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4 ВСТУПНЕ СЛОВО
Стратегія та динаміка – саме на це ми орієнтувалися, 

коли здійснювали нашу роботу в 2013 році. Я надзвичайно 
вдячна людям, які котрий рік поспіль підтримують Благодій-
ний фонд «Фонд громади Приірпіння», долучаються особис-
то, опікуються або стають членами команди. Насправді, це і 
є філософія нашої роботи:  Фонд від громади і для громади. 
Чим більше людей долучається до діяльності нашої організа-
ції, тим більш «громадськими» ми стаємо. 

В цьому аспекті і йде посилення стратегічних планів  - за-
лучення більшої кількості громади, що може долучитися до 
процесу покращення рівня життя у місті та регіоні: коштами, 
діями, словами та новим відношенням. Для нас важливо, аби 
кожен відчував себе частинкою цілого, відчував відповідаль-
ність за все, що діється проти громадського блага, та відпові-
дальність за спільне майбутнє через власну дію.

Щодо динаміки, то частково завдяки оновленій стратегії 
вона значно посилилась. Динаміка розвитку Фонду громади 
Приірпіння (в порівнянні з попереднім роком) та розширення 
діяльності легко відображаються в обсягах фінансових надхо-
джень (бюджет організації зріс вдвічі), програми стали більш 
масштабними, активних людей та волонтерів стало набагато 
більше. Але найголовніше в іншому. В бізнесі є правило успі-
ху, що означає неодноразове повернення клієнта. Надзвичай-
но приємно, що люди повертаються до нас і стають частиною 
важливої спільної справи.

Від себе особисто та від імені Фонду громади Приірпіння 
висловлюю щиру подяку за підтримку Ініціативному центру 
сприяння активності та розвитку громадського почину «ЄД-
НАННЯ», Українському форуму благодійників, двадцяти фон-
дам громад України, з якими співпрацюємо, членам Наглядо-
вої ради нашого Фонду, членам Правління, благодійникам, 
волонтерам, друзям та товаришам Фонду. Ми щиро сподіває-
мось, що наше «СПІЛЬНЕ» відчувається, конкретні результати 
очевидні, а натхнення робити більше лише зростає в геоме-
тричній прогресії.

Ми цінуємо наших друзів і завдяки цьому їх коло активно 
розширюється.

Хочеться вірити, що наші 
амбітні плани на 2014 рік ста-
нуть досягненням кожного, 
хто з Фондом громади При-
ірпіння!

                                                                                    

З найкращими побажаннями, 

Анастасія Попсуй,
 директор Фонду громади 

Приірпіння



5ПРО 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 ди-
тячих садочків, закупівля обладнання для дітей з особливи-
ми потребами, міжнародні обміни, організація енергоощад-
ного проекту, закордонні стажування. Останні роки Фонд 
здебільшого орієнтується на залучення місцевих ресурсів, а 
згідно стратегічного плану на 2014-2016 рр., частину міс-
цевих коштів планується збільшити за рахунок встановлення 
благодійних скриньок,  он-лайн пожертвувань, програми 
соціального дисконту та сталої підтримки конкретних про-
грам зі сторони місцевого бізнесу.

Місія Фонду: підвищення спроможності громади у 
вирішенні питань життєдіяльності та задоволення суспіль-
них потреб  через підтримку громадських ініціатив на за-
садах 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 накопичува-
ти кошти, з яких надаються гранти на впровадження ініці-
атив з вирішення соціально важливих місцевих питань, а 
також навчати місцеві громадські організації писати про-
екти, залучати кошти, співпрацювати зі ЗМІ тощо.

Принципи:
• Відкритість
• Прозорість
• Підзвітність
• Ефективність
• З любов’ю до людей 

Основні послуги, які надає Фонд

• створення соціальних та благодійних про-
ектів/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.

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



6 OUR ACHIEVEMENTS IN 2013

The following activities can be mentioned among 
the most important ones for the past year: 

* 18 condominiums were created; 
* more than 30 000 people were consulted and at-

tended courses on the real estate management;
* a competition of youth projects was held within a 

framework of the Youth Bank of Ideas, 10 of the projects 
were successfully implemented; 

* 10 creative projects of the region received mini-
grants as a result of a fundraising campaign at the Charity 
Ball;

* a network of five youth European Clubs was created 
in the cities of Irpin, Hostomel and Kotsiubynske;

* Center of International Youth Exchanges was 
opened and 8 exchanges involving 50 students of Irpin 
Foundation participated; 

* 10 large public events of various types were orga-
nized or engaged by the organization (ball, conferences, 
forums, etc.);

* Firth Strategy for the Development of the Foundation 
was developed covering a period of 3 years.

During the year 2013 the Irpin Community Founda-
tion continued implementing its permanent programs and 
introducing new projects. Traditionally, such event were 
held: the Charity Ball, regional competition “Philanthropist 
of the Year”, Forum of citizen’s organizations. As a part of 
the Foundation, the Foundation of Dmytro Voizeh contin-
ued its activities with the focus on assisting the develop-

ment of youth. Key priority of the Foundation is given 

to the projects aimed at children with special needs 
and the overall development of the young generations: 
“School of New Opportunities”, “Children Theater of An-
derson”, “Funny English”, etc. 

In 2013 the Foundation gave special attention to the 
work with youth and mobilization of self-government 
bodies of the population. Persistent work was held within 
the project “Eight Life Skills that Change Behavior”, the 
Youth Bank of Ideas and the programme of the European 
Voluntary Service were actively developing, the European 
Clubs were created (non-formal education about the Eu-
ropean Union). 

In April 2013 a new project for Irpin Region took off 
– “Center of International Youth Exchanges”. During this 
time over 50 students of Irpin Region went abroad for an 
exchange (Turkey, Spain, Poland, Belgium, Armenia, Mol-
dova). 

Second important vector of the Foundation’s activity 
is the development of community’s self-organisation ca-
pacity. Its aim was to support and promote the process of 
creation of real estate management units: condominiums 
in Irpin Region. 

This project aimed at assisting the self-governing ini-
tiatives, providing judicial and book-keeping consultations 
to the groups of people. The project engaged over 30 
000 citizens of the region. IN 2014 this work will go on 
but with the focus on the self-organisation bodies of the 
population. 

During this year, 10 large public events were held, 

Since the beginning of the Foundations’ activities until present days, the level of trust on behalf of business and ordi-
nary citizens has risen significantly. It is obvious in relation to the representatives of a community itself, and in accordance 
with the evaluation by external organizations. According to the business weekly “Kontrakty” (Contracts) (№ 48-49, issued 
in 2013), the Irpin Community Foundation became a part of the most transparent and open charity foundations in Ukraine 
judging by its activity in 2012. The aid budget of the Foundation within the last two years amounts to over 1 000 000 UAH. 
It is worth noting that the amount of money raised from business and local authorities has increased greatly. 

