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ВСТУПНЕ СЛОВО
Завершився непростий як для України, так і для громади Приірпіння рік. В історії назавжди залишаться Революція Гідності, пробудження патріотизму, агресія Росії і
величезна кількість випробувань, які випали на долю нашого народу. Без перебільшення 2014 -й став для усіх нас
«роком громадської позиції».
Важливою справою для БФ «Фонд громади Приірпіння» стала участь у найбільшому благодійному проекті
за часів незалежності України – в організації допомоги
родинам героїв Небесної Сотні, які полягли на Майдані.
І, попри складну економічну і політичну ситуацію в країні, ми продовжували ефективно працювати, здійснюючи
програмну діяльність на території Приірпіння.
У 2014 році відбулася зміна керівництва Фонду: призначено нового директора і обрано нового голову Правління.
Ми виконали всі завдання, передбачені Стратегічним
планом: провели Форум громадських об`єднань, реалізували ряд донорських проектів, здійснили ряд закордонних навчальних поїздок, підтримали більше 20 громадських ініціатив, залучили до співпраці Європейську
Економічну Палату, здійснили молодіжні міжнародні обміни (Мальта, Грузія, Молдова, Грузія, Німеччина, Болгарія), провели 5 музичних таборів, зібрали родини героїв
«Небесної сотні» в Ірпені, визначили кращого волонтера
року в регіоні, ініціювали розробку бренду Ірпеня як міста
екологічної культури, провели 5 креативних толок, організували семінар з брендінгу від Андрія Федоріва, провели
опитування містян стосовно їхньої думки щодо розвитку
Ірпеня, організували благодійний концерт на підтримку
бійців в зоні АТО, залучили ще більше волонтерів до нашого Фонду.
Хочу подякувати всій громаді, яка долучилася до
Фонду громади Приірпіння. Чим більше нас – тим більше
ми стаємо «громадськими». Дякую членам Правління та
Наглядовій раді нашого фонду.
Висловлюю щиру подяку за підтримку ІСАР «Єднання»,
Українському форуму благодійників, фонду ім. Ч. Мотта,
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двадцяти фондам України, з якими співпрацюємо, благодійникам, волонтерам,
друзям та товаришам Фонду. Ми цінуємо
вас.
Вірю, що молоде керівництво Фонду
продовжить гарні традиції попередників
і реалізує нові, амбітні, корисні та сучасні
проекти у 2015 році.

З найкращими побажаннями,
Альона Жаріна,
директор
Фонду громади Приірпіння

ПРО ФОНД ГРОМАДИ
Коротка довідка
Фонд був створений у 2007 році, але реалізовувати
значні благодійні проекти розпочав лише з середини 2010
року: ремонти та оновлення матеріально-технічної бази дитячих садочків, закупівля обладнання для дітей з особливими
потребами, міжнародні обміни, організація енергоощадного
проекту, закордонні стажування. Останні роки Фонд здебільшого орієнтується на залучення місцевих ресурсів, а згідно
стратегічного плану на 2014-2016 рр. частину місцевих коштів планується збільшити за рахунок встановлення благодійних скриньок, он-лайн пожертвувань, програми соціального
дисконту та сталої підтримки конкретних програм зі сторони
місцевого бізнесу.

Місія Фонду: підвищення спроможності громади у
вирішенні питань життєдіяльності та задоволення суспільних потреб через підтримку громадських ініціатив на засадах соціального партнерства.
Мета: залучення місцевих ресурсів для здійснення операційних та грантових програм задля посилення ролі громади та розвитку філантропії в регіоні Приірпіння. Наше завдання моніторити проблеми та потреби місцевої громади,
заохочувати благодійні пожертви і накопичувати кошти, з
яких надаються гранти на впровадження ініціатив з вирішення соціально важливих місцевих питань, а також навчати місцеві громадські організації писати проекти, залучати
кошти, співпрацювати зі ЗМІ тощо.
Принципи:
• Відкритість
• Прозорість
• Підзвітність
• Ефективність
• З любов’ю до людей

Фонди громад існують з 1914 року. Всього в
світі близько 2000 фондів. В Україні ефективно
діють вже близько 20 фондів громад!

Основні послуги, які надає Фонд
• створення соціальних та благодійних проектів/програм;
• проведення соціологічних досліджень;
• фінансування ініціатив громади шляхом надання грантів;
• юридичне консультування мешканців;
• залучення коштів на потреби громадських
ініціатив;
• залучення та навчання волонтерів;
• організація комунікативних та навчальних
заходів;
• поширення інформації;
• формування іміджу особи чи організації.
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КЕрІВНИЦТВО

