів для впровадження е-послуг.
Проведення першої студентської
олімпіади з е-урядування.

На регіональному рівні
команда Програми EGAP:
◆

Провела відкритий конкурс
із цифровізації громад, під час
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Докладніше про роботу Програми EGAP читайте на: www.egap.in.ua
А також слідкуйте в соціальних мережах: Facebook, YouTube

У ЗАПУСКУ КОМПЛЕКСНОЮ
КО СКОРИСТАЛИСЯ ПОНАД
КІВ НОВОНАРОДЖЕНИХ, ЯКІ
ЛИЗЬКО 800 ТИСЯЧ ПОСЛУГ

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Провела близько 80 онлайн-
тренінгів і вебінарів для державних службовців, освітян та громад.
Надала пропозиції щодо розроблення національної концепції
смарт-сіті у партнерстві із Комітетом Верховної Ради України
з питань цифрової трансформації та Мінцифри.
Провела пілотний шкільний громадський бюджет у 5 громадах,
у якому взяли участь 48 навчальних закладів.
Провела конкурс «Дієва громада» серед ОТГ та ОМС усіх
областей України, у якому взяли
участь 700 громад. 39 громад
перемогли у різних цифрових
номінаціях.
Запустила електронні щоденники та журнали у 16 школах
на Волині.
Провела конкурс «Дієва
школа», учасниками якого стали
15 навчальних закладів у 5 пілотних областях. Обрано декілька
переможців, які отримали ноутбуки в подарунок. Допомагаємо
усім учасникам конкурсу запровадити е-щоденники та журнали.
Запустила проєкт «Мобільні

◆

◆

◆

валізи», щоб спростити доступ
до державних послуг для особливих категорій – людей з інвалідністю, людей похилого віку.
Зараз мобільні валізи успішно
функціонують у 20 ЦНАП.
Допомогла 3 пілотним громадам
на Луганщині та Дніпропетровщині запустити розумний колцентр. Тепер мешканці громад,
телефонуючи до ЦНАП чи
селищної ради, можуть оперативно дізнатися потрібну
інформацію щодо отримання
послуг чи зв’язатися із фахівцем.
Без довгого очікування
на лінії.
Разом із телеканалом
Еспресо TV і Мінцифрою
створила 6 телесюжетів
про регіональну цифровізацію у Дніпропетровській,
Волинській, Вінницькій,
Львівській, Одеській
та Луганській областях.
Створила спецпроєкт «Жінки
в цифровізації» для медіаресурсу «Гендер в деталях».
Спецпроєкт розповідає історії
6 жінок, які змінюють свої громади за допомогою цифрових
інструментів.

2020 ⁄ 2021

◆

якого було обрано 10 громад-
переможців (дві у кожному
з цільових регіонів). Загалом ми
надаємо підтримку 40 громадам
у 5 регіонах України.
Реалізувала комплексне соціологічне дослідження та аудит
надання державних послуг
у пілотних громадах. У результаті дослідження розробили
плани спільних заходів щодо
цифровізації з кожною пілотною
громадою.
Створила 7 методологічних рекомендацій щодо запуску цифрових інструментів у громадах.
Разом із Мінцифрою провела
2 форуми цифрової трансформації регіонів для підвищення обізнаності громад щодо цифрових
інструментів.
Створила платформу СВОЇ для
покращення взаємодії місцевої
влади і громадян. Платформа
охоплює чат-бот і конструктор
сайтів для громад. До чат-боту
вже підключили 48 громад, ним
користуються 2 785 українців. Конструктор сайтів дозволяє громадам безкоштовно створювати
зручні та якісні сайти на основі
державної дизайн-системи Дія.
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Докладніше про Програму читайте на
www.tapas.org.ua

eef.org.ua

Фонд Східна Європа є партнером
у виконанні програми, що фінансується USAID/UK Aid і виконується Фондом Євразія. Програма
має на меті підтримку громадян
України та українського Уряду
в боротьбі з корупцією у сфері державного управління, а також – формування довіри українців до Уряду
на основі продемонстрованих
прозорості, підзвітності та покращеної якості державних послуг.
У Програмі TAPAS Фонд Східна
Європа відповідає за компоненти
«Відкриті дані» та «Електронні
послуги».

◆

Що було зроблено
у 2020 році – першому
півріччі 2021 року:
◆

У січні 2020 року в Електронному кабінеті водія запущена нова послуга «Керування
належним користувачем».
Можливість зазначати належного користувача транспортного
засобу стане у пригоді автомобілістам у зв’язку з появою

◆

нових правил та налагодженням
системи фото- і відеофіксації
та паркування. Адже нести відповідальність за свою поведінку
на дорозі має безпосередньо
водій авто, а не його власник.
У лютому 2020 року Мінцифри
презентувало мобільний
застосунок Дія. Перший реліз
застосунку містив цифрове
посвідчення водія та свідоцтво
про реєстрацію транспортного
засобу. Станом на червень
2021 року у застосунку також
доступні: закордонний біометричний паспорт, внутрішній
паспорт (ID‑картка), страховий
поліс ОСЦПВ, цифровий студентський, перегляд і сплата
штрафів за порушення ПДР,
перегляд і сплата боргів, цифровий податковий номер;
статус (довідка) ВПО; свідоцтво про народження дитини,
шеринг цифрових документів
і техпаспорта, QR‑сканер для
зручної верифікації документів.
У квітні 2020 року відбувся
запуск Єдиного державного
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Програма
USAID/UK Aid
«Прозорість
та підзвітність
у державному
управлінні
та послугах/
TAPAS»
(2016–2021)
◆

◆

◆

◆

◆

У липні 2020 року розпочали роботу новий Реєстр будівельної
діяльності та Публічний портал як складові Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва,
яка передбачає максимальну автоматизацію всіх процесів
державного регулювання у будівництві з метою подолання
корупції в цій галузі. Від жовтня 2020 року запущено також
кабінет користувача системи.
У серпні 2020 року запущено Гід з державних послуг –
інформаційний онлайн-портал про близько 1 000 сервісів, що
надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Портал містить інформацію про місце, спосіб, строк,
вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів. Гід є офіційним джерелом про державні послуги в Україні.
Восени 2020 року також презентували звіт «Антикорупційний та економічний потенціал е-послуг». Це перша спроба комплексного оцінювання
економічного та антикорупційного ефекту від впровадження електронних державних послуг в Україні
на прикладі семи сфер.
У грудні 2020 року фіналізували програмне забезпечення модуля Інформаційної системи «Електронний
реєстр сертифікатів типу колісних транспортних засобів
та обладнання».
У травні 2021 завершені роботи з модернізації Національного
реєстру електронних інформаційних ресурсів (НРЕІР). Це державний репозитарій, створений для обліку всіх електронних
інформаційних ресурсів держави. Реєстр має нормалізувати
перелік інформації у державних базах даних та не допустити