In 2013, there were 22 grants for a total amount of 80 000 UAH given to the Foundation of Irpin Region Community 
to support its social initiatives. 
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aimed at promoting civil society of Irpin Region.  The Fo-
rum of NGOs showed a good dynamic of growth, in par-
ticular by involving more than 70 organizations and over 
100 participants. On 15 November 2013 a regional con-
ference took place at the Kyiv Region State Administration. 
It was a common initiative of the Irpin Foundation and the 
Foundation of Dmytro Voitseh dedicated to the develop-
ment of the volunteering in the Kyiv Oblast. About 100 
representatives of NGOs of the Kyiv Oblast and Ukraine 
participated in this event. 

The representatives of the Foundation became active 
members of the Second National Forum of the Organ-
isation Development and the Second Women Congress 
“Woman of Irpin Region: yesterday, today and tomorrow”. 
Workshop on “Successful Community Charity for Business-
men and Policitians” attracted a lot of attention among the 
activists of Irpin Region. It was organized by Yakiv Rogalin, 
world-known expert on social projects management, ad-
vocacy and social mobilization of a community. 

The organization of a practical part of one of the train-
ings within the “School of Communities” received positive 
feedback from the colleagues.  As a part of this event, 16 

Community Foundations of Ukraine visited Irpin.  Having 
earned a place among the best Community Foundations of 
our country, the Irpin Community Foundation  joined the 
creation and became an active member of the Association 
of Community Foundations of Ukraine. 

Last, but not least, the main event of 2013 was the 
development of the First Strategy for the Development of 
the Charity Foundation “Community Foundation of the Ir-
pin Region”. Important changes took place as to the or-
ganization of organisation’s management, unification of 
key donors and strengthening of its position in commu-
nity. After the evaluation of organizational capacity, it was 
possible to analyze the changes and achievements that the 
Foundation underwent during the past three years with a 
status of “community foundation”. This allowed to place 
future steps for the organizational strengthening for the 
next three years. The process of strategic planning helped 
to modify the mission, vision and tasks of the organization 
and to develop a strategic plan for 2014 – 2016. It also 
helped to realize the uniqueness of the Foundation and to 
introduce a clear monitoring and evaluation of results in 
order to improve the quality of services. 



8 НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2013 РІК

Серед найвагоміших здобутків минулого 
року можна назвати:

* на підтримку соціальних ініціатив Фондом громади 
виділено 22 гранти на суму понад 80 000 грн.,

* створено 18 ОСББ (об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків); 

* більше 30 000 осіб отримали консультації та 
пройшли навчання з питань управління нерухоміс-
тю;

* в рамках Молодіжного банку ідей проведено 
конкурс молодіжних проектів, 10 з них успішно 
реалізовані;

* за результатами проведення Благодійного балу 
зібрано та роздано міні-гранти на 10 творчих про-
ектів регіону;

* створено мережу з 5 молодіжних євроклубів в 
Ірпені, Гостомелі, Коцюбинському;

* відкрито Центр міжнародних молодіжних обмі-
нів та здійснено 9 обмінів для близько 50 школярів 
Приірпіння;

* організовано або долучено до організації 10 ве-
ликих публічних заходів різного змісту (бал, кон-
ференції, форуми);

* розроблено першу стратегію розвитку Фонду на 
3 роки.

Протягом 2013 року Фонд громади Приірпін-
ня успішно продовжував реалізовувати постійні 
програми і впроваджував нові проекти.  Тради-
ційно відбулися: Бал Благодійності, регіональний 
конкурс «Благодійник року», Форум  громадських 
організацій. При Фонді громади продовжував ді-

яти Іменний фонд Дмитра Войцеха, що фокусу-

вав свою увагу на допомозі та розвитку молоді. 
В центрі особливої уваги залишалися проекти, 
спрямовані на дітей з особливими потребами та за-
галом розвиток підростаючого покоління: «Школа 
нових можливостей», «Дитячий театр Андерсона», 
«Весела англійська» тощо.   

Пріоритетними напрямками діяльності Фонду 
у 2013 року були робота з молоддю та активіза-
цією самоорганізації населення. Тривала робота в 
рамках проекту «Вісім життєвих компетенцій, що 
змінюють поведінку», активно розвивалися Моло-
діжний банк ідей і програма Європейської волон-
терської служби, створювалися євроклуби (клуби 
неформальної освіти про ЄС). У квітні 2013 року 
стартував новий  для Приірпіння проект «Центр 
міжнародних молодіжних обмінів», що уже від-
правив закордон на обміни більше 30 школярів 
Приірпіння (Туреччина, Іспанія, Польща, Бельгія, 
Вірменія, Молдова). 

Другим важливим напрямком роботи Фонду  
став розвиток самоорганізаційного потенціалу гро-
мади, метою якого була популяризація та підтрим-
ка процесу створення суб’єктів управління нерухо-
містю: об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків в Приірпінні. Проект був спрямований на 
підтримку самоорганізаційних ініціатив, надання 
юридичних та бухгалтерських консультацій ініціа-
тивним групам.  Проектом охоплено більше 30 000  
жителів регіону. У 2014 році робота буде продо-
вжена, але увага фокусуватиметься  саме на орга-
нах самоорганізації населення.

Протягом року було проведено більше 10 ве-

З часу початку активної діяльності Фонду до сьогодні рівень довіри з боку бізнесу і пересічних громадян виріс 
в рази. Це очевидно і за ставленням представників самої громади, і за оцінкою зовнішніх організацій. За версією 
ділового тижневика «Контракти» (№ 48-49 за 2013 рік) Фонд громади Приірпіння  за результатами діяльності у 
2012 році ввійшов в число найпрозоріших і найвідкритіших благодійних фондів України. Бюджет допомоги Фонду 
за останні два роки склав більше 1 000 000 грн. При цьому варто зазначити, що значно зросло залучення місцевих 

коштів від бізнесу та місцевої громади.  
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ликих публічних заходів, спрямованих на розви-
ток громадянського суспільства в Приірпінні. Гарну 
динаміку зростання своєї популярності засвідчив 
Форум громадських організацій, який залучив 
більше 70 організацій та близько 100 учасни-
ків. 15 листопада 2013 року в Київській обласній 
державній адміністрації, за спільної ініціативи з 
Фондом громади Приірпіння та Іменного фонду 
Дмитра Войцеха, відбулася обласна конференція, 
присвячена темі розвитку волонтерства в Київській 
області. У заході взяло участь близько 100 пред-
ставників громадських організацій Київської об-
ласті та України. Представники Фонду стали  також 
активними учасниками  ІІ Всеукраїнського Форуму 
з організаційного розвитку та  Другого жіночого 
конгресу «Жінка Приірпіння: вчора, сьогодні, за-
втра». Великий резонанс серед  громадських акти-
вістів Приірпіння  викликав майстер-клас «Успішна 
благодійність у громаді для бізнесменів та політи-
ків», який провів Яків Рогалін,  всесвітньо визнаний 
експерт у сфері менеджменту соціальних проектів, 
адвокасі, соціальної мобілізації громади та ін. 