дирекція

директор
ЖАРІНА
Альона Олександрівна

координатор проектів,
СИСЮК
Ярослав Олегович

голова правління
Алборов
Олександр Олександрович

Правління

ПЛЕШКО
Марія Володимірівна

ЛЕДНЬОВА
Тетяна Андріївна

ПАЛАМАРЧУК
Олег Володимирович

ЄГОРОВА
Галина Василівна

ФОНДУ

наглядова рада

НАЙДА
Ігор Володимирович

ЛОЗОВА
Людмила Миколаївна

НЕПОЧАТОВА
Дар’я Володимирівна

СТОЛЯРОВ
Олександр Миколайович

МАРКЕЛОВА
Тамара Іванівна

РЕДИЧ
Олександр Володимирович

МАРТІН
Гаррі Гаральдович

ЗБОРОВСЬКИЙ
Анатолій Іванович

ЦИГАНЕНКО
Олена Єгорівна
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ПРОекты 2014

РОДИНА МАЙДАН
Найважливішою, найскладнішою і найпочеснішою
роботою Фонду Громади Приірпіння у 2014 році стала
участь у громадській ініціативі «Родина Майдан» – найбільшому благодійному проекті за всю історію незалежності
України.
Центр допомоги постраждалим Майдану “Родина Майдан” є ініціативою небайдужих та свідомих людей, які уранці
21 лютого 2014 року вирішили організувати системну допомогу сім’ям Героїв, які загинули на Майдані. Так у соцмережі
Фейсбук з’явилася ініціатива “Допомога родинам загиблих
на Майдані”. 22 лютого було проведено першу зустріч, де
взяли участь 8 фізичних та юридичних осіб. На ній Технічним
партнером ініціативи було обрано Благодійний фонд «Фонд
громади Приірпіння» – організацію з чистою та чесною репутацією. І цей вибір був не випадковим: серед членів-ініціативи Фонд був офіційно зареєстрований, мав комплект
рахунків у різних валютах та можливість фінансувати не
лише проекти, а й здійснювати виплати на рахунки фізичних осіб, адже це було потрібно робити миттєво.
Благодійний марафон “Небесна Сотня” на 5 каналі, який
відбувся 24 лютого, вже за добу зібрав 17 млн. грн. на рахунку Фонду громади Приірпіння, за дві – майже 26 млн.
грн. І це був тільки початок. На кінець банківського дня 17
березня 2014 року загальна сума на рахунку Фонду громади Приірпіння складала 48 333 372 грн. + 2 906 Євро + 2
654 $.
Всього за три тижні існування ініціативи було зібрано
майже 50 млн. грн. від благодійників з України та інших країн світу. За активний період надходжень з 24 лютого по 31
березня 2014 року надійшло 64 217 пожертв. Найменший
розмір пожертви – 1 гривня, найбільший – 1 млн. гривень.
98,6% всіх пожертв - від 1 до 10 000 грн., 0,2% - понад
100 000 грн.
Одразу було витрачено 2 220 000 грн. на лікування в
Ізраїлі важкопоранених майданівців. (Гуч, Запотоцький) та
$315 000 (Бондаренко, П’ятковський, Шкіль). Чому саме в
Ізраїлі? Бо ніхто в Україні, і навіть в Європі, не брався за порятунок цих важкопоранених хлопців.
Основна частина благодійних надходжень, як і пла10

нувалося, була виплачена сім’ям
Героїв Небесної Сотні. На початок лютого 2015 року на рахунку Фонду залишилися кошти для виплат 5 родинам і 1
неповнолітній дитині. Всі фінансові операції відбувалися лише на підставі колегіальних рішень. Рішення щодо розподілу
грошей приймала експертна громадська
рада, до складу якої ввійшли представники Майдану, ряду міністерств, громадського сектору, журналісти, донори, а
також члени сімей поранених і загиблих
Героїв Майдану. Стан усіх рахунків Фонду
громади Приірпіння перевірено всесвітньо відомою компанією «Ernst & Young»,
яка підтвердила законність і прозорість
фінансової діяльності Фонду.

РОДИННЕ КОЛО В ІРПЕНІ
Мета проекту: познайомити між собою родини Героїв
Небесної Сотні, полегшити їх душевний біль через спілкування з людьми, які пережили таке саме горе, надати психологічну підтримку

в Ірпені було досягнуто і ряд
конкретних практичних результатів:
зібрані
необхідні
документи
для
остаточної виплати по сто тисяч гривень
до кінця травня усім сім’ям Небесної
сотні, розглянуті пропозиції щодо
реалізації
довгострокових
програм
підтримки дітей, створена ініціативна
група з десяти осіб, яка вже наступного
дня зустрічалася з віце-прем’єр міністром
України Віталієм Яремою та генеральним
прокурором Олегом Махніцьким.

