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Вітальне слово виконавчого директора організації 
 

 
Чотири роки для організації, як і для дитини, вік 

достатньо юний, але саме у цьому віці вже можна побачити 
характер, спрямованість, активність, орієнтацію на 
результат. Саме до чотирьох років дитина вже навчається 
ходити, говорити, дружити, планувати і досягати, адже все 
приходить з досвідом.      

Наша організація за чотири роки існування вже 
досягнула чимало: реалізовано більше 15 проектів та 
програм, ведеться систематична робота із цільовими 
групами, розвиваються діючі напрямки та відкриваються 
нові, розширюється штат співробітників; ми активна та 
взнавана організація на теренах Волинської області, 
співпрацюємо із засобами масової інформації, 

підприємцями, науковцями, партнерськими громадськими організаціями, 
вітчизняними та міжнародними фондами. Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, 
які вірять у нас та нашу справу, а також цільовим групам, громадянам, які долучаються 
до діяльності організації та заради яких ми існуємо!  

Один із факторів, який найбільшою мірою сприяє нашим звершенням та 
досягнутим результатам є наявність дружнього колективу однодумців -  команди! А це 
не завжди легко: зібрати навколо себе людей, які розуміють та підтримують один 
одного, захоплені однією ідеєю – розвивати організацію та допомагати людям. 
Формулу кохання, яку вивів Антуан де Сент-Екзюпері, можна сміливо застосувати і до 
успішної громадської організації – «Необхідно дивитись не один на одного, а разом, в 
одному напрямку»!.  
 
 

З повагою, 

Виконавчий директор Волинського Інституту Права -  
Ірина Гайдучик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Історія організації 
 

 Волинський Інститут Права як громадська 
організація створений   1 березня 2010 року. На самому 
початку свого існування організація складалась лише з 
2 осіб, основною метою яких було здійснення 
діяльності та надання послуг у галузі юридичного 
захисту та консультування, проведення адвокасі 
компаній тощо. Першою цільовою аудиторією були 
самі члени громадської організації та, відповідно, 
захист їх законних прав та інтересів. Однак, вже 
наприкінці 2010 року розширились як цільові групи, 
яким надавались відповідні послуги та консультації, 

так і сама організація (не тільки завдяки новим членам, а й завдяки наявності 
постійних співробітників, які працювали у лавах організації). Це, безумовно, надало 
нових перспектив та можливостей для організації та її розвитку.  

Якщо на початку 2011 року ми переважно опікувались питаннями 
працевлаштування, надавали юридичні консультації та відстоювали права цільових 
груп, то вже у 2012 році нами було запроваджено напрямок співпраці із громадськими 
організаціями та волонтерами, таким чином «народився» Центр інтернів; у 2013 році 
ми розширили партнерство із всіма зацікавленими організаціями у сфері 
працевлаштування та створили недержавну партнерську мережу таких організацій та 
впровадили масштабне навчання для молоді «Профі старт». А вже наприкінці 2013-
початку 2014 років ми запровадили напрямки енергозбереження, реформування 
дошкільної освіти, підвищення політичної свідомості та відповідальності серед молоді 
та інші напрямки, які стали відповіддю на сучасні виклики, що постали перед нашим 
суспільством.   

Протягом 2013-2014 років Волинський Інститут Права мав можливість отримати 
три гранти від Ініціативного центру «Єднання» (ІСАР Єднання)  для розвитку своєї 
інституційної та організаційної спроможності. Так, завдяки організованим навчанням 
та консультаціям провідних експертів, ми підвищили організаційну компетенцію у 
галузі фандрейзингу, піар менеджменту та стратегічного розвитку й планування. Як 
підсумок – створено стратегічні документи організації: Стратегічний план розвитку, 
Фандрейзингову стратегію та PR-стратегію, якими ми керуємось у здійсненні 
планування та у щоденній діяльності організації. Завдяки даним документам та 
навчанням, ми спланували та усвідомили свої стратегічні цілі на напрямки діяльності, 
активніше  залучаємо різні джерела фінансування, стали більш відомими на теренах 
міста та Волинської області та покращили взаємодію із засобами масової інформації.  

На даний час всі співробітники і члени нашої організації є частиною колективу 
однодумців, прагнення яких сконцентровуються на таких цінностях як: чесність, 
допомога, турбота, ініціативність, активність, цілеспрямованість…  

Ми відкриті до співпраці із громадським сектором, владою, бізнесом, 
міжнародними структурами, ініціативними громадянами. У нас багато партнерів у 
середовищі громадських організацій, із якими ми залюбки ділимось набутим досвідом 
та своїми розробками. 

До лав нашої організації постійно залучаються волонтери, їх кількість залежить 
від напрямку впроваджуваної ініціативи та масштабу проекту чи програми, однак 
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можна стверджувати, що на постійній основі з нами працює понад 20 волонтерів. Все це 
переважно молоді люди, які набувають такий необхідний досвід роботи та 
впровадження своїх ідей, з одного боку, та допомагають втілювати соціальні ініціативи 
та надавати необхідні послуги тій чи іншій категорії населення, з іншого боку.  
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Про організацію 
 

Волинський Інститут Права - молодіжна неприбуткова організація, яка 
працює для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, 
духовних, національно-культурних, освітніх, наукових, екологічних, спортивних та 
інших спільних прав та інтересів громадян.  

 Організація заснована 1 березня 2010 року. 
Основна діяльність організації – надання 

інформаційно-консультаційних, юридичних 
послуг, проведення компаній адвокасі, вивчення 
громадської думки та потреб населення, 
відстоювання інтересів різних цільових груп.  