Схвальні відгуки колег отримало проведення 
на базі Фонду громади Приірпіння практичної 

частини одного з етапів навчання учасників про-
грами «Школа громад» ІСАР «Єднання», в рамках 
якого Ірпінь відвідали представники 16 Фондів гро-
мад України.  Посівши місце в числі кращих фондів 
громад нашої держави, Фонд громади Приірпіння 
долучився до створення  і став активним членом 
Асоціації фондів громад України. 

Та все ж головною подією 2013 року стала 
розробка першої стратегії розвитку благодійного 
фонду «Фонд громади Приірпіння». Розпочалися 
важливі зміни в забезпеченні життєдіяльності ор-
ганізації, об’єднання нових ключових донорів та 
зміцнення позицій у громаді. Проведення оцінки 
організаційного розвитку дало можливість проана-
лізувати зміни та досягнення організації за останні 
три роки роботи у форматі «фонд громади» і спла-
нувати наступні кроки з організаційного розвитку 
на 3 роки вперед. Процес стратегічного плануван-
ня допоміг відкоригувати місію, бачення та завдан-
ня організації та розробити стратегічний план на 
2014-2016 роки, дав можливість усвідомити уні-
кальність фонду, запровадити чіткий моніторинг та 
оцінку результатів для покращення якості послуг.



дирекція КЕр ІВНИЦТВО  ФОНДУ

Керівник проектів
ЖАРІНА 

Альона Олександрівна

PR-директор
ПОГОДАЕВА 

Катерина Юріївна

ЄГОРОВА
Галина Василівна

КУРСІН
Антон Володимирович

Голова Правління
ЛЕДНЬОВА

Тетяна Андріївна

Директор
ПОПСУЙ 

Анастасія Вікторівна

Правління

АРГАТ
Ольга Валентинівна

ТОЧИЛІНА
Ірина Валентинівна



АЛБОРОВ
Олександр Олександрович

наглядова радаКЕр ІВНИЦТВО  ФОНДУ

МАРТІН
Гаррі Гаральдович

ЛОЗОВА 
Людмила Миколаївна

НАЙДА
Ігор Володимирович

НЕПОЧАТОВА
Дар’я Володимирівна

КОСІН 
Юрій Олександрович

СТОЛЯРОВ 
Олександр Миколайович

ЗБОРОВСЬКИЙ
Анатолій Іванович

МАРКЕЛОВА
Тамара Іванівна

РЕДИЧ
Олександр Володимирович

ЦИГАНЕНКО
Олена Єгорівна
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тематичні 
та іменний 

фонди



14 ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД «БЛАГОДІЙНІСТЬ В КУЛЬТУРІ - НОВА ТРАДИЦІЯ ПРИІРПІННЯ»

Бал Благодійництва – унікальний іміджевий 
проект, покликаний об’єднати все прекрасне та 
чуттєве задля розвитку благодійності. 

На Балу відбулося традиційне нагородження 
переможців регіонального конкурсу «Благодійник 
Приірпіння - 2012». Церемонія нагородження ор-
ганічно переплелася з  концертними номерами, 
благодійним аукціоном і лотереєю, спілкуванням з 
неординарними людьми і, звичайно, танцями. 

Головним танцмейстером Балу був невтомний 
та вічно молодий Григорій ЧАПКІС. Він провів май-
стер класи зі стандартних, латиноамериканських та 
інших  танців. Під його чітким керівництвом круж-
ляли красиві пари, а ті, хто ніколи не танцювали, 

приємно дивували новими вміннями. Неземним 

фольком заворожила присутніх тендітна  Катя 
ЧІЛІ.  А письменниця, співачка і журналістка  Іре-
на КАРПА, як завжди, влучно та щиро, перекона-
ла усіх присутніх у важливості заходу і закликала 
шукати нові форми та обличчя мистецтва. 

Свої яскраві виступи також показали: Народ-
ний колектив бального танцю Культурно-Мис-
тецького центру «Сузір’я» та керівники колек-
тиву – призери всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів Катерина та Віталій Салямон, непере-
вершений оперний співак, лауреат міжнародних 
конкурсів Євген Гунько, молодіжний струнний 
квартет та студія індійського танцю. 

Варто згадати також благодійний аукціон, що  
викликав справжній азарт серед гостей Балу. Ло-
тами «грошового змагання» стали: 10-денна на-
вчальна поїздка до Барселони, картина молодого 
художника Олега КОЗАКА під назвою «Джон Лен-
нон», спа-процедури від Спа-Центру комплексу 
«ШКІПЕР», готельний номер на двох від комп-
лексу «ШКІПЕР», 10% знижка на будь-яку турис-
тичну подорож компанії «Турагенція на Тургенів-
ській», процедури омолодження від салону краси 
«Мерлін Монро», портрет з автографом головно-
го танцмейстера Балу – Григорія Чапкіса. Аукціон 
зібрав 4100 грн. для творчого проекту організації 

інвалідів «Оберіг»!

Мета заходу: збір коштів на підтримку 
дитячих і молодіжних гуртків, колективів, ініці-
атив, які цього потребують: організація інвалідів 
«Оберіг», Ірпінська музична школа, студія ірланд-
ського танцю «Емерланд», театр-студія «Браво!», 
ініціативна група «Лісова Брама», студія дизайну 

«Клуб*Ок».

БАЛ БЛАГОДІЙНИЦТВА  
«ПОДАРУЙ ШАНС ТАЛАНОВИТІЙ МОЛОДІ»
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Дата проведення: 30 березня 2013 року
Бюджет заходу: 10 500 грн.
Обсяг коштів на доброчинність: 20 000 грн.
Партнери заходу: відділ культури та туризму 
Ірпінської міської ради, відділ фізичної культу-
ри та спорту Ірпінської міської ради, ГО «Нові 
обличчя», студія сучасного естрадного танцю 
«Жардін де ля Данс», Ірпінська музична шко-
ла, Український форум благодійників, вокаль-
на студія «Бель Канто», молодіжна громадська 
організація «Активність», Народний колектив 
бального танцю Культурно-Мистецького цен-
тру «Сузір’я» Національного Університету По-
даткової Служби України, компанія «Дербі».