Період здійснення: 16-18 травня
2014 року
Місце проведення:
«Конференц Хол Ірпінь», м. Ірпінь

Це родинне коло об’єднала доля та Божий
промисел. Вони зібралися майже через півроку з початку
подій, які змінили життя кожного українця, і майже через
три місяці з моменту, коли життя змінилося у кожного
з них. Вони – це родини Героїв Небесної Сотні. Всього
майже двісті осіб: дружини, батьки, діти, дядьки, брати,
сестри. Всі – з різних регіонів України, але з однаково
пекучим болем в душі через страшну втрату рідних людей
на Майдані. Ідея зібратися народилася у них самих під час
розмов з психологами, які на волонтерських засадах вже
два місяці здійснюють психологічний супровід цих сімей.
Програма заходу сладалася із проведення індивідуальних
психологічних консультацій та
груп взаємодопомоги,
відвідування Майдану (найбільш хвилююча і тривожна
частина, що супроводжувалася великою кількістю сліз і
квітів), вечора пам’яті, літургії, планування майбутнього
тощо. Крім психологічного полегшення, під час зустрічі
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ІРПІНЬ - МІСТО ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
КРЕАТИВНА ТОЛОКА
Мета проекту: вивчення суспільної думки щодо шляхів
розвитку Ірпеня в рамках розробки бренду міста екологічної культури

В акції взяли участь близько ста волонтерів з різних громадських організацій Київського регіону. Протягом двох
годин волонтери проводили опитування мешканців Ірпеня
стосовно їхнього бачення сьогодення і майбутнього розвитку міста, заповнювали анкети, а потім на основі зібраних
думок створили карту нового Ірпеня, наносячи на існуючу
мапу візуалізовані побажання ірпінців. Всього було опитано
826 осіб. Отримані результати засвідчують, що переважна
більшість ірпінців (майже 80% опитаних) не задоволені існуючим станом нашого міста. Найбільше люди не задоволені знищенням лісів і хаотичною забудовою Ірпеня. І воно
зрозуміло, оскільки для половини опитаних ліси є не просто
особливістю нашого краю, а найбільшою його перевагою.
Турбує ірпініців також нерозвинена інфраструктура міста і
відсутність дієвої влади. Приємно відзначити, що переважна
більшість опитаних (понад 70 %) не хочуть задовольнятися
пасивним спогляданням за подіями в місті, а готові особисто
брати участь у суспільно корисних справах. Майже третина
учасників толоки налаштовані на активну громадську діяльність і контроль влади разом з Фондом громади Приірпіння.

Дата проведення: 9 серпня 2014 року
Місце проведення: м. Ірпінь
Партнери: Школа реклами, громадська ініціатива «Зробимо Україну чистою», Всеукраїнський екологічний проект «Не сміти», Українська асоціація заготівельників та
переробників вторинної сировини, Інститут політичної
освіти, СОГ «Демократична Київщина», ГО «Нові обличчя», Ірпінська міська рада
12
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СЕМІНАР АНДРІЯ ФЕДОРІВА: ВИГОДА ПОЧИНАЄТЬСЯ З БРЕНДУ
Мета: ознайомити громадських активістів з поняттям бренду і обговорити доцільність створення нового
бренду Ірпеня

Унікальною можливістю поспілкуватися з найвідомішим
брендистом України Андрієм Федорівом скористалися півсотні громадських активістів з Ірпеня, Ворзеля, Гостомеля.
Майстер креативу розказав про те, що таке бренд, як його
створювати, навіщо він потрібен місту і як використати результати громадського опитування у формуванні майбутнього
Ірпеня. Результати Креативної толоки 9 серпня показали, що
половина ірпініців найсильнішою стороною міста вважають
ліси. Тому, на думку Андрія Федоріва, екологічна ідея має
реальні шанси стати брендовою для Ірпеня. Одним з особливо важливих було питання доцільності брендової кампанії.
Андрій Федорів переконаний, що бренд є точкою синхронізації спільних зусиль і це є надзвичайно актуально сьогодні не
лише для громади Ірпеня, а й для усієї України.
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Дата проведення: 15 серпня 2014 року
Місце проведення: сесійна зала Ірпінської міської ради
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ЗБОРИ ГРОМАДИ ПО ВУЛ. ЧЕХОВА
Мета проекту: збір підписів проти незаконної забудови і вивчення суспільної думки щодо бачення нового бренду Ірпеня як міста екологічної культури

За адресою вул. Чехова, 14 вирубано ділянку лісу
розміром 10 соток й огорожено парканом: за інформацією, що прозвучала на зборах, забудовник має намір звести
на ній черговий будинок. Небайдужа громадськість вирішила з’ясувати мету та законність таких дій. На офіційний
запит голови ОВКІ Максима Плешка було отримано відповідь від міськради та прокуратури м. Ірпеня про визнання недійсним та скасування державного акту власності на
земельну ділянку по вул. Чехова, 14 і заборону ведення
будь-яких будівельних робіт за вказаною адресою. Громадськість категорично висловилася за повернення цієї
землі у власність міста та облаштування на цьому місці
скверу відпочинку. Люди підписали відповідне звернення
до місцевої влади і висловили готовність власноруч відродити зелені насадження.
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Дата проведення: 30 серпня 2014
Місце проведення: вул. Чехова, м. Ірпінь
Партнер: ГО «Об’єднання власників
квартир Ірпеня» (ОВКІ)