2020 ⁄ 2021

◆

вебпорталу електронних послуг –
Портал Дія – із 27 електронними послугами, які дозволяють, зокрема – подати
позов до суду, зареєструвати авто або
отримати послуги, пов’язані із документами водія, оформити низку ліцензій, дозволів чи отримати витяги з реєстрів. П’ятого жовтня 2020 року в межах Diia Summit
Мінцифри презентувало нові послуги
у застосунку та на порталі: будівельні
послуги для класу наслідків СС1, послуги
для бізнесу та інші. А вже у 17 травня
2021 року відбувся Diia Summit 2.0,
на якому презентовано понад 10 електронних послуг. Серед них ті, що були
розроблені за сприяння Програми TAPAS:
будівельні послуги для класу наслідків
СС2/СС3, реєстрація операторів потужностей ринку, сплата податків та подання
декларацій.
У квітні 2020 року на Порталі Дія запущено нові електронні послуги з реєстрації статусу безробітного та оформлення
виплат допомоги з безробіття. Послуга дає
громадянам змогу безперешкодно та безперервно отримувати послуги державної
служби зайнятості, не виходячи з дому –
як в умовах вимушеного карантину, так
і після його завершення.
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Програма USAID/UK Aid «Прозорість
та підзвітність у державному
управлінні та послугах/TAPAS»
(2016–2021)
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◆

eef.org.ua

створення джерел-дублів первинної інформації про об’єкти
державної реєстрації. НРЕІР є
невід’ємною складовою системи
інтероперабельності країни
та забезпечує організаційну
підтримку «Трембіти».
У 2020–2021 роках до «Трембіти»
були підключені Автоматизована
система виконавчих проваджень,
Державний спадковий реєстр
і Державний реєстр довіреностей (для передання інформації
за запитами банків та фінансових установ, які мають ліцензію
на надання коштів у позику).
А також – встановлені взаємодії між Державним реєстром
актів цивільного стану Мін’юсту
та Єдиною інформаційною системою Пенсійного фонду України,
Державним реєстром прав
на нерухоме майно та Державним реєстром судових рішень,
і ще – між реєстром довіреностей
та банками, фінансовими установами. Так, Національне агентство
з питань запобігання корупції
дістало доступ до 16 реєстрів

та баз даних, необхідних для
автоматичної перевірки декларацій. Окрім того, до компонентів
«Трембіти» підключено інтегровану систему обліку інформації
ВПО – для передання інформації
на запити з порталу Дія.

Відкриті дані:
◆

Провели четвертий, фінальний конкурс IT‑проєктів Open
Data Challenge, на меті якого –
надати можливість українським
розробникам, підприємцям,
дизайнерам, дослідникам
та громадським активістам
використовувати відкриті дані
для розроблення сервісів і продуктів, що сприяють вирішенню
проблем суспільства. 18 вересня
2020 року у фіналі конкурсу було
обрано 5 команд-переможниць,
які розділили між собою найбільший призовий фонд в історії
конкурсу – ₴3 500 000. Загалом
на конкурс надійшло 190 заявок з усієї України. А в липні
2021 року завершено мініконкурс
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серед фіналістів минулих років,
на якому відзначили 2 переможців: проєкти «Суд на долоні»
та «Прозора інфраструктура».
Вони між собою розподілили
призовий фонд у ₴1 298 000, на які
покращать свої сервіси.
Запущено інструмент «Дорожній геокалькулятор», який
дозволяє здійснювати перерахунок лінійних кілометрових координат автомобільних
доріг загального користування
державного значення (км+)
в геопросторові координати
(WGS84) і навпаки. Геодані
потрібні для моніторингу стану
будівництва та ремонтів доріг,
розробки нових рішень та розвитку інновацій, підвищення
ефективності роботи державних
установ, безпеки на дорозі.
У 2020 році проведено четвертий цикл програми навчання
і обміну ідеями для представників центральних органів виконавчої влади – Open Data Leaders
Network. 15 учасників програми
мали можливість поспілкуватися

◆

◆

◆

◆

з колегами з інших установ, щоб поділитися проблемами, обговорити ідеї та дізнатися про глобальні
інновації у сфері відкритих даних.
У межах Школи управління Українського католицького університету проведено 3-модульну навчальну
програму «Написання та візуалізація політик
на основі даних». Навчання орієнтоване на представників органів влади та присвячене виробленню
вмінь складання аналітичних документів на основі
відкритих даних.
Запроваджена методологія блокчейну в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
яка дозволяє користувачам відстежувати зміни
в інформації про право власності в реєстрі.
Оновили Постанову № 835, яка була ухвалена Урядом у березні 2021 року. Нова редакція документу
розширює перелік обов’язкових до публікації наборів до понад 1 000. Серед пріоритетних – дані щодо
будівельної діяльності, дані земельного кадастру
та заборгованості щодо ЄСВ. Це також відомості
державного земельного кадастру, дані про кількісний склад вакцин від COVID‑19 тощо. Ключовим
завданням постанови є публікація фінансової звітності у формі відкритих даних, що є вимогою Плану
виконання Угоди про Асоціацію з ЄС.
Розробили портал Дія.Відкриті дані – центр
компетенцій у сфері відкритих даних, що має на меті
підвищити рівень знань про відкриті дані, їх вплив
і користь для кожного та допомогти Україні стати
однією з найпрозоріших країн світу.
Модернізовано Єдиний державний вебпортал відкритих даних (data.gov.ua). Виконаний із урахуванням дизайн-коду Дії, портал містить низку важливих
технічних доопрацювань. Таким чином, він став
ще зручнішим у користуванні.
Розроблено 2 онлайн-курси про відкриті
дані для держслужбовців, які розміщено
на Порталі управління знаннями Національного агентства України з питань державної служби.
А також – 2 освітні серіали про відкриті дані для
платформи Дія.Цифрова освіта.
Презентовано оновлений Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні
або пов’язані з корупцією правопорушення
(Реєстр корупціонерів). Відтепер знайти інформацію про корупціонерів можна легко та зручно.

2020 ⁄ 2021

ОНОВЛЕНА ПОСТАНОВА №835, ЯКА
БУЛА УХВАЛЕНА УРЯДОМ У БЕРЕЗНІ
2021 РОКУ, РОЗШИРЮЄ ПЕРЕЛІК
ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДО ПУБЛІКАЦІЇ
НАБОРІВ ДО ПОНАД 1 000
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ПРОГРАМИ

«3D Project: розвиток поп
перешкоди. Стійке грома
суспільство за часів панд
та в майбутньому» (2020–

eef.org.ua

Проєкт «3D Project: розвиток
попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство за часів
пандемії та в майбутньому» реалізується Фондом Східна Європа
за фінансової підтримки Європейського Союзу від жовтня 2020 року
по березень 2022 року.
На меті – підвищити ефективність роботи громадського сектору за часів пандемії, посилити
громадські організації та активно
залучати партнерів з громадського
сектору до впровадження інструментів civic tech.
Основними завданнями Проєкту ми вбачаємо розвиток організаційного потенціалу громадських
організацій, розвиток професійних
та лідерських навичок їхніх лідерів, забезпечення громадського
сектору civic tech-рішеннями,
стимулювання створення мережі
партнерських громадських організацій задля поліпшення діалогу
як всередині спільнот, так і з місцевою владою.