Матеріальна підтримка: Дмитро Войцех, Во-
лодимир Карплюк, Ігор Вишняков, готельно-
ресторанний комплекс «Шкіпер», благодійна 
організація «ФудБанк», ТОВ Агротрейд, «Мир 
сладкоежек», «Туристична агенція на Тургенів-
ській», ресторан «Шато Парадіз».



16 ДИТЯЧИЙ ТЕАТР АНДЕРСЕНА

Бюджет: 20 000 грн.
Донор: Міжнародний жіночий клуб міста Ки-

єва
Партнери: Іменний фонд Дмитра Войцеха, 

Ірпінська міська громадська організація ін-
валідів  «Оберіг», відділ культури та туризму 
Ірпінської міської ради, Ірпінський Централь-
ний Будинок культури, батьківський комітет 

театру.

Дитячий Театр Андерсена створений  у 2011 
році. Керує колективом відомий режисер, літератор 
і бард Олександр Столяров. В театрі займається  біль-
ше 20 дітей віком від 6 до 15 років. За час існуван-
ня  колективу поставлено три вистави «Принцеса на 
горошине», «Девочка со спичками». Репетиції прохо-
дять три рази на тиждень в приміщенні  Центрального 
будинку культури міста  Ірпеня за адресою: вул. 3-го 
Інтернаціоналу, 183. Набір в трупу відбувається по-
стійно. Вимоги до дітей відсутні. Головна умова – го-
товність батьків бути присутніми на репетиціях разом 
з дітьми. Заняття відбуваються на безоплатній основі.

У 2013 році  театр Андерсена та ІМГО інвалідів 
«Оберіг» створили унікальний проект під назвою  «Від 
гидкого каченя до прекрасного лебедя», в рамках яко-
го поставили спектакль «Гидке каченя» українською та 
англійською мовами  за участю дітей з різними фізич-

ними можливостями.  

Мета проекту: пошиття костюмів та виго-
товлення декорацій для нового спектаклю «Гидке 

каченя».

Тематичний проект підтримки: 
«Від гидкого каченя до 

прекрасного лебедя»



17ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД «ШКОЛА НОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ» 
ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Бюджет: більше 10 000 грн. в рамках Балу 
благодійництва та спільного проекту з Теа-
тром Андерсена.
Партнери: Ірпінська міська громадська ор-

ганізація інвалідів «Оберіг», Міжнародний 
жіночий клуб міста Києва, Ірпінська міська 
рада, відділ у справах сім`ї і молоді, відділ 
освіти Ірпінської міської ради.
Постійна підтримка проекту відбувається за-

вдяки програмі Європейської волонтерської 
служби.

Творчі заняття проводяться для того, аби діти, 
яким важко висловлювати свої думки, змогли роз-
крити та виразити свій внутрішній світ через творчість. 
Такі заняття сприяють соціальній адаптації дитини, 
кращому пристосуванню її до зовнішнього середови-
ща і (як зворотній процес) розумінню оточенням по-
треб цієї особливої дитини. Завдяки вправам з фізич-
ної реабілітації у дитини покращується моторика рухів, 
з’являється впевненість у собі.

 Заняття відбуваються 3 рази на тиждень за трьома 
напрямками арт-терапії – «Образотворче мистецтво», 
«Українська народна вишивка», «Вироби із солоного 
тіста». З дітками займаються голова ІМГО «Оберіг» – 
Афанасьєва Людмила та фахівець з художньої вишив-
ки – Бузинник Іванна.  У 2013 році  учасників «Школи 
нових можливостей» почали залучати до участі в теа-
тральних постановках Дитячого театру Андерсена. За-

няття проводяться безкоштовно.

Мета проекту: залучення коштів та партнерів 
задля підтримки дітей-інвалідів через заняття ху-
дожньою творчістю, заходи реабілітації, навчання 

іноземних мов.
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ІМЕННИЙ ФОНД ДМИТРА 
ВОЙЦЕХА – програма Фонду 
громади Приірпіння, що здійсню-
ється на кошти бізнесмена, депу-
тата Ірпінської міської ради Дми-
тра Войцеха згідно затверджених 
благодійником рамок діяльності 
та пріоритетів фінансування. Мі-
сія Іменного фонду – підтримка 
громадських ініціатив, спрямо-
ваних на вирішення соціальних 
проблем та покращення якості 
життя в регіоні завдяки співпраці 
у різних сферах діяльності грома-
дян, а також розвиток професій-
ної прозорої благодійності. 

Протягом 2013 року за  підтримки іменного Фонду Дмитра Войцеха реалізовано низку  масштаб-
них проектів: «Вісм життєвих компетенцій, що змінюють поведінку», «Центр міжнародних молодіжних 
обмінів», «Євроклуби», «Весела англійська», «Розвиток самоорганізаційного потенціалу громади Приір-
піння», «Бал благодійництва», «Майтер –клас Якова Рогаліна для громадських активістів на тему «Успіш-

на благодійність у громаді для бізнесменів та політиків».

Фонд   ДМИТРА
           ВОЙЦЕХА

ІМЕННИЙ ФОНД ДМИТРА ВОЙЦЕХА
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ПРОГРАМИ - 
2013
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Найпрестижніший захід громадянського суспільства 
Приірпіння відбувся в приміщенні  одного з найкращих 
конференц-залів  Київщини – «Конференц Холі Ірпінь». 
Перша частина Форуму була присвячена виступам гро-
мадських діячів, які прагнули потрапити до нового складу 
Громадської ради. У другій частині – експертне слово було 
надано спеціальним гостям із всеукраїнських та міжнарод-
них організацій, що займаються підтримкою громадсько-
го сектору в Україні: Фонд «Відродження», Український 
форум благодійників, Інформаційно-освітня платформа 
EDUkIT  та інші. У цій секції незалежні експерти повідомили 
регіональним громадським та освітнім діячам про важливі 
доступні ресурси та можливості, зокрема, про безкоштов-
ний ресурс зі створення Інтернет-сторінок для громадських 
об’єднань та освітніх закладів. Учасники заходу познайо-
милися  із правовими аспектами нового законодавства  
щодо діяльності громадських організацій і кращими прак-
тиками впливу ефективної громадської ради на рівень на-
лежного врядування в муніципалітетах України. Традицій-
но жвавий інтерес викликав черговий грантовий конкурс, 
спрямований на фінансування творчих проектів Приірпін-
ня.  Після презентації ініціатив та проектів культурно-мис-
тецького спрямування, які претендували на отримання фі-
нансової допомоги, було обрано сім кращих.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Дата проведення: 2 березня 2013 року
Бюджет: 6 500 грн.
Партнери Форуму: СОГ «Демократична Ки-
ївщина», ГО «Нові обличчя», ІСАР «Єднання»,  
Іменний фонд Дмитра Войцеха,  Український 
форум благодійників, газета «Західне передміс-

тя Києва», жіноча організація «ЛАДА».