ТОЛОКА З ПРИБИРАННЯ СКВЕРУ «ПОКРОВСЬКИЙ»
Мета проекту: відзначення Дня національного
прапора і проведення опитування громадської думки
щодо бачення нового бренду Ірпеня як міста екологічної
культури
У День національного прапора ініціативна група
парку «Покровський» разом з Фондом громади Приірпіння організували толоку захисників парку. На колективну працю зібралися і дорослі, і малі. Роботи вистачило
всім бажаючим відзначити національне свято корисним
і приємним. Крім збору сміття, обрізали дерева, встановлювали смітники, розмальовували дитячий майданчик, варили куліш і фарбували довгий бетонний паркан
вздовж вул. Котляревського у кольори українського національного прапора. Після фізичної праці перешли до
інтелектуальної – вибирали кращу пропозицію з тих, що
надійшли на конкурс ідей для розвитку бренду Ірпеня як
міста екологічної культури. Мешканці мікрорайону СМУ
зійшлися на тому, що хотіли б жити: «у місті мільйона
сосен» або «у місті в лісі». Багато новоселів заради цього
і придбали тут житло, а корінні ірпінці лише спогадами
про куротний Ірпінь і гріють душу. Люди переконані, що
тема збереження спільного зеленого дому і розбудови
нового екологічного Ірпеня є не менш актуальною, як
мир і стабільність у державі.

Дата проведення: 23 серпня 2014
Місце проведення: мікрорайон СМУ,
м. Ірпінь
Партнер: ініціативна група парку
«Покровський
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ТОЛОКА НА ОЗЕРІ КАРАСЬОВЕ
Мета проекту: очистити озеро від сміття і провести
опитування місцевих жителів щодо їхнього бачення нового бренду Ірпеня як міста екологічної культури
Правда, озером це водоймище зараз важко назвати,
але безперечно воно заслуговує на те, щоб про нього говорити. По-перше, це місце в лісовій частині Ірпеня має цікаву
історичну деталь, бо пов’язане з ім’ям відомого українського
мецената Терещенка. Саме за його наказом тут були вириті
дві копанки, які сьогодні люди називають озерами Щуче та
Карасьове. На берегах цих озер виросло не одне покоління
юних любителів природи. Напевно, росли і виховувалися б
ще, якби не будівельний бум. Протягом останніх років між віковими соснами на берегах озер в кінці 10 лінії виросли нові
багатоквартирні будинки, які вже взяли в облогу низенькі
приватні оселі і рішуче наступають на звичні місця відпочинку. Щуче поки що вдалося зберегти, а от його сусіду, схоже, не
так пощастило. Спочатку забудовники вибрали з нього воду
для промислових потреб, потім позакидали береги сміттям.
Тепер же всерйоз заговорили про будівництво на місці озера
нової висотки. І дехто запевняє, що навіть дев’ятиповерхівки.
Така перспектива не просто схвилювала, а справедливо
обурила місцевих жителів.
Люди звернулися до міської влади з вимогою знайти
можливість зберегти для громади озеро Карасьове, створили
ініціативну групу захисників озера і разом з представниками
Фонду громади Приірпіння вийшли на толоку, аби розчистити водойму від бруду і голосно заявити про свою позицію.

Дата здійснення: 30 серпня 2014
Місце проведення: вул. 10 лінія,
м. Ірпінь
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«Save Vasia» (прибирання Ірпінь-річки)
Мета проекту: виховання екологічної культури
серед молоді, прибирання берегів річки Ірпінь
Проект з очищення ріки Ірпінь «Save Vasia» ініціювало
творче об’єднання «Лісова Брама». Ідею активно підтримало молодіжне крило Фонду громади Приірпіння на чолі з
Ярославом Сисюком. Прибирали сміття навколишньої території. Аби його вивезти звідти пригнали цілий МАЗ-сміттєвоз.
Після дружного прибирання молодь відпочивала та співала
пісень, показуючи приклад культурного відпочинку на природі. Це була перша акція проекту очищення Ірпінь-річки. На
жаль, протягом багатьох років саму річку, береги та прилеглі
луки й ліси губителі природи занапастили горами неорганічного сміття. Тож для повного очищення від нього знадобиться
не один день і не одна громадська організація.