◆

Що було зроблено
у 2020 році – першому
півріччі 2021 року:
◆

Активна фаза 3D Project розпочалась 26 листопада 2020 року,
коли на фейсбук-сторінці Фонду
відбулася онлайн-презентація
проєкту. Участь у заході, окрім
проєктної команди, також взяла
Сінзіана Пояна, керівниця
програми з питань підтримки
громадянського суспільства
Представництва ЄС в Україні. Так
громадські організації – цільові
аудиторії Проєкту – дізнались
про його цілі, завдання та заплановані активності.

◆

◆

У межах 3D Project реалізується
грантова підтримка громадських
ініціатив щодо впровадження
та популяризації інструментів
civic tech. На меті – покращити
взаємодію влади і громадськості
у процесі вирішення проблем
на певній території. Заплановано надати грантову підтримку
20 громадським організаціям – двома хвилями по 10 грантів кожна. Конкурс першої хвилі
грантів було оголошено 30 листопада 2020 року. На конкурс
надійшло 77 заявок від ОГС, що
здійснюють підтримку бізнесу
(у тому числі – для боротьби
з економічними наслідками від
пандемії), ветеранських організацій, що займаються соціальною
адаптацією колишніх військових,
молодіжних ОГС, civic tech ОГС,
громадських об’єднань із невеликих громад та сіл, а також
тих, хто представляє інтереси
незахищених верств населення
і покращує їхній доступ до державних послуг. У результаті
було відібрано 10 ініціатив-
переможниць. Максимальний
розмір гранту для однієї організації – до ₴550 000.
Окрім того, в межах грантової
програми було проведене оцінювання організаційної спроможності відібраних організацій.
На основі оцінювання для кожної з них розробили Дорожню
карту – комплексну модель посилення власної спроможності.
Збір заявок на другу хвилю
грантів розпочався 12 квітня
2021 року. Було отримано 55 заявок. 10 організацій, що отримають гранти в межах другої хвилі,
будуть відомі у липні 2021 року.
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Важливим компонентом 3D Project є
конкурс Act to Connect. Він має на меті
об’єднати громадськість і соціально відповідальний IT‑сектор і створити інноваційні
ІТ‑продукти, які допоможуть ефективно
реагувати на виклики пандемії. Конкурс
стартував у січні 2021 року. Команди розробників подали близько 100 заявок-проєктів.
25 березня на онлайн-хакатоні 20 відібраних команд провели пітчинги своїх рішень.
У результаті до акселераційної програми
потрапили 10 команд-фіналістів.
Протягом майже двох місяців акселераційної програми команди під менторством експертів працювали над розробленням прототипів і бізнес-планів, а також тестували свої
рішення з погляду користувачів. Четвертого
червня в онлайн-форматі відбулася підсумкова подія конкурсу – Демодень, де команди
представили журі свої проєкти. В результаті
призовий фонд розміром ₴5 000 000 розподілили між 6 переможцями.
Четвертого квітня в межах 3D Project також
стартувала коучингова програма для лідерів
громадських організацій. Громадським
активістам був запропонований коучинг
як інструмент кращого подолання невизначеності та дистанції, яка зумовлена пандемією. З‑поміж 95 заявок від охочих долучи-

◆

◆

тись до програми було обрано 20 осіб, які отримують
коучингову підтримку. Протягом травня-червня
2021 року відбулося 5 групових сесій та розпочалися
індивідуальні консультації.
Ще одним компонентом 3D Project є навчання громадських лідерів. У межах проєкту заплановане
розроблення 2 онлайн-курсів – із дизайн-мислення
та відкритих даних для НУО. В кінці лютого 2021 року
розпочалось розроблення першого курсу – «Дизайн-
мислення та інновації для НУО». Його мета – надати
громадським лідерам розуміння про дизайн-мислення
як стратегії для інновацій, розповісти про ключові
інструменти та методи цього підходу, показати на прикладах, чим цей підхід може бути корисним у роботі.
Реліз курсу вийшов у червні 2021 року. Він доступний на Освітній онлайн-платформі Zrozumilo! Також
у червні розпочалась підготовка до розроблення
наступного онлайн-курсу – про відкриті дані для НУО.
Його презентація запланована на вересень 2021 року.
Щоб інформувати громадськість, заохочувати НУО
долучатися до проєктів і підтримувати інтерес
до різних компонентів 3D Project, триває активна
комунікація як на власних ресурсах Фонду, так і в ЗМІ.
Представники команди Проєкту взяли участь у двох
відеоінтерв’ю, відвідали кілька заходів партнерських
організацій. Загалом згенеровано понад 760 згадок про Проєкт у соціальних мережах, 72 публікації
в онлайн-ЗМІ. Серед них – чотири експертних колонки
від команди проєкту.

2020 ⁄ 2021

ПЕРЕМОЖЦЯМИ АКСЕЛЕРАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
СТАЛИ 6 КОМАНД, ЯКІ РОЗПОДІЛИЛИ
МІЖ СОБОЮ ПРИЗОВИЙ ФОНД РОЗМІРОМ
5 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
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Програма розбудо
громадського сек
(2020–2021)

ПРОГРАМИ

ДО ЛАВ АКАДЕМІЇ
ГРОМАДСЬКОГО
АКТИВІЗМУ
ЗАРАХОВАНО
170 СЛУХАЧІВ

eef.org.ua

Програма розбудову потенціалу громадського сектору Східної України («Академія
громадського активізму») реалізується
спільно Фондом Східна Європа та Інтерньюз-
Україна на замовлення Кімонікс Інтернешнл Інк в межах проєкту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» від
грудня 2020 року по грудень 2021 року.
На меті Програми – підвищити рівень
професійної підготовки лідерів громадських
організацій сходу України (підконтрольних
територій Донецької та Луганської областей,
а також – Херсонської області), залучення
громадян до участі у проєктах місцевого,
регіонального та національного рівня, які
базуються на євроатлантичних цінностях.
Основними завданнями Програми ми
вбачаємо розвиток організаційного потенціалу громадських організацій разом із вдосконаленням управлінських компетенцій
громадських активістів. Також ми прагнемо
створити мережу партнерських громадських організацій, яка стане дієвим механізмом для координації ініціатив громадськості
на всіх рівнях.
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Що було зроблено у 2020 році –
першому півріччі 2021 року:
◆