Мета проекту: акти-
візація місцевих неприбут-
кових організацій шляхом 
обговорення спільних акту-
альних питань, налагоджен-
ня співпраці, підвищення 
кваліфікації та отримання 
фінансової підтримки на по-
кращення життя у громаді.

ТРЕТІЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОРУМ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ



21КОНФЕРЕНЦІЯ «ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПЛАТФОРМА АКТИВІЗАЦІЇ 
ГРОМАДИ КИЇВЩИНИ»

Мета проекту: розгляд  поточного стану та тен-
денцій розвитку волонтерства в Україні, презентація 
кращих практик волонтерської діяльності в Київській об-
ласті, обговорення шляхів та методів залучення громади 
до волонтерських заходів, розвитку волонтерських тра-

дицій.

Дата проведення: 15 листопада 2013 
року
Місце проведення: Київська обласна дер-
жавна адміністрація, місто Київ
Партнери: Київська обласна державна адмі-
ністрація, Український форум благодійників, 
Всеукраїнський громадський центр «Волон-

тер».

У заході взяло участь близько 100 представників 
громадських організацій Київської області та України, що 
активно та успішно займаються волонтерською діяльніс-
тю, керівники волонтерських програм, соціальні праців-
ники та представники відділів соціальної роботи органів 
місцевого самоврядування, громадські активісти. Осо-
бливими гостями заходу стали: Дар’я Непочатова, керів-
ник проектів Українського форуму благодійників, Тетяна 
Лях, заступник голови Ради з науково-методичних питань 
Всеукраїнського громадського центру «Волонтер», Марат 
Кюрчевський, координатор програми розвитку громад 
Корпусу Миру в Україні, Іван Дегтяр, координатор Про-
грами Волонтерів ООН в Україні. Лейтмотивом усього 
заходу стла думка про те, що лише в діалозі та співпраці 
можна розвивати волонтерський рух, впливати на вне-
сення змін до законодавства, робити діяльність волонте-

рів цікавою та натхненною.
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Дата проведення: 24 травня 2013 
року

Ініціатор та співорганізатор: жіночий 
клуб «Лада».

Захід розпочався з обговорення ролі жінки в політи-
ці. В ньому взяли участь  Анастасія Попсуй, директор Фон-
ду громади Приірпіння, Мирослава Свистович, екс-мер 
Ірпеня, Деніца Дімітрова, волонтерка з Болгарії. Другим 
питанням розглядався внесок жіноцтва у розвиток грома-
дянського суспільства, зокрема Приірпіння. Виступали На-
талія Околітенко, письменниця, журналістка, науковець, 
Варвара Волк, генеральна берегиня при Верховній раді 
козацьких старійшин України, Ганна Земко, журналістка. 
Учасниці  зібрання відзначили, що у громадській діяль-
ності жінки все частіше виступають як активні гравці у сфе-
рі відстоювання і лобіювання серйозних проблем громади 
і при цьому залишаються берегинями сімейного вогнища 
в своїх родинах. Практика показує — сучасна жінка завдя-
ки багатьом технічним досягненням навчилася уміло по-
єднувати домашню роботу та виховання дітей, професій-

ну кар’єру та громадську діяльність. 

Мета проекту: обговорення найбільш актуальних тем 
сучасного життя, підвищення громадської активності жінок 
Приірпіння.
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ЦЕНТР МОЛОДІЖНИХ ОБМІНІВ 

Мета проекту: допомогти активній молоді 
Приірпіння зорієнтуватися та взяти участь у різ-
номанітних міжнародних програмах та проектах: 
«Молодь в дії», ТЕМПУС, AIESEC, Work and Travel, 
проектах Європейського молодіжного фонду, уні-

верситетських стипендіальних програмах тощо. 

Період здійснення: з квітня 2013 року
Донори та партнери: програма ЄС «Молодь в дії», 
Іменнний Фонд Дмитра Войцеха, відділ освіти Ір-

пінської міської ради, Профком студентів НУДПСУ.

Завдяки Центру молодь Приірпіння має змо-
гу:

- брати участь у європейських програмах на-
вчання та обмінів для молоді (поїздки до країн 
ЄС та Східного партнерства);

- брати участь у стипендіальних програмах 
світових університетів, міжнародних молодіж-
них конференціях, тренінгах та семінарах;

- готувати міжнародні проекти та отримувати 
фінансову підтримку від фондів для їх реалізації;

- стажуватися в іноземних компаніях;
- грамотно заповнювати форми для участі у 

міжнародних обмінах та подавати заявки до на-
вчання за кордоном.

У 2013 році здійснено 9 міжнародних обмінів 
(Іспанія, Польща, Бельгія, Туреччина, Молдова, 
Румунія, Вірменія), за кордон поїхало близько 
півсотні активних школярів нашого регіону. Бю-
джет участі кожної групи з України в такому між-
народному обміні складає близько 50 000 грн.
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Початок: листопад 2012 року
Партнери: СОГ «Демократична Київщи-

на», ІСАР «Єднання», «ПриватБанк».

Молодіжний банк ідей – це постійно діюча благодійна 
програма, яка дозволяє молоді втілювати в життя власні ідеї 
та проекти, спрямовані на школу та громаду.  Згідно філософії 
Молодіжного банку, молоді люди самостійно визначають тему 
конкурсу грантів для молодіжних груп регіону, приймають рі-
шення щодо надання коштів та здійснюють оцінку виконання 
проектів. Молодіжний банк – це не лише надання грантів, це 
особиста програма розвитку, яка формує в молодих людях по-
чуття власної гідності і впевненість у собі, надає їм можливість 
отримати нові навички: в сфері лідерства, командної роботи, 
прийняття рішень, вирішення проблем, комунікації, ведення 
переговорів, складання звітів, презентацій, управління поді-
ями, надання інтерв’ю та багато, багато іншого.