Дата проведення: 6 вересня 2014 року
Місце проведення: прибережна територія біля шлюзу
№6, м. Ірпінь
Партнери: ТО «Лісова Брама», ПП «Гарнітура»
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МОЛОДІЖНІ ОБМІНИ
«Їжа для роздумів на Мальті»
Мета проекту: ознайомлення з культурою харчування
в різних країнах Європи

Навчальний захід з інтригуючою кулінарною назвою відбувся в рамках програми «Молодь в дії». До Мальти поїхали
три активістки студентського самоврядування: Марта Корень,
Оксана Свєнтах і Віра Нагаєва. Дівчатам пощастило стати
учасницями першого навчального курсу на тему харчування, який проходив у прекрасному курортному місці – стародавньому місті Тарксьєн. Крім України, у заході брали участь
представники ще восьми країн: Іспанії, Азербайджану, Грузії,
Білорусі, Молдови, Словенії, Болгарії та Мальти. Ірпінці користувалася особливою увагою. Дівчатам доводилося багато
разів відповідати на запитання про Майдан, про революцію,
про Україну. А шовкові стрічечки, придбані у столиці на Майдані Незалежності, розійшлися поміж учасниками тренінгу у
вигляді стильних браслетів. Молоді люди з різних країн світу пов’язали їх на зап’ястки рук і так ходили протягом усього
тижня, висловлюючи своє захоплення українцями.
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Період здійснення: 24 – 30 квітня 2014
року
Місце проведення: м. Тарксьєн, Мальта

«Давайте виходити на вулицю»
Мета проекту: обмін досвідом з організації активного відпочинку дітей і молоді

На захід зібралися делегації з Боснії та Герцеговини,
Литви, України та Швеції. На старті проекту всі групи обмінялися власним досвідом активного відпочинку. А потім
щодня молоді активісти брали участь у змаганнях із різних
видів спорту, багато займалися веслуванням і велоспортом.
«Це було неймовірно цікаво, захоплююче й весело.
Кожен із нас міг удосконалити свої знання з англійської.
Ми познайомилися і потоваришували з цікавими людьми, відкрили для себе багато нових спортивних ігор. Мені
дуже сподобалася ця подорож», – розповіла одна з учасниць поїздки Валерія Некора.

Період здійснення: 11-18 квітня 2014 року
Місце проведення: Швеція
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Грузія – два кроки до розуміння
Мета проекту: обмін практиками виховання європейського громадянина, підвищення обізнаності в сфері організації міжкультурної молодіжної роботи

Двічі цього року молоді активісти Приірпіння відвідали гарне приморське містечко Кобулетті в Грузії. Перший візит був присвячений спеціальному навчанню за
програмою «Бути кращим, бути громадянином». Разом
з українцями та грузинами на черговий етап неформальної освіти приїхали представники Італії, Франції,
Польщї, Туреччини, Вірменії та Болгарії.Тренінги проходили у вигляді так званих воркшопів – традиційного формату для такого навчання. Учасники ділилися на
команди, розповідали про власний досвід, розглядали
різні життєві ситуації, аналізували проблеми та шукали способи їх вирішення. Було дуже цікаво та корисно почути, на що скаржаться молоді люди різних країн, адже іноді здається, що у когось проблем не існує.
Насправді, вони є, але вирішуються по-різному. Так,
наприклад, ми з’ясували, що всі наші країни об’єднує
корупція. Дуже часто згадувалися екологічні проблеми,
зокрема проблеми чистої води та чистого повітря. Всіх
хвилює радіаційне забруднення, забруднення атмосфери автомобільними та промисловими викидами а
також вирубка лісів. Жителів європейських країн хвилює високий рівень бюрократії, а в південних і східних
країнах гостро постає питання прав жінок.
В рамках другої поїздки відбувся обмін кращими
практиками у сфері міжкультурної молодіжної взаємодії. Ми отримали досвід організації міжрегіональної
співпраці, поповнили особисті і організаційні контакти.
Зарядилися новими ідеями, і головне – зрозуміли як і
де знайти додаткові можливості для їх реалізації.

Час здійснення: 1- 10 червня, 11-19 жовтня 2014
Місце проведення: м. Кобулетті, Грузія
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За «щастям» – до Дрездена
Мета проекту: познайомитися з європейськими стандартами життя і оволодіти навичками роботи з радіо в контексті просування своєї організації і реалізації молодіжної політики
Ця поїздка була надзвичайно цікавою, оскільки
молодь не тільки відчула на собі якість європейське
життя, але й мала змогу попрацювати на радіо і взяти
інтерв’ю у німців на тему: «Що таке щастя?». Після семиденного навчання на німецькому радіо «Coloradio» в
прямому ефірі було запущено підготовлену учасниками семінару двогодинну програму. Ведучих обрали від
української та від німецької сторін. Ви тільки уявіть цю
відповідальність – вперше, без досвіду, в чужій країні, чужа мова, і пряме включення. Але ми молодці. Ми
справились.
Звичайно, семінар не обійшовся без українського
сала, українських пісень, гімну, сувенірів з українською
символікою та танців. Чудовим подарунком для українських учасників від німецького радіо став диск з нашою
програмою «Шляхи щастя».