◆

◆

◆

Перший місяць реалізації Програми був
присвячений розробленню детального
плану впровадження, який містив декомпозицію робіт, календарний план, плани
моніторингу та оцінювання та комунікаційний план.
Ми розробили концепцію відбору учасників Програми, що передбачає етапи
відбору, комплекс критеріїв відбору
та профіль ідеального кандидата – слухача
Академії громадського активізму.
Спільно з Інтерньюз-Україна створили брендинг Програми – влучну назву та візуальне
оформлення. Основою концепції стали
цінності, закладені в мету та цілі Програми:
розвиток лідерського потенціалу, співпраця,
активність у розбудові регіону/громадянська
участь. Надалі це допомогло виділити повідомлення про набір до Програми в насиченому інформаційному просторі.
Наприкінці лютого розпочався відкритий набір на участь у Програмі – Академії

◆

◆

◆

◆

громадського активізму. Набір слухачів супроводжувався широкомасштабною інформаційною кампанією, із залученням державних органів, регіональних онлайн-видань і телебачення, лідерів думок,
реклами в соціальних мережах, адресних розсилань
тощо. Зокрема, на п’ятьох місцевих телеканалах
вийшло понад 40 сюжетів, а рекламою в соцмережах
вдалось охопити близько 270,4 тисяч осіб.
Четвертого березня 2020 року в ІА «Укрінформ»
відбулася пресконференція, присвячена лончу Програми. Участь у події взяли Джим Хоуп, регіональний
директор Місії USAID в Україні та Білорусі; Марина
Попатенко, заступниця Міністра молоді та спорту
України; Олександр Ярема, державний секретар
Кабінету Міністрів України; Костянтин Ващенко, державний секретар Міністерства з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України.
Представники урядового сектору також жваво
долучилися до інформаційної кампанії із залучення
слухачів до Програми. Приміром, Мінмолодьспорту
забезпечило спеціальне розсилання повідомлення
про набір мережею регіональних молодіжних
центрів. Завдяки цьому динаміка подання заявок
суттєво зросла.
Прийом заявок на участь в Академії тривав від
22 лютого до 31 березня. Всього було отримано
272 заявок на участь. Конкурсний відбір пройшли
170 учасників, які й були зараховані до лав слухачів
Академії громадського активізму.
18 травня в Академії пролунав перший дзвоник,
який ознаменував собою початок навчальної програми. Студенти, поділені на три потоки, почергово
слухатимуть тренінги від експертів Фонду Східна
Європа та Інтерньюз-Україна. Завершиться навчання у жовтні 2021 року.
Окрім того, команда наразі розпочала підготовку
до оцінки комунікаційної спроможності, яку пройдуть 12 відібраних організацій-слухачів Програми.
Аудит дозволить виробити для кожної організації
рекомендації з подальшого комунікаційного розвитку. Для проведення аудиту розроблено інструментарій оцінки комунікаційної спроможності ОГС
та сформовано пул експертів.

2020 ⁄ 2021

дови потенціалу
ктору Східної України
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ПРОГРАМИ

«All4one:
комплексна
програма
психологічної
та менторської
підтримки
ветеранів»
(2019–2020)

eef.org.ua

У червні 2020 року завершилась
Програма, яка від липня 2019 року
впроваджувалась Фондом Східна
Європа у партнерстві з БО «БФ
«Лінія Життя України» за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.
Метою Програми, яка охоплювала Дніпропетровську, Львівську
та Донецьку області, було покращення добробуту та інтеграція
ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей
за допомогою організації роботи
гарячої лінії та програми психологічної підтримки, а також – розвиток навичок та можливостей для
працевлаштування ветеранів.

Що було зроблено
у 2020 році:
◆

У жовтні 2020 року першу річницю роботи відзначила започаткована в межах Програми
гаряча лінія Lifeline Ukraine
із коротким номером 7333. Гаряча
лінія, розрахована на ветеранів
та членів їхніх семей, покликана
надавати емоційну підтримку,

◆

здійснювати превенцію суїцидів та допомагати у подоланні
посттравматичного синдрому.
Операторами на лінії працюють
переважно ветерани та ветеранки АТО/ОСС. Таким чином,
реалізується принцип «рівний – рівному». Перед роботою
оператори пройшли жорсткий
відбір та навчання за участі міжнародних спеціалістів. Послуги
з психологічної підтримки телефоном надають цілодобово, сім
днів на тиждень, це є поки що
унікальним для України. Станом
на червень 2021 року на гарячу
лінію надійшло понад 12 500 звернень, і було надано понад
6 840 годин консультацій.
Також у межах Програми 24 ветерани, волонтери та військові
психологи пройшли навчання
та спеціальну підготовку з основ
коучингу. Протягом п’яти місяців
вони надавали консультації
ветеранам. У результаті понад
300 «клієнтів» отримали допомогу в формуванні професійних
цілей, розвитку кар’єрних та під-
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приємницьких навичок, підвищили продуктивність, започаткували власну справу
та змогли змінити вектор спрямування –
з минулого в майбутнє, з війни – в мирне
життя.
Для забезпечення українських ветеранів
корисною інформацією щодо можливостей працевлаштування та реінтеграції
у мирне життя, спільно з ГО «Юридична
сотня» та виданням «НВ», був реалізований спецпроєкт. Світ побачили 4 випуски
інформаційних карток та 3 друковані довідки
з практичними порадами ветеранам
з різних тем: пошуку роботи, зміни професії, заснування власної справи, переходу
на державну службу, а також – проходження
психологічної реабілітації державним
коштом.
Аби підкреслити важливість військового
досвіду для українських роботодавців
і самих ветеранів, разом із VeteranHub
та виданням «НВ» було проведено інформаційну кампанію «Цивільні». Друком
вийшли 4 історії українських ветеранів, які
по поверненню зі служби змогли збагатити
свої цивільні професії власним військовим
досвідом. Також на телеекранах і в інтернеті транслювали 3 відеоролики «Робота
є робота». Соціальна реклама закликала

◆

◆

колишніх військових зазначати свій військовий досвід у резюме, а роботодавців – розглядати наявність
такого досвіду у потенційних співробітників як додаткову перевагу.
У співпраці з державними органами влади команда
Програми провела серію регіональних заходів щодо
професійних можливостей для ветеранів. 10 зустрічей,
які відбулися у Маріуполі, Краматорську, Львові та Дніпрі, зібрали близько 220 ветеранів та членів їхніх сімей
та допомогли їм краще ознайомитись із можливостями професійної реінтеграції у своїх громадах.
Друком вийшла книжка «Батьки повертаються
з війни», яка пояснює дітям військових переживання
їхніх батьків по поверненню з фронту. Видання,
підготовлене у партнерстві з Київським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
розраховане передусім на роботу сім’ї з психологом
або соціальним робітником, який опікується цією
сім’єю. Фактично це – посібник із набором інструментів для фахівця, що допоможе у подоланні труднощів
родині, яка переживає нелегкий період. Друковані
примірники отримали психологи та соціальні працівники всіх районних відділень Київського міського
центру соціальних служб сім’ї дітей та молоді, а також
територіальні відділення Міністерства у справах
ветеранів та ветеранські об’єднання в цільових
областях Програми.
У межах Програми було також проведено соціологічне дослідження щодо статусу жінок-ветеранок
та соціальних сервісів, надаваних їм. На базі цього
дослідження, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» у трьох областях Програми,
було розроблено модель інтегрованих соціальних
послуг для жінок-ветеранок. Модель містить як наявні,
так і пропоновані послуги, рекомендовані до імплементації відповідними органами.