Протягом 2012-2013 рр. в рамках Молодіжного банку 
ідей було проведено більше 20 тренінгів для молоді, надано 
10 грантів для реалізації молодіжних проектів  У 2013 році 
партнером програми виступив  ПриватБанк.  За кожну відкри-
ту пластикову картку «Юніорбанк» у ПриватБанку на рахунок 
«Банку молодіжних ідей» перераховується 20 гривень. Це до-
зволить залучити до кошика міні-грантів на підтримку моло-

діжних проектів у 2014 році як мінімум 20 000 грн.

Мета проекту: дзалучення молоді до вирішення со-
ціально значущих питань Приірпіння та спонукання до са-

мореалізації через втілення власних ідей і проектів.
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Мета проекту: формування у молоді життєвих ком-
петенцій, які дозволяють моделювати й оцінювати дії від-
повідно  до потреб особистості та вимог світу. Компетенції 
допомагають здійснити перехід від зовнішньої оцінки до 
визначення внутрішніх стандартів оцінки себе, своїх планів, 
життєвих ситуацій та інших людей, дозволяють бути більш 
успішними та роблять молодих людей охочими до самоос-

віти.

Період здійснення: листопад 2012  – 
травень 2013 року
Бюджет: 40 000 грн.
Партнери та донори: Благодійний 
фонд Богдана Гаврилишина, Іменний 
фонд Дмитра Войцеха, СОГ «Демокра-
тична Київщина», відділ освіти Ірпінської 

міської ради.

Проект спрямований на поведінкові зміни у підроста-
ючого покоління шляхом усвідомлення можливостей сього-
дення для кожного, вміння проектувати, залучати ресурси для 
реалізації власних ідей, орієнтуватися на цінності (сучасного 
суспільства, нації, особисті).

Завдяки створенню та реалізації власних соціальних про-
ектів для школи та громади, участі у тренінгах та дебатних 
турнірах, зустрічам з успішними людьми, учасники проекту 
(школярі старших класів) розвивають вісім компетенцій, що 
формують щоденну поведінку свідомої, здатної до дії, орієн-
тованої на цінності молодої людини. У проекті беруть участь 
12 навчальних закладів Києво-Святошинського району: 5 ір-
пінських, 1 ворзельська, 2 гостомельські, 1 коцюбинська, 1 
вишневська та 2 боярські школи.

Програма навчання поділялася на три етапи: 1. «Твої мрії» 
- формування соціальної перспективи, ментальне досліджен-
ня поколінь та сучасності, 2. «Мистецтво переконувати» - ко-
мунікативні компетенції, лідерство та робота у команді, 3. «Ти 
– рушій змін» - виконання соціальних проектів у школах та 
місцевих громадах. Кожний етап передбачав у середньому по 

5 заходів із формування компетенцій та поведінки.
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Мета проекту: сприяння процесам європейської інте-
грації України, розширення знань про Європу та країни Євро-
союзу, розвиток контактів між молодими людьми різних єв-

ропейських держав, формування європейської свідомості.

Євроклуб - сучасна форма організації молоді, що до-
зволяє молодим людям брати участь у різних європейських 
ініціативах. Бути членом Євроклубу - значить бути поінфор-
мованим у питаннях європейської інтеграції, громадянської 
освіти та громадської діяльності сучасної молоді. Протягом 
2013 року в Приірпінні створено 5  євроклубів.

Члени Євроклубу мають змогу:
• налагоджувати стосунки зі школами європейських кра-

їн, встановлювати контакти між молоддю ЄС та українськими 
учнями  шляхом обміну/листування;

• вивчати іноземні мови, культурні та історичні традиції 
країн-членів Євросоюзу, обмінюватися традиціями;

• брати участь у конференціях, круглих столах, конкурсах 
та різноманітних зборах, спрямованих на підвищення рівня 
освіти школярів, а також обговорювати актуальні проблеми 
Європейського Союзу;

• брати участь у міжнародних конкурсах, проектах вистав-
ках, мистецьких заходах, присвячених ЄС ; 

• розвиватися у дусі європейських традицій, встановлюва-
ти партнерські стосунки з європейськими молодіжними непо-

літичними організаціями.

Період здійснення: з 2012 року
Партнери: програма ЄС «Молодь в дії», 
відділ освіти Ірпінської міської ради.
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КАМПАНІЯ З ПЕРЕХОДУ НА НОВИЙ РІВЕНЬ УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ 
ТА РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ

Мета проекту: змінити систему відносин у комуналь-
ній сфері між споживачами послуг та їх постачальниками,  а 
також роль  влади у цьому процесі; надати допомогу у фор-
муванні та діяльності ОСББ та ОСН і створенні ринку послуг 

управителів та управляючих компаній в Ірпені. 

ПОГРАМА РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ                                                   
БУДИНКІВ ТА ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

Період здійснення: червень 2013 – 
грудень 2013
Донори та партнери: Посольство Рес-
публіки Польща в Україні,  програма 
«Польська допомога» Міністерства за-
кордонних справ Польщі, ІСАР «Єднан-
ня», Іменний фонд Дмитра Войцеха, 
СОГ «Демократична Київщина», Гро-
мадська рада Приірпіння, компанія «Со-

лар Енерджи».

5 червня у приміщені виконкому Ірпінської міської ради 
відбулася знакова подія для усього Приірпіння - презентація 
нового масштабного проекту ЖКГ в Ірпінському регіоні під 
назвою «Кампанія з переходу на новий рівень управління не-
рухомістю та розвитку ринку праці».  Важливим кроком стало 
обговорення питань розвитку ЖКГ в рамках проекту пред-
ставниками влади, громади, бізнесу та міжнародних структур. 
Кульмінацією заходу стало підписання спільного Меморанду-
му про співпрацю між владою і громадою в межах проекту за-
для розвитку сфери ЖКГ в Ірпінському регіоні. З Посольством 
Польщі підписаний окремий договір підтримки. 

Протягом червня мешканці  14 новобудов Приірпіння взя-
ли участь у спеціальних інформаційних зустрічах, під час яких 
організатори, консультанти та практики знайомили жителів 
новобудов з тим, що таке Об’єднання співвласників багато-
квартирних будинків, як вони утворюються та які переваги 
мають на прикладі українського та польського досвіду. А на 
початку осені пройшов  цикл навчальних заходів для голів 

ОСББ, управителів та управляючих компаній.  

  За результатами проекту:

• створено 18 ОСББ;
• проведено 3 навчання;
• більше 30 000 осіб отримали консульта-

ції та пройшли навчання з питань управлін-
ня нерухомістю;
• здійснено декілька поїздок по Україні та 

до Польщі;
• проведено конкурс серед ОСББ на вста-

новлення вуличного освітлення;
• встановлено 4 конструкції вуличного 

освітлення  з енергоощадними технологі-
ями;
• проведено 3 тепловізії для 3 будинків 

ОСББ - учасників проекту.
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Мета проекту: знайомство представників фондів гро-
мад України з діяльність Фонду громади Приірпіння.