Період здійснення:
29 листопада -7 грудня 2014 року
Місце проведення: м. Дрезден,
Німеччина
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Мистецтво і культура для соціальної інтеграції
Мета проекту: обмін досвідом роботи з дітьми-сиротами та соціально вразливими категоріями
населення
Досвідом ділилися двадцять п’ять учасників з різних
країн – України, Молдови, Румунії, Грузії, Польщі. Під
час проекту були організовані тренінги, робота в групах,
екскурсія з дітьми сиротами, візит до школи людей з обмеженими можливостями, національні вечори тощо. Ось
як оцінив поїздку Віталій Ларіон, учасник ірпінської делегації: «Враження чудові. Кожного вечора одна з країн
представляла свої традиції. Кожного дня були заняття, на
яких ми ділилися досвідом нашої роботи в проектах, та
різні незвичайні конкурси. Море задоволення отримав
від флеш-мобу, який ми організовували в центрі міста
1 червня, де дарували дітям подарунки. Скажу одне: я б з
радістю знову відвідав Кишинів».
Період здійснення: 25 травня -5 червня 2014 року
Місце проведення: м. Кишинів, Молдова

24

МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ МУЗИЧНИЙ ТАБІР «Music Сamp»
Мета проекту: вселити у дітей віру у свої сили і здібності, підштовхнути їх до відкриття себе через світ музики і подарувати чудову нагоду відчути творення музики

Період здійснення: квітень - червень
2014 року
Міста проведення: Ірпінь, Стрий, Львів,
Київ

Міжнародний дитячий музичний табір – унікальний благодійний проект. Лише за п’ять днів усі учасники проекту «Music
Сamp» оволодівають грою на декількох музичних інструментах
і вивчають пісні п’ятьма мовами. Заняття проводить відомий
педагог, музикант і диригент із США –Констанція Фортунато.
Особливістю цього проекту є те, що діти не проходять відбору
– батьки кожного школяра (вік дитини – від 11 до 16 років),
просто подають заявку на участь. Не має вирішального значення і те, чи володіє дитина навичками гри на будь-якому
музичному інструменті, чи знає нотну грамоту. Головне – її
бажання цим займатися. А ще, як стверджує ініціатор проекту
– Констанція Фортунато – віра у те, що ти це зможеш.
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спортивне свято до Дня міста “Здоров’я, краса і сила”
Мета пректу: популяризувати спорт і здоровий
спосіб життя, вшанувати кращих спортсменів і ветеранів
спорту

День міста розпочався святом спорту, краси та грації у
парку Перемоги. Захід відкрила урочиста хода спортивних
колективів, а потім відбулися показові виступи та нагородження кращих спортсменів. Свою майстерність показали
вихованці Ірпінської та Коцюбинської ДЮСШ, Національного
університету ДПС України і громадських спортивних організацій. В числі кращих виступили представники спортивних
клубів «Санчін», «Пересвіт», «Емпір» та інші. Особливої емоційності святу додали тендітні маленькі танцівниці з хореографічної студії «Жардін де ля данс». Загалом спортивне свято видалося вельми багатолюдним, що не лише засвідчило
очевидну схильність ірпінської громади до здорового способу життя, а й підтвердило правильність дій організаторів
заходу.
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Дата проведення: 13 вересня 2014
Місце проведення: міський парк Перемоги, м. Ірпінь
Партнери: відділ фізичної культури і спорту
Ірпінської міської ради, Національний університет ДПСУ, ГО «Нові обличчя»

Навчальна поїздка освітян до Польщі
Мета пректу: вивчення європейського досвіду організації системи освіти

До складу навчальної групи увійшли керівники шкіл,
дошкільних і позашкільних закладів, а також представники відділу освіти Ірпінської міської ради. Українських
колег зустрічали у повітовому відділі освіти і у повітовому
осередку вдосконалення вчителів. Познайомилися ірпінці і з повітовою педагогічною бібліотекою, з громадською
організацією «Кланза» і центром дитячої творчості. Відвідали декілька шкіл різного рівня (початкову, середню,
старшу), Європейський дім зустрічей – фундацію «Новий
Став» та Національний парк, який реалізує спеціальні
освітні програми для школярів. Ірпінська делегація мала
можливість побачити, як працюють з юними відвідувачами у всесвітньо відомому Майданеку та історичнохудожньому музеї в Казімеж Дольни. Однією з останніх
адрес навчальної подорожі стала приватна європейська
школа у місті Пулави, що спеціалізується на вивченні іноземних мов. Зустріч в цій школі стала по-справжньому
результативною для представників ірпінської спеціалізованї ЗОШ №12 з поглибленим вивченням іноземних
мов. Враховуючи схожу спеціалізацію, директор нашої
школи Валентина Антонченко домовилася про подальшу
співпрацю з польськими колегами.