У своїй діяльності ми прагнемо до 
постійного розвитку та вдосконалення своїх 
працівників та нашої організації, наше кредо – 
«якщо робиш – роби це якісно». Ми надаємо 
перевагу ініціативності та активності,  постійно 
шукаємо нові ідеї, прагнемо реалізовувати 
інноваційні проекти та програми, які, в свою чергу, 
допомагають цільовим групам у вирішенні їх 
конкретних проблем, змінюють свідомість 

громадян, сприяють їх активній позиції у житті міста та області. Крім того, ми постійно 
шукаємо та знаходимо шляхи співпраці та порозуміння із владою, бізнесом, засобами 
масової інформації, налагоджуємо  міжсекторну співпрацю та, як результат, закладаємо 
надійні основи демократичних перетворень та реформ. 

Більше 4-х років пліч-о-пліч працює персонал організації, а це - юристи, 
економісти, психологи, соціальні працівники, спеціалісти зі зв’язків із громадськістю та 
проектні менеджери.  

 
 

 
 
 
 
Cприяти побудові справедливого демократичного суспільства, заснованого на 

ідеалах демократії та гармонії інтересів суспільства та окремих особистостей.  
 

 
 

 захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-
культурних, освітніх, наукових, екологічних та інших спільних прав та інтересів 
населення; 

 сприяння економічному, соціальному, духовному та культурному розвитку 
населення та Волинському регіону вцілому; 

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ (згідно Статуту): 
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 правовий захист різних соціальних верств населення; інформування 
громадськості про їх законні права; 

 участь у розробці та реалізації різного роду суспільно- та культурно-важливих 
програм та проектів; 

 налагодження взаємодії громадських організацій з місцевими органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування; 

 вивчення громадської думки та потреб населення; 
 сприяння розвитку правової держави, правової свідомості, реалізації право-

просвітницьких програм; 
 сприяння проведенню право-просвітницької діяльності; 
 надання правової, психологічної, організаційної та інформаційної допомоги 

організаціям та установам, діяльність яких споріднена чи пов’язана з місією 
організації; 

 сприяння підвищенню правової свідомості членів організації, громадськості, 
молоді, соціально-незахищених та інших верств населення. 
 

 

 
 

 Сприяння професійній самореалізації, профорієнтації, працевлаштуванню 
молоді та розвитку молодіжного підприємництва (координація роботи 
недержавної соціальної партнерської мережі з працевлаштування молоді; 
поширення серед партнерських установ досвіду та  кращих практик у сфері 
працевлаштування; впровадження масштабного  тренінгового навчання для 
молоді «Профі Старт»); 

 

 Громадське представництво та адвокасі (проведення соціальної діагностики 
проблем та потреб населення Волині; організація та проведення адвокаційних 
кампаній для відстоювання і забезпечення прав та інтересів цільових груп 
організації (в тому числі – ініціативних мешканців, що хочуть створити ОСББ); 
лобіювання прийняття важливих рішень на рівні місцевої влади); 

 
 Підвищення ефективності діяльності інститутів громадянського 

суспільства на Волині (реалізація проекту «Центр інтернів» для надання молоді 
можливостей набуття досвіду у громадському секторі; організація «круглих 
столів», зустрічей з обміну досвідом у громадській сфері); 

 
 Впровадження інновацій у сфері дошкільної освіти (розробка та 

впровадження програм, що спрямовані на надання всебічної допомоги 
дошкільним навчальним закладам; навчання фінансовій грамотності та 
забезпечення прозорості у діяльності закладів; діяльність Ресурсного центру для 
органів громадського самоврядування ДНЗ). 

 

 ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ: 
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Основні досягнення 
 

 

         Наприкінці 2014 року при 
Волинському Інституті Права відкрито 
Ресурсний центр для органів 
громадського самоврядування ДНЗ.  
            Із 2013 року наша організація 
запровадила новий напрямок реформ у 
дошкільній освіті. За цей час організували 
та провели «круглі столи» та конференції 
на дану тему, проводили дослідження та 
моніторили ситуацію, яка складається у 
сфері дошкільної освіти, реалізовували 
проекти та програми у даному напрямку. І 

наприкінці 2014 року усвідомили, що невирішених питань та потенційно можливих для 
впровадження інновацій є ще безліч. Крім того, до нас постійно звертались люди за 
консультаціями, тому й визріла ідея відкрити на постійній основі даний Ресурсний 
центр. У 2015 році за безпосередньої участі консультантів Центру вже заплановано 
проведення серії тренінгів-семінарів для адміністрації дитячих садків та голів 
батьківських комітетів з питань фінансової грамотності, проектного менеджменту, 
прозорості та відкритості тощо. Ми плануємо діяльність Центру не в форматі реалізації 
тільки певного проекту, а на постійній основі. До послуг Центру може звернутись будь-
хто з представників адміністрації дошкільних закладів, або представник батьківського 
комітету, або ж просто батько чи мама, які турбуються про навчання та виховання своїх 
дітей та прагнуть започаткувати нові зміни, які б сприяли покращенню навчально-
виховного процесу. Наразі нами проводиться активна інформаційно-просвітницька та 
консультативна робота щодо діяльності Центру та можливостей, які він надає.  
 