2020 ⁄ 2021

СТАНОМ НА ЧЕРВЕНЬ
2021 РОКУ НА ГАРЯЧУ ЛІНІЮ
LIFELINE UKRAINE НАДІЙШЛО
ПОНАД 12 500 ЗВЕРНЕНЬ
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Підтримка впровадж
електронного реєст
ветеранів (2021)

eef.org.ua

Проєкт «Підтримка впровадження електронного реєстру ветеранів» реалізується
Фондом Східна Європа на замовлення
ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології»
у 2021 році.
На меті проєкту – забезпечити юридичну
та комунікаційну підтримку розроблення
та запуску Єдиного державного реєстру
ветеранів війни та персонального електронного кабінету ветерана.
Реєстр ветеранів дозволить оперативно
та коректно вести облік ветеранів, забезпечить актуальність даних про ветеранів,
суттєво зменшить необхідність паперового
документообігу між інстанціями, дозволить
отримати інформацію про ефективність
використання державних ресурсів для забезпечення пільг і послуг для ветеранів. А електронний кабінет стане «єдиним вікном»,
де ветерани зможуть знайти необхідну інформацію про спеціалізовані державні послуги
відповідно до життєвих ситуацій.
Робота над цими новелами здійснюється в межах проєкту Ради міжнародних
наукових досліджень та обмінів (IREX)
на замовлення Міністерства у справах ветеранів України.

Що було зроблено у 2021 році:
◆

◆

Провели юридичний аналіз положень
чинного законодавства щодо створення
та функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни у контексті
впровадження електронного реєстру
ветеранів. На основі аналізу – підготували
перелік рекомендацій щодо змін та доповнень до нормативно-правових актів, аби
забезпечити правову основу для функціонування такого реєстру.
Розробили стратегію комунікаційної кампанії, яка передбачає інформування цільо-

ОДНІЄЮ ЗІ
КАБІНЕТУ В
ПОВНА ЗБІР
АДМІНІСТР
ЯКІ НАДАЮ
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вої аудиторії – українських ветеранів – про
переваги та зручності,
які надає їм персональний електронний
кабінет ветерана.
Однією зі складових
електронного кабінету ветеранів стане
База знань – повна
збірка інформації про
всі адміністративні
послуги, які надаються
українським ветеранам, із описом порядку
та умов надання.
Наразі розроблена
структура такої Бази
знань і шаблон висвітлення інформації. ГО
«Юридична сотня»
працює над наповненням відповідних
розділів.

2020 ⁄ 2021

І СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРОННОГО
ВЕТЕРАНІВ СТАНЕ БАЗА ЗНАНЬ –
РКА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВСІ
РАТИВНІ ПОСЛУГИ,
ЮТЬСЯ УКРАЇНСЬКИМ ВЕТЕРАНАМ

31

Річний звіт

ПРОГРАМИ

Школа організацій із р
підприємництва: 2-й к
«На варті інтересів біз
(2020–2022)

eef.org.ua

Програма «Школа організацій
із розвитку підприємництва»
(Школа ОРП) впроваджується
від березня 2020 року по липень
2022 року в межах Програми USAID
«Конкурентоспроможна економіка
України» і складається із двох компонентів: один – «На варті інтересів
бізнесу» – реалізується Фондом
Східна Європа, другий – «Розвиток
завдяки співпраці» – консалтинговою компанією CIVITTA.
Метою Програми є залучення
місцевих бізнесів до процесу розбудови своїх громад і створення сприятливого бізнес-клімату на локальному рівні. Основним інструментом
Програми є надання організаціям
із розвитку підприємництва (ОРП),
які представляють українські міста
із населенням до 100 тис., консультаційної підтримки.
Ми дбаємо про те, щоб ОРП
нарощували свою компетентність у таких сферах, як публічно-
приватний діалог, проведення
ефективних адвокаційних кампаній, використання відкритих даних
для формування місцевої регуляторної та економічної політики,
надання адміністративних (в тому
числі – онлайн) послуг, моніторинг
роботи органів влади місцевими

бізнесами (використання бюджетних коштів, публічні закупівлі тощо).
В результаті ОРП мають
посилити свою спроможність
до зростання та перетворитися
на впливових представників інтересів МСП на місцевому рівні.

Що було зроблено
у 2020 році – першому
півріччі 2021 року:
◆

У квітні-травні 2020 року був
проведений відкритий конкурс
та відбір організацій для участі
у Програмі. До участі запрошували як зареєстровані ОРП, так
і ініціативні групи, які тільки-но
мають на меті офіційно зареєструвати свою організацію.
З‑поміж 114 інтересантів, що
представляли всі області України, ми обрали 30 партнерських
організацій – майбутніх учасни-
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Тренінгова програма Школи ОРП тривала протягом
липня–грудня 2020 року. Було проведено 5 навчальних
модулів. Анонімне опитування свідчить про високу
оцінку слухачами якості навчального матеріалу: кожен
модуль здобув від 97 до 100% позитивних відгуків.
Окрім, власне, тренінгів, у межах Школи ОРП відбулися заходи з нетворкінгу та обміну досвідом. До них
запрошували представників урядових та неурядових
організацій. Серед них – представники Міністерства
розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерства цифрової трансформації
України, Антимонопольного комітету України, Ради
бізнес-омбудсмена в Україні, Спілки українських
підприємців, Національного агентства з питань
запобігання корупції, інших програм МТД, приміром –
«Ініціативи секторальної підтримки громадянського
суспільства України» та інші. Загалом проведено
7 публічних заходів та 3 мотиваційні зустрічі, які зібрали
понад 5 000 переглядів на фейсбуці.
За результатами середньострокового анонімного
опитування, 23 партнери відзначають зростання свого
рівня обізнаності та прогрес у кожній із шести сфер
організаційного розвитку. Серед ініціативних груп
8 (тобто 73% від загалу) стали юридичними особами.