Період здійсненя: 29 вересня – 2 жовтня 2014 року
Місце проведення: Люблінський повіт,
Польща
Партнер: ГО «Нові обличчя»
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ПОПУЛЯРИЗУЄМО РІДНИЙ КРАЙ
Мета проекту: долучитися до ювілейних заходів з нагоди 90-річчя видатного земляка – художника
Володимира Сидорука

Протягом грудня місяця волонтери Фонду громади Приірпіння на чолі з членом Наглядової ради Фонду Людмилою
Лозовою працювали над створенням унікального календаря.
В його основу покладено репродукції робіт видатного художника, котрий проживав в Ірпені, – Володимира Сидорука.
Саме цього року у січні Володимиру Федоровичу виповнилося б 90 років.
Долучилася до роботи над ним і родина Сидоруків, надавши фотографії його робіт та узявши активну участь у розробці макету. Як зазначила онука художника – Олена Сидорук,
картини, репродукції яких увійшли до видання, створені саме
в Ірпені. Серед них – розлога стара сосна під товстим шаром
снігу, яка росла в Ірпені в районі нинішнього центрального
ринку. Роботи Володимира Федоровича не просто непересічно
талановиті, а й цінні для нас, його нащадків, адже митець дає
змогу нам побачити рідне місто таким, яким його бачили наші
земляки в середині ХХ століття.
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Дата проведення: грудень 2014 року
Місце проведення: м. Ірпінь

ЧЕТВЕРТИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ФОРУМ ПРИІРПІННЯ:
ЯКІСНА КОМУНІКАЦІЯ У ГРОМАДІ
Мета проекту: активізація місцевих неприбуткових організацій шляхом обговорення спільних актуальних питань, налагодження співпраці, підвищення кваліфікації представників громадського сектору

Всього у форумі взяли участь близько 60 регіональних
активістів та гостей
– представників національних і
міжнародних
організацій. Приірпіння представляли
члени громадських та благодійних організації, об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків,
органів
самоорганізації населення, громадські діячі і просто
небайдужі жителі Ірпеня. В якості гостей були запрошені:
Європейська економічна палата торгівлі, ІСАР «Єднання»,
Український форум благодійників, Фундація ПАУСІ,
Асоціація міст Київської області.
Під час заходу було презентовано звіт Фонду громади
Приірпіння за 2013 рік і представлено нові благодійні
проекти. Насамперед, це відома на всю Україну і далеко
за її межами програма «Небесна сотня» та програма
соціального дисконту в Ірпені. Крім того, підбито підсумки
роботи в рамках польського проекту з розвитку ОСББ і
вручено сертифікати його учасникам.
Важливим моментом Форуму стало підписання
Меморандуму про співпрацю з Європейською Економічною
Палатою EEIG в Україні.
Переважна більшість виступів стосувалися поточної
політичної та соціально-економічної ситуації в Україні.
Учасники форуму зійшлися на тому, що ситуація в країні
є складною, але вона відкриває нові можливості і величні
перспективи для українського народу. Громадське суспільство
має гідно зустрічати нові виклики сьогодення і оперативно
та згуртовано відповідати на них. Там, де влада є безсилою,
має бути сильною громада, і за потреби, громадські діячі
мають активно долучатися до місцевого самоврядування.

Дата здійснення: 7 жовтня 2014 року
Місце проведення: «Конференц Хол Ірпінь», м. Ірпінь
Партнери: СОГ «Демократична Київщина», ГО «Нові обличчя», Координаційна
група «Ірпінський Дім», Жіноча організація «Лада»
Медійні партнери: журнал «Пульсар»,
газети «Демократична Київщина», «Про
Ірпінь», «Громадянське суспільство»,
«Ірпінський Вісник»
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БЛАГОДІЙНИЙ КОНЦЕРТ «ЖИТТЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ»
Мета проекту: збір коштів на допомогу пораненим бійцям АТО
Багато талановитої молоді відгукнулось на заклик виступити задля допомоги бійцям. Учасники концерту співали,
танцювали, читали патріотичні вірші, грали на музичних інструментах.
Спеціальним гостем концерту став учасник телепроекту
«Україна має талант» Артем Лоїк, який, не роздумуючи, зголосився взяти участь у благодійному проекті. Не зважаючи на те,
що під час концерту його авто пошкодили невідомі, він опанував себе і з повною самовіддачею виступив перед публікою.
Всі були просто у захваті!
Це був перший благодійний концерт учасників Молодіжного Банку Ідей БФ «Фонду громади Приірпіння».
Зібрано символічну для 2014 року суму – 2014 грн. Ці кошти були передані в Ірпінський воєнний госпіталь на ліки пораненим бійцям.