Ірина Гайдучик, виконавчий 
директор організації, керівник 
проектів, спрямованих на реформу 
дошкільної освіти. 
  «Нашій системі освіти, так як і 
країні, потрібні кардинальні реформи. 
І якщо ми говоримо за добробут 
майбутніх поколінь, то необхідно 
починати із самих маленьких! Наші 
проекти  та послуги Ресурсного 
центру не повинні сприйматись як 
зазіхання на «чужу територію», як 

намагання послабити адміністрації дошкільних закладів чи «поставити їм палки в 
колеса», навпаки, наші прагнення зробити так, щоби ми могли пишатись нашими 
дитячими садками, щоб вони були європейського зразка; щоб «фінансова ноша», яка 

 РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ ДНЗ 
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покладена на плечі наших батьків – стала легшою за рахунок привернення інвестицій, 
реалізації міжнародних грантів тощо. Саме такому виду реформ у системі фінансового 
та проектного менеджменту ми хочемо сприяти. А удосконаленню партнерства між 
адміністрацією навчальних закладів та представниками батьківських комітетів – 
головна запорука успіху у впровадженні даних інновацій».  
 

 
 

 
 

         У 2013 році нами започатковано масштабне тренінгове 
навчання для молоді «Profi Start». («Профі Старт. Фабрика 
успіху»). 
         Метою програми є активізація молоді у пошуку роботи та 
підвищення конкурентоспроможності молодих людей на 
ринку праці.  
          Під час відвідування тренінгу молодь отримує 
теоретичну та практичну інформацію та відпрацьовує  
необхідні навички. Навчання включає блоки: комунікативна 
компетенція; самопрезентація; тайм-менеджмент; мистецтво 
планування; шляхи пошуку роботи; актуальні професії на 
ринку праці та інше.  

          
           У 2014 році проведено 9 таких навчань як за 
розширеним варіантом (дводенне навчання), так і у 
вигляді більш скороченого варіанту (тригодинного 
навчання) – 28 таких семінарів-тренінгів. 
 Крім того, в рамках даного навчання нами 
започатковано сторінку у соціальній мережі 
Facebook «Профістарт Профістарт», де 
розміщуються фото із заходів, інформаційні 
матеріали, відбувається діалог усіх зацікавлених 
сторін, а також публікуються свіжі вакансії роботи та підробітку для молоді.  

 
       Тренер-викладач, психолог організації – Дацик 
Заріна. 
«Родзинкою нашого навчання є те, що окрім надання 
певної інформації та відпрацювання необхідних навичок, 
ми змогли залучити до проведення заходів експертів, 
фахівців з того чи іншого професійного напрямку. Молодь 
мала змогу поспілкуватись із такими людьми; задати 
питання, які найбільш часто хвилюють дану категорію 
пошукачів роботи;  отримати інформацію про усі 
підводні камені та особливості тої чи іншої роботи, 

експертні поради і, найголовніше, деяким з числа найбільш активної молоді, експерти 
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надали можливість пройти стажування або практику у організації, яку вони 
представляли, а подекуди запропонували підробіток. Це означає, що частина тих 
молодих людей, які прийняли участь у навчанні, у майбутньому отримають постійне 
місце роботи, якщо гарно зарекомендують та проявлять себе».                                                                                                                                  

                                                                                              
 

 

 
 

       Низка проектів та програм нашої громадської 
організації покликані сприяти виробленню активної та 
конструктивної громадянської позиції, підвищенню 
відповідальності за здійснення власного вибору, розвиток 
гнучкості, здатності до критичного мислення та протидію 
інфантильності. Так, у 
2014 році реалізовано 
проект «Зроби власний 
свідомий вибір». Даний 

проект впроваджувався напередодні президентських 
виборів  у нашій країні. Метою проекту аж ніяк не 
була агітація за певну кандидатуру, а виключно 
мотивування до участі у виборах, до вираження своєї 
думки, до активізації своєї громадянської позиції та 
відчуття відповідальності та важливості кожного 
окремого вибору. Така робота проводилась із 
мешканцями наших міст та районів у форматі 
невимушеного діалогу із працівниками та 
волонтерами організації. Крім того, було виставлено 
цікаву експозицію «Політична шахівниця», банери та проводились мотиваційно-
аналітичні вправи, що стало родзинкою проведення такого заходу. Молодь активно 
цікавилась матеріалом, що пропонувався, та долучалась до дискусії.  

 
Член організації, учасник проекту, Врублевська 

Вікторія 
         «Молодь – це рушійна сила усіх реформ та перетворень, 
які є такими необхідними для нашої країни. І саме від нашої 
молоді залежить майбутнє країни. Але в силу різних причин: 
заклопотаності,  нестачі часу, зневіри у зміни, 
інфантильність, байдужість, аполітичність – молодь не 
завжди це усвідомлює та приймає активну участь та 
демонструє сою позицію по відношенню до виборів зокрема.   
          Сформувати політичну відповідальність, активізувати 
внутрішні ресурси, замотивувати до участі у політичному 
виборі, при цьому абсолютно не спричинюючи впливу у бік 
того чи іншого кандидата – от головна мета наших заходів!».  

 ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
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         Йти у ногу з часом – один з девізів нашої 
команди, особливо коли це стосується 
необхідних та важливих реформ. І якщо раніше 
сфера екології, енергозбереження та зменшення 
економічної залежності була, переважно, 
актуальною для науковців та представників 
певних професій, то саме у 2014 році дані 
питання стали носити масштабний національний 
характер. Приклади економії та методи 
заощаджень – це ті 
питання, які на 

сьогодні хвилюють практично кожного пересічного 
громадянина. Ми не стали стояти осторонь та вирішили 
поділитись своїм досвідом у даній сфері. Відтак, першим 
проектом, який був реалізований у сфері економічної та 
енергетичної безпеки став проект «Збережи Україну». 
Метою його впровадження стало  підвищення обізнаності та 
рівня відповідальності населення Волинської області у 
збереженні енергії та здійсненні заходів економічної безпеки. 
В межах проекту проводились консультації, семінари з 
питань енергозбереження, розповсюджувались листівки двох 
видів «Енергетична війна» та «Економічна й терористична 
війна». У листівках у зручному вигляді приводились 

конкретні приклади та заходи економії, доступні 
кожному українцю, або ж мотивація підтримки 
вітчизняного виробника й протидія збагаченню 
агресора, в залежності від виду листівки.  
 Після закінчення дії проекту «Збережи 
Україну» ми усвідомили надзвичайну 
актуальність даної теми та продовжили 
впровадження обраного напрямку. Так, наші 
тренери протягом 2014 року прочитали більше 
12 тренінгів на тему «Школа безпеки та 
економії», де, окрім питань звичайних способів 
економії також розповідали про нову політику 

держави щодо субсидій та їх доступності, та про можливості кредитування 
встановлення енергоощадних технологій, заміни вікон та дверей тощо. Дані тренінги 
відвідало понад 200 осіб, переважно серед безробітної молоді та старшого покоління.  
 

Керівник проекту «Школа безпеки та економії» – Вікторія Врублевська. 
            «Здається, наразі ці питання є найактуальнішими як для країни в цілому, так і для 
кожного пересічного громадянина. Заходи економії – тепер це питання хвилює всіх і, 

 ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 
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якщо раніше ми розглядали економію в контексті збереження грошей для гаманця 
кожної родини, то відтепер ми повинні розглядати економію також як національну 
стратегію – економія вичерпних ресурсів, економія газу, енергії, води тощо…Це не 
питання бідності, це питання турботи та свідомого й відповідального ставлення. Саме 
такою є мета наших проектів, які спрямовані на підвищення обізнаності з проблемою 
та шляхів виходу з неї. Надзвичайно цікаво на тренінгах, наприклад, чути про такі 
шляхи економії як очищати чайник від накипу, виключати побутові прилади з розетки, 
коли вони нам не потрібні, пофарбувати батарею у темний колір, мити посуд не під 
проточною водою, а у набраній воді в раковині тощо. Деякі з способів економії можуть 
викликати усмішку, але люди діляться досвідом, що справді «працює», а що абсолютно 
неефективне і таким чином навчаються не лише учасники тренінгів, а й ми, як тренери, 
все більше розширюючи досвід завдяки широкому залученню людей із всіх куточків нашої 
області».  
 
 

 

 
 

 
         Саме громадські організації як ніхто 
інший усвідомлюють необхідність 
консолідації зусиль та партнерської 
взаємодії на шляху впровадження реформ та 
покращення рівня життя громади. У сфері 
громадського руху не повинно бути 
конкуренції – це наша позиція, оскільки всі 
ми прагнемо змінити життя на краще, а 
охоплення цільових аудиторій проектами та 
програмами громадських організацій досі, 
нажаль, залишається низькою.  Та й взагалі, 

згідно статистики, тільки кожен 10 представник молодого покоління знає про 
існування громадських організацій, не говорячи вже про участь та членство у таких 
рухах. Тому ми активно розвиваємо співпрацю із громадським сектором, у нас склались 
дружні та партнерські стосунки з більшістю активно діючих громадських організацій. 
Ми намагаємось ділитись своїм досвідом із ними, а від них – в свою чергу – 
набираємось досвіду, якого нам бракує. Ми самі є організаторами низки круглих столів, 
семінарів, конференцій з питань обміну досвідом та розвитку громадянського 
суспільства. Один із найцінніших досвідів організації партнерства та діалогу між 
громадським сектором та молодими людьми є відкриття та діяльність Центру 
інтернів. 
 Центр інтернів діє з 2012 року. Сюди може звернутися кожен, хто має бажання 
набути досвід роботи: студент, випускник чи безробітний. Основна проблема, з якою 
стикаються сьогодні молоді пошукачі роботи, — відсутність досвіду. У Центрі інтернів 
усі охочі зможуть працювати або стажуватися на базі громадських організацій області 
за обраною спеціальністю, а потім отримати сертифікат із зазначенням терміну роботи 
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й усіх обов’язків, які вони там виконували. У такому Центрі усі бажаючі також можуть 
отримати безкоштовні консультації щодо профорієнтації та працевлаштування. Для 
молоді такий Центр дає можливість для набуття досвіду та впевненості у своїх силах, а 
для громадських організацій – можливості для залучення волонтерів або ж 
потенційних працівників до лав організації. Так, у 2014 році 43 молоді особи 
скористались послугами Центру інтернів. Більше того, дві особи були залучені до лав 
нашої організації саме заявки їх участі у проекті.   
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Працевлаштування молоді. 
 

          Окрім масштабного навчання «Профі старт» 
сфера наших інтересів не обмежується виключно 
молоддю, яка шукає роботу. Для вирішення проблем 
молодіжного безробіття необхідно впроваджувати 
комплекс мір та заходів, і в цьому аспекті 
надзвичайно важливою є співпраця усіх структур та 
організацій, які опікуються молоддю; їх діалог, обмін 
досвідом. Так, у 2014 році нами реалізовано проект  
«Створення сприятливого середовища для 
зайнятості молоді через розвиток інноваційних 
механізмів та вдосконалення співпраці».  