◆

◆

ків Школи: 18 зареєстрованих ОРП та 12 ініціативних груп. Партнери представляють
30 муніципалітетів із 16 областей України.
Аби визначити, допомога у яких сферах
компетенцій потрібна кожному учаснику
Школи, протягом червня 2020 року експерти Фонду провели оцінювання їхнього
потенціалу. В цьому процесі загалом
узяли участь 103 громадських активісти
(по 3–4 особи від кожної організації).
Трьома найважливішими сферами розвитку визначено управлінські компетенції,
фандрейзинг і внутрішня комунікація.
Також на основі оцінювання для кожної партнерської організації розробили
Дорожню карту – комплексну модель
посилення власної спроможності.
На її основі, а також – завдяки знанням,
здобутим протягом 1-го і 2-го навчального
модуля, 30 партнерських ОРП склали
плани подальшої діяльності. Реалізувати
їх допомагають експерти Школи, надаючи
ОРП консультаційну підтримку та практичну допомогу.
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Станом на жовтень 2020 року 5 партнерських ОРП
продемонстрували зростання своїх навичок із фандрейзингу. Від місцевих рад та донорів вони отримали на підтримку своїх ініціатив сукупно $76 504.
Річний досвід Школи ОРП у наданні інноваційних
знань та практичних інструментів для розвитку
ділового середовища був втілений в онлайн-курсі
«На варті інтересів бізнесу». Курс презентували
24 лютого 2021 року. Станом на червень 2021 року
його пройшли 100 слухачів.
Навесні 2021 року в межах конкурсу грантових
ініціатив від учасників Школи ОРП було отримано
43 заявки, із них 23 – від 2-го компоненту Школи ОРП.
Влітку буде обрано до 20 організацій, які протягом
пів року реалізовуватимуть свої ініціативи. Організації займатимуться втіленням різних проєктів: від
адвокації, налагодження співпраці між бізнесом,
урядом та громадою, посилення впливу підприємництва на місцевому рівні – до стимулювання
сталого економічного розвитку у своїх громадах.

2020 ⁄ 2021

23 ПАРТНЕРИ ВІДЗНАЧАЮТЬ
ЗРОСТАННЯ СВОГО РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ
ТА ПРОГРЕС У КОЖНІЙ ІЗ ШЕСТИ СФЕР
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
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Докладніше про Проєкт читайте на
sse.eef.org.ua

«Заснування соціальних ш
у сільській місцевості та м
заохочення молоді до соц
у Івано-Франківській, Жи
областях» (2019–2021)

eef.org.ua

Проєкт реалізується Фондом
Східна Європа та ChildFund
Deutschland e.V. за фінансової
підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини
у трьох областях України: Івано-
Франківській, Житомирській
і Донецькій областях.
На меті – підтримка учнів
8–11 класів у здобутті практичних
навичок підприємницької діяльності під час навчання у школі.
Це допоможе школярам стати
конкурентними на ринку праці,
а Україні – інтегрувати модель
соціального шкільного підприємництва (СШП) в систему освіти.
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Що було зроблено
у 2020 році – першому
півріччі 2021 року:
◆

◆

Для розуміння рівня обізнаності та зацікавленості населення
у темі соціального шкільного
підприємництва було проведено 4 фокус-групових інтерв‘ю
в Івано-Франківській, Житомирській і Донецькій областях
та в Києві. До участі у фокус-
групах було запрошено освітян,
представників громадських
організацій та місцевої влади, які
відповідають за сферу освіти.
Створено анімаційний ролик,
який у легкій та доступній

◆

◆

2020 ⁄ 2021

◆

формі пояснює, що собою являє СШП,
яким чином воно працює та які переваги
отримують учні, які беруть участь у роботі
таких фірм. Відео доступне за посиланням:
http: //bit.ly/SSEinUkraine
15 представників освітньої галузі та громадських активістів, які працюють у сфері
освіти, пройшли навчальний курс із соціального шкільного підприємства під керівництвом українських та німецьких експертів, які надають консультації зі створення
соціальних шкільних підприємств.
Проведено аналіз законодавчого контексту щодо розвитку соціального шкільного
підприємництва в Україні та напрацьовано пропозиції з його оптимізації. Також
розроблено методичні рекомендації
з реєстрації та роботи шкільних фірм,
створено шаблони необхідних документів,
сформовано рекомендації щодо інтеграції
соціального шкільного підприємництва
в освітній процес.
Розроблено програму курсу за вибором
для учнів 8 (9, 10, 11) класів «Соціальне
шкільне підприємництво», яка була схвалена Міністерством освіти і науки (МОН)
для викладання у школах. Електронна
версія програми доступна на сайті Фонду
Східна Європа.
Розроблено Посібник для учнів 8 (9, 10,
11) класів, вчителів та батьків «Соціальне
шкільне підприємництво: твій перший
стартап». Посібник також отримав гриф
МОН і є першим та універсальним виданням на території України, де зібрано
та систематизовано теоретичну базу,
основні поняття та терміни, а головне –
запропоновано дієвий алгоритм для створення СШП при закладах освіти. Електронна версія посібника доступна на сайті
Фонду Східна Європа або за посиланням:
http: //bit.ly/Your_f irst_startup
За участі авторів посібника проведено
5 онлайн-тренінгів щодо особливостей
інтеграції СШП для близько 180 освітян.

ЗАВДЯКИ ПРОЄКТУ В УКРАЇНІ БУЛО
СТВОРЕНО 18 ПІЛОТНИХ СОЦІАЛЬНИХ
ШКІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

шкільних підприємств
малих містах України для
ціального підприємництва
итомирській і Донецькій
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соціальних
шкільних
підприємств
у сільській
місцевості та
малих містах
України для
заохочення молоді
до соціального
підприємництва
у ІваноФранківській,
Житомирській
і Донецькій
областях»
(2019–2021)
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◆

Окрім того, дослухаючись
до запитів громадських організацій та освітян, які впроваджують
СШП та стикаються зі складнощами в питаннях оподаткування,
бухгалтерського обліку та інших
фінансово-правових аспектів
роботи, у партнерстві з експертами проєкту USAID «Ініціатива
секторальної підтримки громадянського суспільства України»
та Аудиторсько-консалтинговою
групою “Compass Group” провели два практичні онлайн-
семінари. Заходи відвідало
понад 300 людей.
Для практичної апробації моделі
соціального шкільного підприємництва було проведено
три хвилі грантів на створення
пілотних СШП у сільській місцевості та малих містах Івано-
Франківської, Житомирської
та Донецької областей. У межах
першої хвилі конкурсу грантів
було обрано 6 переможців, друга

◆

хвиля завершилась у лютому
2021 року – підтримку дістали
ще 5 проєктів. А у квітні 2021 року
Фонд Східна Європа підтримав ще 7 проєктів. Цього разу
географія конкурсу була розширена до 15 областей. Усі проєкти
отримали менторський супровід та до ₴75 000 гранту – для
громад до 30 тис. населення –
та до ₴100 000 гранту – для громад
до 60 тис. населення.
У лютому 2021 року з метою
визначення впливу реалізації
моделі соціальних шкільних
підприємств на розвиток знань
і компетенцій школярів було
проведено проміжне оцінювання проєкту. За результатами
анкетування було визначено, що
добре обізнаних із концепцією
соціального шкільного підприємництва – 81% вчителів, 14%
батьків та 50% учнів. А 84% учнів
активно застосовують на практиці навички, які вони здобули
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під час роботи над реалізацією проєктів
соціального шкільного підприємництва
або навчання за курсом СШП. Із повним
звітом можна ознайомитись на сайті
Фонду Східна Європа.
Розроблено онлайн-курс «Соціальне
шкільне підприємництво». Розрахований на освітян, які хочуть зробити
навчальний процес цікавим і практичним, курс дає їм можливість опанувати
практичні інструменти для створення
соціального бізнесу та отримати науково-
методологічну базу для викладання курсу
за вибором «Соціальне шкільне підприємництво». Онлайн-курс розміщено на Освітній онлайн-платформі Zrozumilo! Станом
на червень 2021 року його прослухали
понад 360 осіб.