ШКОЛА ФОНДІВ ГРОМАД  В ІРПЕНІ

В рамках чергової Школи від ІСАРу під Ірпенем про-
тягом 3-5 лютого навчалося 16 Фондів громад України. 
Практичною частиною Школи став візит усієї делегації 
фондів до Ірпеня.  Спочатку зустріч відбулася в офісі Фон-
ду громади Приірпіння, де шановні гості познайомилися 
з умовами щоденної діяльності нашої організації, поспіл-
кувалися з редакцією газети «Західне передмістя Києва» 
і задали важливе для них питання головному редактору 
– Мальвіні Корж – «Як же співпрацювати зі ЗМІ, щоб чи-
тати про громадську діяльність було цікаво?». Потім де-
легація завітала до міськвиконкому для участі у кругло-
му столі «Роль фондів громад у розвитку міжсекторальної 
співпраці». До участі у заході були також запрошені гран-
тоотримувачі Фонду громади Приірпіння (здебільшого за 
фінансової підтримки Іменного фонду Дмитра Войцеха), 
які розповіли про свої соціальні проекти, співпрацю, пер-

спективи.

ПРОГРАМА ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

Період проведення: 5 лютого 2013 
року
Донори та партнери: ІСАР «Єднання» 
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РОЗРОБКА ПЕРШОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

Протягом двох днів члени Фонду разом із про-
фесійним експертом в сфері стратегічного планування, 
президентом Волинського ресурсного центру Василем 
Кашевським активно працювали над розробкою перспек-
тивного документу. Було проаналізовано слабкі та сильні 
сторони діяльності фонду, розглянуто послуги, які надає 
фонд, з точки зору ефективності і на основі цього визна-
чено пріоритетні напрями на найближчі три роки. Такими 
стали: залучення до благодійності широкого кола меш-
канців громади, забезпечення ефективного поінформу-
вання мешканців громади про діяльність «Фонду», акти-
візація бізнесу та об‘єднання його представників навколо 
розвитку громади Приірпіння, а також поглиблення вну-

трішнього розвитку організації.

Василь Кашевський, президент 
Волинського ресурсного центру: «Упро-
довж останніх 10 років я працюю кон-
сультантом з розробки стратегічних 
планів для неприбуткових організацій 
та територіальних громад. Допомагав 
у створенні понад 50 стратегій різного 
рівня і за різними методиками. Тому є 
з чим порівняти свої враження від роз-
робки стратегічного плану БФ «Фонду 
громади Приірпіння». Без перебіль-
шення можу сказати, що ця організація 
є одним з лідерів за динамікою розви-
тку серед усіх фондів громад України.  
Я впевнений, що спільні дії команди 
Фонду забезпечать ефективну мобілі-
зацію ресурсів для виконання потреб 

громади регіону».

Мета проекту: визначити приіоритетні напрямки розвитку 
та фективного фінкціонування Фонду задля реальних перетво-

рень в регіоні та справжнього соціального впливу на громаду. 

Період проведення: 24-25 жовтня 
2013 року
Донори та партнери: ІСАР «Єднання», 

СОГ «Демократична Київщина».
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У заході взяло участь більше 650 представників гро-
мадських організацій з усієї України.

Серед учасників були: Ставнійчук Марина, радник Пре-
зидента України; Віктор Бронюк, голова правління благо-
дійного фонду «Подільська громада» та лідер гурту «ТіК»; 
Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного 
Фонду «Відродження»; Роланд Ковач, директор міжнарод-
ної організації Pact в Україні, представники дипломатично-
го корпусу, бізнес-компаній, сотні громадських активістів 
з усіх регіонів України та з-за кордону, представники між-
народної донорської спільноти та проектів, серед яких – 
USAID, Swedish International Development Agency, Internews 
Network, Mott Foundation, Pact/UNITER, Pact/Respond, EU-
funded Project “ Civil Society. Dialogue for Progress”.

У межах Форуму відбулося 26 майстер-класів, інфор-
маційних сесій та case-study різної тематичної спрямова-
ності, а ще понад 29 тем були висвітлені в ході «Україн-
ського кафе». Смислове наповнення Форуму створювали 
більше 80 тренерів та спікерів, в той час як 30 волонтерів 
та модераторів допомагали у проведенні заходу організа-
ційно.

Фонд громади Приірпіння презентував свою діяльність, 
розповів про особливості роботи Молодіжного банку ідей, 
представив свої відео-ролики. Але найважливіше, Фонд 
громади Приірпіння долучився до створення Асоціації 

фондів громад України.

Мета проекту: представлення діяльності Фон-
ду, обмін досвідом з іншими організаціями, отримання 
нових знань з організаційного розвитку задля ведення 

успішної діяльності. 

Період проведення: 21-22 листопа-
да 2013 року
Донори та партнери: НСК «Олімпій-

ський», місто Київ
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2-6 вересня 2013 року відбувся візит міжнародної 
спільноти практиків розвитку місцевих громад до фондів гро-
мад Румунії. Загалом це вже був четвертий візит із цілої серії 
подібних міжнародних поїздок: Болгарія (2010), Чехія (2011), 
Польща (2012).  Близько 30 представників практиків та експер-
тів з розвитку фондів громад країн Центральної й Східної Євро-
пи та навіть Африки відвідали 6 найуспішніших фондів громад 
Румунії.

Найголовніше завдання таких візитів – наочно та практич-
но ознайомитися із діяльністю фондів громад Центральної та 
Східної Європи аби ділитися практичним досвідом фондів гро-
мад Європи «нової хвилі».  Ініціаторами серії таких візитів стали 
Фонд Ч.С. Мотта та Асоціація фондів громад Болгарії у 2010 
році.

У 2015 році міжнародна спільнота практиків у сфері роз-
витку фондів громад збирається у гості до Українських органі-
зацій. Це серйозний виклик, і нашим фондам треба  ретельно 

готуватися до цієї історичної події.

Мета проекту: ознайомлення з кращим досвідом 
роботи фондів громад Румунії.

Період проведення: 1-8 вересня 
2013 року
Донори та партнери: Фонд Ч.С. Мот-

та, ІСАР «Єднання».
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НАШІ ПАРТНЕРИ 

ІСАР «Єднання»
Фонд 

ім. Ч.С. Мотта

Міжнародний  
жіночий клуб 

м. Києва

СОТ «Демократична 
Київщина»

Програма  
«Молодь в дії»  

Європейського Союзу

Мистецький центр 
«Камертон»

ірпінська мііська рада

Міжнародний фонд 
«Відродження»

Польська  допомога



ФІНАНСОВИЙ 
ЗВІТ 2013
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Надходження

Джерело фінансових надходжень Сума, грн.