Цим проектом ми ставили за мету об’єднати 
усіх, хто небайдужий до проблем зайнятості молоді. 
Так, нашими партнерами стали: центри зайнятості, 
центри кар’єри при навчальних закладах, центри 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління у справах молоді та спорту, навчальні 
заклади, засоби масової інформації та інші. З кожним партнером нами підписано угоду про 
співпрацю. Спільно з партнерами ми утворили недержавну соціальну партнерську мережу 
установ та організацій, які працюють з молоддю. За час реалізації проекту ми розробили Кейс 
кращих практик у сфері молодіжного працевлаштування і саме з цим матеріалом здійснили 
виїзди у 10 районів та міст області. Головною метою було поділитись нашим досвідом у сфері 
молодіжного працевлаштування, навчити стандартам роботи та перейняти досвід інших.   
   

 
Консультант проекту, розробник 

Кейсу кращих практик, Дацик Заріна. 
 

 «Насправді підсумовувати досвід 
чотирьох років, спробувати вкласти його в 
декілька сторінок – складна справа. Хочеться 
написати про все, поділитись усім, а необхідно 
– найголовніше. У нашому Кейсі ми витримали 
такий поділ: теоретичні й інформаційні 
аспекти та фрагменти наших навчально-
тренінгових зустрічей. У розділі інформації ми 
написали про: пошук партнерів та 
фандрейзинг (із зазначенням електронних 
адрес сайтів міжнародних донорів і як їх 
шукати); проектний менеджмент; гранти 
Президента України для обдарованої молоді; залучення волонтерів; розвиток мережі 
громадських організацій; розвиток сільського зеленого туризму; розвиток підприємницьких 
ініціатив; розвиток ОСББ тощо. А ось у другому блоці фрагментів наших навчань, ми 
запропонували теми: відкриття власної справи; написання бізнес-планів; розвиток 
громадського руху. Кейс та організовані навчання з обміну досвідом мали широкий резонанс. 
Наприклад, далеко не всі, особливо у віддалених районах області знають про те, що молода 
людина віком до 35 років має можливість написати свій масштабний проект, подати його на 
розгляд конкурсної комісії та виграти грант на реалізацію своєї ідеї. І це дійсно працює, це 
доводять і наші працівники. Наш виконавчий директор, Ірина Гайдучик, була володарем гранту 
Президента у 2009 році».  
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Результати роботи у 2014 році 

 
 

ПРОГРАМА «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ, ПІДЗВІТНОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ 
ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ М. ЛУЦЬКА». 

 
Мета програми - забезпечення 

координації та порозуміння між адміністрацією 
навчальних закладів та батьківським комітетом; 
навчання дитячих закладів фінансовій 
грамотності та фандрейзингу.  

Програма покликана допомогти 
дошкільним навчальним закладам у 
впровадженні дієвих та потрібних реформ, з 
одного боку, та підвищенню прозорості та 
запобіганню корупції – з іншого.  

Результати:  
 здійснено громадський моніторинг використання бюджетних коштів та коштів 

батьківських комітетів на потреби дошкільних навчальних закладів м. Луцька; 
 напрацьовано проекти локальних нормативно-правових актів та рішень, що 

забезпечать запровадження ефективних механізмів прозорості та підзвітності 
діяльності дошкільних навчальних заходів м. Луцька;  

 проведено презентацію проекту та круглий стіл «Прозорість та підзвітність 
дошкільних навчальних закладів. Реалії сьогодення та перспективи майбутнього»; 

 започатковано сторінку проекту у соціальній мережі Facebook, під назвою «Чесне 
партнерство» (сторінка постійно наповнюється анонсами та релізами про події, 
проводиться опитування та розширюється коло дописувачів сторінки). 

 розроблено програми для проведення серії навчальних семінарів та роздатковий 
матеріал для учасників семінарів (вони відбудуться у 2015 році); 

 започатковано діяльність Ресурсного центру для органів громадського 
самоврядування ДНЗ, який інформаційно, методично та практично сприятиме 
підвищенню результативності діяльності батьківських комітетів та 
адміністрацій ДНЗ. 

 
Донор: Міжнародний фонд «Відродження». 
Термін реалізації: 01.12.2014р. – 30.09.2015 р. 
 
 
 
 
 

 

 ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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ПРОЕКТ «ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНУ» 
 
Мета проекту – підвищити обізнаність та 

рівень відповідальності населення Волинської 
області у збереженні енергії та здійсненні 
заходів економічної безпеки.  

Одним із завдань проекту було поширити 
серед населення розуміння можливостей та 
переваг впровадження заходів з економічного та 
енергетичного збереження та підвищити рівень 
відповідальності та відчуття власної значимості 
кожного волинянина у підтримці економічної та 
енергетичної стабільності в країні.  

Результати: 
 розміщено ряд мотиваційних та інформаційних публікацій у ЗМІ із закликами 

берегти природні ресурси та навчитись економити; 
 виготовлено та розповсюджено інформаційні пам’ятки «Долучись до захисту 

країни» (пам’ятки розповсюджено переважно у бібліотеках, будинках культури, 
навчальних закладах, центрах зайнятості, центрах соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді тощо); 

 проведено навчальні семінари на тему: «Впровадження енергоефективних заходів 
населенням» у м. Луцьку, Ковель, Ківерці та Стара Вижівка; 

 на постійній основі  надаються консультації з приводу всіх питань, що 
відносяться до компетенції економічного та енергетичного збереження та 
впровадження необхідних реформ. 
 