2020 ⁄ 2021

Докладніше про Проєкт читайте на
sse.eef.org.ua
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Проєкт
“United for Youth”
(2018–2020)
Проєкт “United for Youth” був реалізований у 2018–
2020 роки громадськими організаціями з чотирьох
європейських країн: Фонд Східна Європа (Україна),
Socialinis Veiksmas (Литва), Voluntariado y Estrategia
(Іспанія), Samen voor Eindhoven (Нідерланди) в межах
Програми Erasmus+.
Мета Проєкту – розвиток та популяризація корпоративного волонтерства в чотирьох країнах із метою
вирішення проблеми молодіжного безробіття. Для
цього здійснювався обмін досвідом між організаціями, які беруть участь у працевлаштуванні та навчанні
молоді за допомогою корпоративного волонтерства.
Проводились спільні заходи з популяризації корпоративного волонтерства та неформальної освіти, що
відповідає потребам молоді та особливостям ринку
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праці.

Що було зроблено
у 2020 році:
◆

Наприкінці 2019 року у Вільнюсі відбулася міжнародна
конференція, присвячена
корпоративному волонтерству.
Її учасниками стали близько
80 представників громадських
організацій, бізнесу, навчальних
та державних установ, активної
молоді та волонтерів. Як спікери та модератори дискусій
і воркшопів виступили експерти
громадських організацій та бізнесу з чотирьох країн: Іспанії,
Литви, Нідерландів та України.
Конференція стала чудовим майданчиком для обміну кращими
практиками волонтерських
проєктів, досвідом участі молоді
у цих проєктах та пошуку нових
партнерств як на місцевому, так
і на міжнародному рівні.

◆

◆

Під час конференції було презентовано методологічний посібник «Корпоративне волонтерство:
як об’єднати молодь, громади, компанії та службовців?» – результат спільного дослідження стану корпоративного волонтерства у країнах-партнерах проєкту. Видання вийшло друком англійською мовою,
а силами Фонду Східна Європа – перекладено для
українського читача та розміщено на сайті Фонду.
У вересні 2020 року проведено дводенний тренінг,
під час якого було презентовано трирічні напрацювання проєкту. Спікерами заходу стали провідні
європейські експерти-практики у сфері корпоративного волонтерства. Український досвід представили компанії EPAM та Київстар, а також Центр
«Розвиток КСВ».

2020 ⁄ 2021

ПІД ЧАС ПРОЄКТУ РОЗРОБИЛИ
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ
ПОСІБНИК «КОРПОРАТИВНЕ
ВОЛОНТЕРСТВО:
ЯК ОБ’ЄДНАТИ МОЛОДЬ,
ГРОМАДИ, КОМПАНІЇ
ТА СЛУЖБОВЦІВ?»
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Проєкт «Підвищення
показників мікроклімат
та енергоефективності
лікарні ОХМАТДИТ у Ль
65 тис. дітей та дитячом
для 190 дітей у місті Кам
Бузька» (2018–2021)

eef.org.ua
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триває енергетична модернізація обох об’єктів, а паралельно – низка просвітницьких заходів для ознайомлення
відвідувачів та працівників закладів із практиками ощадливого використання енергоресурсів.

Що було зроблено у 2020 році –
першому півріччі 2021 року:
◆

◆

ту
і у дитячій
ьвові на
му садку
м’янка-

◆

◆

◆

У лікарні утеплили горище, завершили будівництво та монтаж двох індивідуальних теплових пунктів
(один – у головному корпусі, другий – у поліклініці), що
дозволяє раціонально керувати опаленням. У головному корпусі також установили теплові помпи для
нагрівання води.
У дитячому садочку провели роботи з теплореновації та капітального ремонту фасаду. Облаштували
на території модульну котельню, потужність якої
дозволяє забезпечити обігрів не тільки садочка № 5,
а й розташованого поряд. Проклали теплотрасу.
Уже коштом громади відремонтували харчоблок,
відновили систему вентиляції на кухні, перекрили
дах, облаштували ринви. Фасад садочка розмалював
місцевий художник Василь Івашків.
Згідно проведеного у квітні–травні 2021 року енерго
аудиту, після утеплення відвідуваність у садочку
зросла до 90%, а на теплопостачанні вдається економити до 40%. У лікарні економія із теплопостачання
нині сягає 25%. В обох закладах температура приміщень взимку почала відповідати встановленим
законодавством нормам. Діти і працівники закладів
почуваються комфортно.
На телеканалі Еспресо TV вийшли 2 інформаційні
сюжети, присвячені завершенню енергомодернізації
обох об’єктів. Свої коментарі про важливість проєкту
на камеру дали Василь Лозинський, перший замміністра розвитку громад та територій України, Олег Омелян, Кам’янка-Бузький міський голова, Олександра
Бурда, директорка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні ОХМАТДИТ, та одна зі щасливих матусь.
У межах проєкту також розроблено дитячу настільну
гру «Енергополіс», яка в цікавий спосіб дозволяє
маленьким українцям ознайомитись із ключовими
принципами енергоощадності та екологічності.
100 примірників гри були розподілені між навчальними закладами області.

2020 ⁄ 2021

Проєкт реалізується Фондом Східна Європа
спільно з німецькою громадською організацією ChildFund Deutschland e.V. за фінансової підтримки Федерального міністерства
економічного співробітництва і розвитку
Німеччини. Партнери Проєкту – Львівська
обласна рада, Львівська обласна державна
адміністрація, Кам’янка-Бузька міська рада.
Мета – забезпечити комфортні та здорові
умови для дітей, а також – для медиків та вихователів у дитячій лікарні ОХМАТДИТ у Львові
та дитсадку № 5 у Кам’янці-Бузькій. Для цього