    Фонд Ч.С. Мотта та ІСАР «Єднання» 59340

    Міжнародний жіночий клуб 20000

    Посольство Польщі в Україні 134400

Програма ЄС «Молодь в дії» 168000

Іменний фонд Дмитра Войцеха 88000

Бізнес місцевий 25000

Індивідуальні донори 31695

РАЗОМ 526435

Видатки

Проекти та програмна діяльність Сума, грн.

Реформування системи відносин в ЖКГ 134400

Молодіжна програма (Банк ідей, Центр обмінів, Євроклуб тощо) 235000

Розвиток громадянського суспільства (Форум громадських організацій, круглі 
столи, інформаційні заходи)

15000

Тематичний культурний фонд (Бал благодійництва, культурні проекти) 35000

Тематичний фонд дітям-інвалідам 20000

Програма інституційного розвитку 8200

Адміністративні витрати Сума, грн.

Матеріально-технічне забезпечення 7255

Друк матеріалів та промо продукції 15820

Гонорари 30000

Відрядження (Україна, закордон) 17460

Телекомунікації та веб-послуги 7950

Банківські послуги 350

РАЗОМ 526435
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загальні надходження коштів за джерелами 2011 - 2013 

видатки 2011-2013 

 Міжнародні та національні донорські організації

 місцеві ресурси

  2013  

  2012  

  2011  

  2010  

ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ ГРОМАДИ ПРИІРПІННЯ ЗА 2010-2013 рр.
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 Культура і мистецтво

 Соціальне включення/інтеграція

Культура і мистецтво   

Навколишнє середовище   

Охорона здоров’я  

Облаштування території громади   

Соціальне включення/інтеграція   

Спорт   

Діти   

Дозвілля громади   

2011 БЮДЖЕТ ГРАНТІВ, ГРН.

2012 БЮДЖЕТ ГРАНТІВ, ГРН.



37
2013 БЮДЖЕТ ГРАНТІВ, ГРН.

ЩОРІЧНІ ОПЕРАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ГРОМАДи, 2010 - 2013 рр.

 Культура і мистецтво

 Облаштування території громади

 Соціальне включення/інтеграція

 Молодіжні проекти



38 Процедура надання міні-грантів 
на реалізацію громадських ініціатив

Оголошення конкурсу

Прийом проектних заявок

Вибір заявок Комісією

Підписання договорів та надання фінансування

Звітування перед громадою за виконані проекти та використані кошти

Бізнес здійснює 
соціальні інвестиції

Громадські організації 
та благодійні  фонди отримують 

цільове фінансування

Місцева влада 
робить соціальне 

замовлення

МЕХАНІЗМ НАДАННЯ МІНІ-ГРАНТІВ

Громадяни здійснюють 
благодійні внески у 

зручний для них спосіб



ЯК ДОЛУЧИТИСЯ ДО СПІВПРАЦІ З НАМИ

МИ ПРОПОНУЄМО:

МИ ВАС ЗАЦІКАВИЛИ?

Тоді телефонуйте (066) 138 43 99 
або пишіть на irpin.foundation@gmail.com, 
заходьте на наш сайт www.irpin-fd.org.ua 

і ми обов’язково зустрінемося!

Ми звільнимо вас  від паперової роботи, 
зробимо вашу благодійну діяльність  

яскравою, оптимальною й ефективною 
одночасно! 

БІЗНЕСУ

Адміністрування  
благодійних програм різного 

масштабу

Допомога у виборі  
власної стратегії  

благодійництва, визначення 
кращих підходів та  

інструментів у її реалізації

Розвиток соціального  
партнерства, налагодження 
зв’язків з громадськими та 

благодійними організаціями, 
соціальними установами

Інформування  
та публічна звітність щодо 

благодійної діяльності  
вашого бізнесу

Створення та  
адміністрування іменного 

фонду

Формування системної 
благодійності за обраним 
пріоритетним напрямком

Проведення благодійних 
акцій, зустрічей з  

реципієнтами, публічних 
заходів

Організація доступності 
інформації  до громади про 

ваші соціальні вклади

Допомога  в адмініструванні  
проектів, плануванні  

діяльності, бухгалтерії

Організація навчань, 
запрошення експертів із  

запитуваної тематики

Формування соціального 
партнерства з владою та 

бізнесом

Допомога у публічній  
звітності про вашу діяльність

А
д

м
ін

іс
тр

у-
ва

н
н

я
С

тр
ат

ег
ія

С
о

ц
.  

п
ар

тн
ер

ст
во

Ін
ф

о
р

м
ув

ан
н

я

ПРИВАТНИМ 
БЛАГОДІЙНИКАМ

НЕПРИБУТКОВИМ 
ОРГАНІЗАЦІЯМ



КОНТАКТИ ТА РЕКВІЗИТИ
Назва:

Благодійний фонд «Фонд громади Приірпіння»

Юридичний статус:
благодійна організація

Код ЄДРПОУ організації:
34780212

Адреса: 
08200, Київська обл. м.Ірпінь, 
вул. Грибоєдова, 2, оф. 13, 14
Тел.: +38 066 138 43 99
факс: +38 04597 6192
Ел.пошта: irpin.foundation@gmail.com
Веб-сторінка: www.irpin-fd.org.ua
Веб-галерея: www.irpinfond.io.ua

Прізвище, ім’я та по батькові керівника організації:
Попсуй Анастасія Вікторівна

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ПОЖЕРТВ
БФ «Фонд громади Приірпіння»

ЄДРПОУ 34780212
р/р 2600001377538 в ПАТ «КРЕДОБАНК» м.Києва 
МФО 325365
Призначення платежу «Благодійне пожертвування 

на статутну діяльність»

CONTACTS AND DETAILS
Title:  

Charitable Foundation 
«Community Foundation of Irpin Region» 

Legal status: 
Charitable Organization 

Registration ID code:
34780212

Address:   
08200, Kyiv Oblast, Irpin, 2 Hryboedova str., apt. 13, 
14 
Phone: +38 066 138 43 99
Fax: +38 04597 6192
E-mail: irpin.foundation@gmail.com 
Web-page: www.irpin-fd.org.ua 
Web-gallery: www.irpinfond.io.ua  

Full name of Manager: 
Anastasiia Popsui 

BANK DETAILS FOR DONATIONS
CF “Community Foundation of Irpin Region” 

Registration ID code: 34780212 
Account number:  2600001377538  
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 
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