Донор – Волинська обласна державна адміністрація. 
Термін реалізації: листопад-грудень 2014 року.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ. 
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ТРЕНІНГИ-СЕМІНАРИ «ШКОЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКОНОМІЇ». 
 

Мета тренінгів-семінарів – навчити 
елементарним правилам економії, надати інформацію 
про субсидіювання та можливості кредитування 
встановлення енергоощадних технологій та 
обладнання.  

Основними питаннями для висвітлення під час 
проведення заходів були: соціальні проблеми громади 
та шляхи їх вирішення, заходи економії, енергетична та 
економічна безпека, пільги та субсидії на оплату 
житлово-комунального господарства, інновації, які 

значно покращують можливості для економії (кредитування тощо).  
Результати: 

 підвищено обізнаність мешканців із ситуацією на енергетичному ринку та 
запропоновано шляхи виходу з проблемних ситуацій, а саме – конкретні поради з 
економії та збереження ресурсів; 

 розповсюджено роздаткові матеріали для подальшого користування із зручним 
викладом матеріалу; 

 випущено брошури та інші тематичні матеріали з даної тематики для 
розповсюдження їх серед мешканців Волинської області; 

 проведено 12 тренінгів-семінарів за період вересень-грудень 2014 року (дане 
навчання продовжиться і у 2015 році); 

 тренінгами-семінарами охоплено більше 200 осіб переважно з числа безробітних.  
 
Донор: Волинський обласний центр зайнятості. 
Термін реалізації: вересень-грудень 2014 року.  

 
 

 
 

ПРОЕКТ «ЗРОБИ ВЛАСНИЙ СВІДОМИЙ ВИБІР». 
 
Мета проекту – активізація  молоді Волинської 

області на виборах Президента України 2014 року 
шляхом реалізації просвітницької та мобілізаційної 
кампанії, спрямованої на підвищення рівня 
інформованості та усвідомлення особистої значущості у 
політичному житті України та підвищення особистої 
відповідальності за власний вибір.  

 
 

ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ. 

ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ОСОБИСТОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ 



 

 18 

Не дивлячись на те, що організація є аполітичною та не підтримує жодну 
політичну партію або кандидата, - ми надзвичайно вболіваємо за реформування нашої 
країни, впровадження необхідних політичних та економічних інновацій, підвищення 
політичної свідомості та відповідальності окремої особи та громадян.  

Результати:  
 здійснення більше 20 виїздів працівників організації та волонтерів у міста та 

райони області з метою надання інформаційно-консультативної допомоги, 
підвищення мотивації та формування свідомого та відповідального ставлення 
до виборів та участі у них; 

 розповсюдження мотивувальних листівок про важливість участі у виборах; 
 формування відповідального ставлення та підвищення політичної свідомості 

пересічних громадян Луцька та Волинської області. 
 
Донор: Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні. 
Термін реалізації: травень-червень 2014 року.  
 
 

 

 
 

ПРОЕКТ «ПРОФІ СТАРТ. ФАБРИКА УСПІХУ». 
 
Мета проекту – підвищення 

конкурентоспроможності молодих осіб на 
ринку праці, запобігання молодіжному 
безробіттю; надання комплексу знань 
психологічного, юридичного характеру щодо 
пошуку роботи; забезпечення умов не тільки 
для навчання, а й для «живого» спілкування із 
людьми, які є успішними у професійній 
діяльності, отримання від них корисних 
порад та безпосередньо пропозицій роботи. У 
2014 році було проведено 9 масштабних 
дводенних семінарів-тренінгів в рамках 

«Профі старт. Фабрика успіху». Участь у них за період квітень-грудень 2014 року взяло 
132 особи.  

Крім того, у 2014 року було проведено 28 навчальних семінарів «Професійний 
старт молоді: підготуйся та дій» в рамках програми «Профі Старт. Фабрика успіху». 
Навчальні семінари проводились переважно для безробітних осіб на базі центрів 
зайнятості відповідних районів та міст області за скороченим варіантом (близько 3 
годин). Кількість осіб, що відвідали даний тренінг протягом 2014 року - більше 500 
осіб.  

Результати: 
 розкрито теми комунікативної компетенції у професійному спілкуванні, 

мистецтва самопрезентації (як правильно писати резюме та успішно проходити 

 ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ТА 
ПРОФЕСІЙНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 
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співбесіду), тайм-менеджменту, шляхів пошуку роботи, тенденцій на ринку праці 
та актуальних професій тощо; 

 надано можливість спілкування з експертами з тих чи інших професійних сфер; 
 запропоновано конкретні існуючі на той час вакансії по роботі, варіанти 

підробітку або стажування; 
 кожен учасник отримав диплом та комплекс теоретичних і практичних 

матеріалів; 
 більше 40 осіб за результатами тренінгів знайшли своє місце проходження 

практики або стажування, або скористались пропозиціями підробітку; 15 осіб – 
отримали місце постійної роботи. 

 в рамках даного навчання, нами відкрито та активно розвивається сторінка у 
соціальній мережі, де створено профіль Профістарту («Профістарт 
Профістарт» у мережі Facebook). Сторінка постійно наповнюється актуальною 
та цікавою інформацією про тренінги, анонсування заходів, звіти про проведення 
заходів (у тому числі – фото звіти), інформація щодо вакансій та пропозицій 
роботодавців; щодо актуальності тих чи інших професій; поради щодо 
працевлаштування тощо.  
 