ПІСЛЯ УТЕПЛЕННЯ ВІДВІДУВАНІСТЬ
У САДОЧКУ ЗРОСЛА ДО 90%,
А НА ТЕПЛОПОСТАЧАННІ ВДАЄТЬСЯ
ЕКОНОМИТИ ДО 40%. У ЛІКАРНІ ЕКОНОМІЯ
ІЗ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ СЯГАЄ 25%
41
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Проєкт «Створення інф
з енергоефективності
комплексної реноваці
регіонального розвитк
житлово-комунальног
(2018–2020)
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ВИТРАТИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
ТА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В БУДІВЛІ
МІНРЕГІОНУ СКОРОЧЕНО
НА 235 000 ГРИВЕНЬ НА РІК
У червні 2020 року завершився Проєкт, на меті якого було сприяння
розвитку енергоефективності в Україні. Для цього тривала робота з підвищення обізнаності громадськості зі станом справ у галузі енергоефективності, а також виконувались демонстраційні заходи з покращення енергоефективності будівлі Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ України (нині – Міністерство розвитку громад та територій України).
2017 року в межах Проєкту GIZ «Енергоефективні реформи в Україні»
австрійські консультанти провели енергетичний аудит будівлі міністерства, що розташована у Києві по вул. Велика Житомирська, 9. На його
основі сформували план реалізації демонстраційного проєкту комплексної термомодернізації будівлі, що складається із двох фаз. Перша
фаза передбачає встановлення на даху сонячних батарей, екстер’єрного
освітлення, індивідуального теплового пункту, створення системи моніторингу тощо.
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формаційної платформи
і та проведення
ії будівлі міністерства
ку, будівництва та
го господарства України»

Що було зроблено у 2020 році:
◆

У будівлях Секретаріату Кабінету Міністрів,
Міністерства освіти і науки та Державного
агентства з енергоефективності було встановлено систему інформаційного моніторингу, яка дозволяє відстежувати в режимі
реального часу роботи всіх енергосистем
будівлі, включаючи електропостачання,
теплопостачання та водопостачання. Вся
інформація з лічильників тепла, електроенергії та води надходить до центрального комп’ютера, а потім відображається
на інформаційній LED‑панелі. Система

◆

◆

◆

також відображає всі екстрені виклики і температуру в будівлі.
У вищезгаданих будівлях у публічних зонах облаштовано
демонстраційні стенди із велосипедними генераторами. Тож
кожен відвідувач установ може покрутити педалі та дізнатись, скільки енергії виробляють його зусилля. Ця
інформація виводиться на монітор.
На будівлі Міністерства розвитку громад та територій
України було встановлено сонячні панелі, які повністю
забезпечують електроенергією систему зовнішнього
освітлення фасаду.
Окрім цього, було оновлено комплекс обладнання
теплового пункту у будівлі Секретаріату Кабінету Міністрів України, що дозволяє оптимізувати витрати теплоенергії протягом опалювального сезону.
Вдосконалено інтернет-платформу
«Платформа з енергоефективності», яка містить
новини галузі, останні зміни в законодавстві, календар подій
та корисні посилання. Окрім того – базу знань, електронні
інструменти (приміром, калькулятори, бази даних тощо), каталог фахівців і багато іншого.
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Фінансова
звітність
станом на
31 грудня
2020 року
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Отримані доходи за джерелами фінансування, 2020 рік
ЗАГАЛОМ ДОХОДІВ

$6 548 811

100%

Уряд США

$ 3 530 146

53,91%

Уряди інших країн

$ 2 096 846

32,02%

$921 819

14,08%

Приватні фонди

–

0,00%

Приватні компанії

–

0,00%

$5 082 147

100%

Програмні витрати

$3 161 244

62,20%

Гранти

$1 612 143

31,72%

Адміністративні витрати

$308 760

6,08%

Балансовий звіт ФСЄ

31 грудня
2020 року, $

31 грудня
2019 року, $

Кошти у банку

1,759,453

1 641,468

Короткострокова дебіторська заборгованість (донори)

2,618,044

731, 476

728,246

639, 641

5,105,743

3 012,585

Заборгованість за грантами

273,558

194,060

Нараховані відпустки та зарплати

109,835

84,537

49,153

58,780

–

947, 299

432,546

1,284,676

ЧИСТІ АКТИВИ

4,673,197

1 727, 909

ЗАГАЛОМ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЧИСТІ АКТИВИ

5,105,743

3,012,585

ЄС

Видатки ФСЄ за категоріями, 2020 рік
ЗАГАЛОМ ВИДАТКІВ

АКТИВИ
ПОТОЧНІ АКТИВИ

Видатки майбутніх періодів
ЗАГАЛОМ АКТИВІВ

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кредиторська заборгованість
Сума, яка підлягає поверненню донорам
ЗАГАЛОМ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
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Донори
та партнери,
які підтримали
нашу роботу
у 2020–
2021 роках

st EU
Ea

Фонд Схі

◊

р
а Єв опа
дн

Донори
◆
◆
◆

◆
◆

АГЕНТСТВО США З МІЖНАРОДНОГО
РОЗВИТКУ (USAID)
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
ПРОГРАМА USAID
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»
ПРОГРАМА USAID «ДЕМОКРАТИЧНЕ
ВРЯДУВАННЯ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ»
ПОСОЛЬСТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
В УКРАЇНІ

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

ФЕДЕРАЛЬНЕ МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ НІМЕЧЧИНИ
ФЕДЕРАЛЬНЕ МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА І РОЗВИТКУ НІМЕЧЧИНИ
CHILDFUND DEUTSCHLAND E.V.
НІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА (GIZ)
ФОНД ЄВРАЗІЯ
ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ ЧЕРЕЗ ШВЕЙЦАРСЬКУ
АГЕНЦІЮ З РОЗВИТКУ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА
KITSOFT

Членство в коаліціях, асоціаціях та мережах
◆
◆
◆

ЄВРОПЕЙСЬКА БІЗНЕС АСОЦІАЦІЯ
КОАЛІЦІЯ З РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ
МЕРЕЖА ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРУ
ООН В УКРАЇНІ

◆
◆
◆

МЕРЕЖА ФОНДУ ЄВРАЗІЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ БЛАГОДІЙНИКІВ
BUSINESS IN THE COMMUNITY GLOBAL PARTNERSHIP
NETWORK

Партнерство серед органів державної влади
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

АПАРАТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ
УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ
СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО У СПРАВАХ
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДІЯ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКТРОННЕ ЗДОРОВ’Я»
ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОДЕЗІЇ,
КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ
ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

АСОЦІАЦІЯ ВІДКРИТИХ МІСТ
АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ
БФ «ЛІНІЯ ЖИТТЯ УКРАЇНИ»
(LIFELINE UKRAINE)
БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»
ВИДАННЯ «НВ»
ГРОМАДЯНСЬКА МЕРЕЖА «ОПОРА»
ГРОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО «ЗА
ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!»
ГО «РАЗОМ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»
VETERAN HUB
ГО «ЮРИДИЧНА СОТНЯ»
ГО «ІНТЕРНЬЮЗ УКРАЇНА»
КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ
ІНСТИТУТ

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ІНІЦІАТИВ
ЦЕНТР ЛІБЕРАЛЬНОЇ СУЧАСНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ
ФОНД INNOVABRIDGE
WESTERN NIS ENTERPRISE FUND
IHUB VINNYTSIA
INTERNATIONAL IDEA
КИЇВСТАР
ПРИВАТБАНК
ГЕРУДА НЕТВОРКС
IT UKRAINE ASSOCIATION
UKRSIBBANK
EPAM
CIVITTA
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