Дата проведення: 20 грудня 2014 року
Місце проведення: Центральний будинок культури, м. Ірпінь
Партнери проекту: СОГ «Демократична Київщина», PR-line, журнал «Пульсар», Ірпінська міська рада,
Профком НУДПСУ, танцювальна студія «Jardin de la Dance»
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БЕРЕЖЕМО ТРАДИЦІЇ
Мета проекту: поширення народних традицій у молодіжному середовищу і збір коштів для реалізації соціальних проектів молоді
Дуже приємно визнавати, що щедрування учасників Молодіжного Банку ідей БФ «Фонду Громади Приірпіння» вже стало традицією. Щедрівники відвідали ряд державних установ, а саме: Ірпінську
міську раду, відділ освіти, міську лікарню, податкову інспекцію, пенсійний фонд та декілька банків. Завітали також до кафе «Газон», редакції журналу «Пульсар» і деяких установ сфери послуг.
Молоді люди були дуже здивовані тим, що у деяких місцях їх приймали неохоче, або ж взагалі відмовлялись послухати щедрівки. Так було у деяких кабінетах міської ради та податкової інспекції. Але
більшість установ зустрічали обрядових гостей із посмішкою та відкритими дверима! Коли втомлені,
але щасливі волонтери завершили свій маршрут, було підраховано зібрані кошти на молодіжні проекти, спрямовані на користь громади. Сума склала 2882 гривні. Окрім грошей, щедрівників пригощали
солодощами і різноманітними смаколиками !!!
Хочеться висловити подяку усім, хто прийняв молодь із відкритою душею. І звісно, дякуємо усім
волонтерам Фонду Громади Приіпіння!

Період здійсненя: 13 січня 2015 року

Місце проведення: м. Ірпінь
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НАШІ ДОНОРИ

НАШІ ПАРТНЕРИ
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ФІНАНСОВИЙ
ЗВІТ 2014

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Надходження
Джерело фінансових надходжень

Сума, грн.

Фонд Ч.С. Мотта та ІСАР «Єднання»

59291

Erosmus Plus

91713

Програма ЄС «Молодь в дії»
Бізнес

4491
358000

Індивідуальні донори

54920740
55434235

РАЗОМ
Видатки
Проекти та програмна діяльність
Молодіжна програма (Банк Ідей, Центр обмінів, Євро клуб )
Програми для дітей

Сума, грн.
319 633
41894

Розвиток громадянського суспільства (Четвертий громадський форум Приірпіння, інформаційні заходи)
Допомога родинам Героїв Небесної Сотні

2560
41 723 389

Допомога неповнолітнім дітям Героїв Небесної Сотні

5 100 000

Допомога пораненим

6 114 341

Організація заходу Пам’яті подій на Майдані
Ірпінь – місто екологічної культури (Толока на Чехова, День прапора, День Ірпеня, креативна толока)
Разом

5 300
25400
53 332 517

адміністративні витрати
Матеріально-технічне забезпечення

42261

Друк матеріалів та промо продукції

29770

Гонорари

99084

Відрядження (Україна, закордон)

36078

Телекомунікації та веб-послуги
Банківські послуги
РАЗОМ
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3341
278
210812

загальні вИТРАТИ НА ПРОЕКТИ 2014 ( с у м а ,
2 560
25 400

41 894
319 633

52 943 030

Родина Майдан
Молодіжні проекти
Соціальне включення/інтеграція
Екологія
Розвиток громадянського суспільства

г р н .)

КОНТАКТИ ТА РЕКВІЗИТИ
Назва:
Благодійний фонд «Фонд громади Приірпіння»
Юридичний статус:
благодійна організація
Код ЄДРПОУ організації:
34780212
Юридична та поштова адреса:
08200, Київська обл. м.Ірпінь,
вул. Пушкінська, 53, кв. 5
Тел.: +38 093 092 03 51
факс: +38 04597 6192
Ел.пошта: zharyna.a@gmail.com
Веб-сторінка: www.irpin-fd.org.ua
Веб-галерея: www.irpinfond.io.ua
Прізвище, ім’я та по батькові керівника організації:

Жаріна Альона Олександрівна

CONTACTS AND DETAILS
Title:
Charitable Foundation
«Community Foundation of Irpin Region»
Legal status:
Charitable Organization
Registration ID code:
34780212
Address:
08200, Kyiv Oblast, Irpin, Pushkinska str. 53a, apt. 5
Phone: +38 093 092 03 51
Fax: +38 04597 6192
E-mail: zharyna.a@gmail.com
Web-page: www.irpin-fd.org.ua
Web-gallery: www.irpinfond.io.ua
Full name of Manager:
Alona Zharina

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ

BANK DETAILS FOR DONATIONS

БФ «Фонд громади Приірпіння»
ЄДРПОУ 34780212
р/р 2600102377538 в ПАТ «КРЕДОБАНК» м.Києва
МФО 325365
Призначення платежу «Благодійне пожертвування
на статутну діяльність»

CF “Community Foundation of Irpin Region”
Registration ID code: 34780212
Account number: 2600102377538
Bank name and address: JSC “KREDOBANK”,
03150, Kyiv, Nyzhniy Val Str., 39, (044) 425 31 31
Bank Code: 325365
Payment «Charitable donations for the statutory
activities»

МИ ВАС ЗАЦІКАВИЛИ?
Тоді телефонуйте, пишіть,
заходьте на наш сайт

www.irpin-fd.org.ua