Донор: Волинський обласний благодійний Фонд Василя Токарського. 
              Волинський обласний центр зайнятості. 
Термін реалізації: протягом 2014 року.  

 
 

 

 
 

ПРОГРАМА «СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ЗАЙНЯТОСТІ 
МОЛОДІ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 

СПІВПРАЦІ». 
 

Мета програми - створення недержавної 
соціальної партнерської мережі з 
працевлаштування молоді та навчання всіх 
зацікавлених організацій-партнерів 
інноваційним практикам у галузі 
працевлаштування та сприяння зайнятості 
молоді (передати їм свій досвід, навчити 
стандартам роботи, ознайомити з кейсами 
кращих практик).  
 Результати: 

 проведено 10 виїзних засідань у форматі 
семінарів для партнерів проекту, під час 
яких співробітники організації ділились досвідом у сфері молодіжного 
працевлаштування; 

 ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ТА 
ПРОФЕСІЙНІЙ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ 
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 сформовано та розповсюджено серед партнерських організацій Кейси кращих 
практик у сфері молодіжного працевлаштування; 

 підписано угоди про співробітництво на постійній основі із партнерськими 
організаціями (центрами зайнятості, центрами кар’єри, навчальними 
закладами, державними установами, громадськими організми та іншими); 

 створено та діє недержавна соціальна партнерська мережа з працевлаштування 
молоді, які майданчик для обміну досвідом та постійного консультування. 
 
Донор: Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської 

облдержадміністрації. 
Термін реалізації: березень-грудень 2014 року.  

 
 

 

 
ПРОЕКТ «ІНСТИТУТ ІНТЕРНАТУРИ» 

 
Реалізується із 2012 року і в результаті 

якого створений та діє Центр інтернів.   
Мета проекту – підвищити професійний 

рівень та рівень зайнятості молоді Луцька шляхом 
створення та організації роботи Центру інтернів 
(як стартового майданчику для знайомства, 
обміну досвідом, наявною інформацією та 
встановлення нових корисних знайомств між 
потенційними волонтерами та громадськими 
організаціями).  

Завдання проекту та інших ініціатив у цій 
сфері – створення дієвих механізмів для розвитку 

інститутів громадського суспільства на Волині та сприяння новим можливостям для 
зайнятості молоді та реалізації їх трудового і творчого потенціалу.  

Результати: 
 13 громадських організацій скористались можливістю долучитись до проекту та 

прийняти на певний термін до себе юного волонтера; 
 у 7 з 13 громадських організацій волонтер, який брав участь у проекті, залишився 

працювати у ній; 
 2 волонтерів, які брали участь у програмі наразі працюють у лавах нашої організації; 
 40 волонтерів скористались послугами Центру інтернів у 2014 році; 
 по закінченню проекту кожен учасник отримав «сертифікат інтерна» (про те, що він 

був учасником проекту, коли саме він проходив «інтернатуру», які в нього були обов’язки 
та які надали йому рекомендації). 
 
Донор: Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації. 

Термін реалізації: 2012-2013 роки, з 2014 діє за власні кошти організації.   
  

 ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
НА ВОЛИНІ 
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Наша організація виступає активним 
партнером «Асоціації підтримки та розвитку 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
та органів самоорганізації населення».  
 Оскільки у Волинському Інституті Права 
працюють досвідчені спеціалісти з юридичною 
освітою, мають довід роботи в адвокаційній сфері та 
широко обізнані із проблематикою створення ОСББ 
та реалізацією реформ житлово-комунального 
господарства, до нас часто звертаються за 
консультаціями, інформаційними матеріалами, порадами стосовно того чи іншого 
питання у даній сфері. Одним із постійних партнерів у розвитку ОСББ є саме Асоціація 
підтримки та розвитку ОСББ та ОСН».  
 Результат: 

 супровід зацікавлених сторін (ініціативних мешканців та громадських 
організацій) в тому чи іншому питанні, що стосується саме юридичного аспекту 
проблематики; 

 участь співробітників організації у робочих групах з напрацювання локальних 
програм та рішень, що стосуються сфери створення ОСББ та реформ 
комунального господарства; 

 надання конкретних юридичних консультацій цільовим групам. 
 

Крім того, організація може похвалитись розробками локальних рішень та актів 
у сфері реформ дошкільної освіти та розробки та затвердження Концепції 
велоінфраструктури. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ ГРОМАДСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА АДВОКАСІ (В ТОМУ 
ЧИСЛІ У СФЕРІ РЕФОРМУВАННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА СТВОРЕННЯ ОСББ) НА ВОЛИНІ 
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Фінансові показники за 2014 рік 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ (тис. грн.) 
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 СУКУПНІ ВИТРАТИ (грн.) 
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Наш розвиток 
 

Навчати когось інноваціям, впроваджувати нові ідеї та проекти неможливо без 
постійного особистого та організаційного розвитку. Приємно відзначити, що позиція 
нашої організації та нашого керівника полягає у тому, що ми всіляко шукаємо 
можливості та відгукуємось на пропозиції підвищення свого розвитку, кваліфікації, 
набуття нового досвіду.  

Наші працівники постійно вдосконалюють свої професійні та організаційні 
навички.  

Наші тренери відвідують соціальні-
психологічні тренінги та семінари, проектні 
менеджери - семінари, конференції та 
навчання з основ проектного менеджменту, 
фандрейзингу, стратегічного планування 
тощо,  юристи, економісти та бухгалтер – 
заходи, що підвищують їх професійну 
кваліфікацію. Щонайменше три рази на рік 
кожен працівник має змогу обрати для себе 
профіль потрібного навчання та прийняти у 
ньому участь.   

Так, тільки протягом 2014 року наші 
працівники прийняли участь у наступних тренінгах та семінарах:  

 «Школа інституційного розвитку»; 
 «Тайм-менеджмент – мистецтво управління часом»; 
 «Третій сектор: перспективи розвитку та можливості впливу»; 
 «Командоутворення: коллектив, як команда»; 
 «Проектний менеджмент: як писати проекти»; 
 «Розвиток управлінських навичок»; 
 «Арт-терапія»; 
 «Кризова інтервенція: перша психологічна допомога»; 
 «Школа Axalar: я та громада». 

Турбота про особистісний та професійний розвиток окремого працівника 
організації – надзвичайно важлива справа, оскільки не тільки дозволяє підвищувати 
професійний та інтелектуальний рівень співробітника, а й створює для нього 
комфортні умови роботи. Однак, постійний гармонійний розвиток на цьому не повинен 
закінчуватись, оскільки необхідно ще турбуватись й про розвиток самої організації. 
Так, нам надзвичайно пощастило отримати протягом 2013-2014 років гранти від 
Ініціативного центру «Єднання» (ІСАР Єднання) для розвитку своєї інституційної та 
організаційної спроможності. Завдяки таким навчанням та консультаціям експертів ми 
створили низку важливих документів для нашої організації (стратегічний план 
розвитку, фандрейзингову стратегію та PR-стратегію), та підвищили свої знання у 
даних, надзвичайно важливих, компонентах.  

Крім того, будь який тренінг ще більше згуртовує організацію та колектив, дозволяє 
побачити слабкі та сильні сторони організації, проаналізувати та оцінити діяльність самої 
організації та напрямки, в яких потрібно рухатись, а для нових працівників та волонтерів такий 
тренінг є найкращою ситуацією «входження у внутрішню кухню». 
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Наші партнери 
 

Ми вдячні за підтримку нашим партнерам!  
Ви вірите у нас, у наші сили та у те, що ми робимо гідну та необхідну справу! 

Тому ми не маємо права вчиняти інакше! 
 

 Міжнародний фонд «Відродження»;  
 Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні; 
 Ініціативний центр «ІСАР Єднання»; 
 Волинська обласна державна адміністрація;  
 Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Волинської облдержадміністрації; 
 Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Волинської облдержадміністрації; 
 Луцька міська рада; 
 Волинська обласна служба зайнятості та міські й районні служби зайнятості;   
 Волинська обласна громадська молодіжна організація «Волинський Інститут 

Підтримки та розвитку Громадських Ініціатив»; 
 Обласна громадська організація «Волинська палата молодих підприємців та 

професіоналів»; 
 Волинська обласна громадська 

організація «Асоціація підтримки 
та розвитку об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків та органів 
самоорганізації населення»;   

 Волинська обласна молодіжна 
громадська організація 
Молодіжний фонд «Наше 
майбутнє»; 

 Волинська обласна громадська організація «Асоціація розвитку туризму 
Волині»; 

 Юристи та адвокати м. Луцька; 
 Благодійний фонд «Фонд Ігоря Палиці «Новий Луцьк»; 
 Волинський обласний благодійний фонд «Фонд Василя Токарського»; 
 Благодійний фонд «Фундація суспільних інновацій»; 
 Засоби масової інформації міста Луцька та Волинської області; 
 та інші. 
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Ми у ЗМІ 
 

Ми активно співпрацюємо із засобами масової інформації, запрошуємо їх на наші 
заходи, розміщуємо прес-анонси, прес-релізи та інформаційні статті для їх 
ознайомлення із запланованими та здійсненими нашою організацією заходами.  

 
Інформація про наші заходи часто висвітлюється у таких інтернет мережах як:  

- Ресурсний центр Гурт (http://www.gurt.org.ua);  
- Громадський простір (http://www.civicua.org/main/index.html). 

 
Про нас пишуть інтернет портали новин та наступні інтернет-видання:  

- Волинські новини (http://www.volynnews.com),  
- Волинь Post (http://www.volynpost.com). 
- Волинська правда (pravda.lutsk.ua); 
- Волинський інформаційний портал (vip.volyn.ua). 

 
 Ми співпрацюємо із друкованими засобами 
масової інформації, такими як  
«Волинь», «Віче», «Губернські відомості», «Твій 
вибір», «Вісник+К», «Сім'я і дім», «Хроніки 
Любарта», «Комунальний патруль» та інші.  
 

Нашу роботу висвітлюють також телевізійні студії: телекомпанія «Аверс» та 
Волинське державне телебачення.  

 
 Ми активно ведемо наші соціальні сторінки у мережі Facebook:  

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100007140438168  
  Профістарт Профістарт 
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100008630886573&fref=ts.  
  Chesne Partnerstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gurt.org.ua/
http://www.civicua.org/main/index.html
http://www.volynnews.com/
http://www.volynpost.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007140438168
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008630886573&fref=ts
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Зворотній зв’язок 
 

Нас можна знайти за адресою:  
 
43000, Волинська область,  
м. Луцьк, вул. Глушець 49, оф. 450,  
Тел. (0332) 785965.  

 
  
 
 
 
 

 
 

Ми будемо вдячні за ваші коментарі, пропозиції та зауваження до річного звіту 
організації, які просимо надсилати на електронну адресу нашої організації: 
in.pravo.lutsk@gmail.com 
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