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ПРО НАС 

РЕСУРСНИЙ 
ЦЕНТР АНГО 

Ресурсний центр АНГО (РЦ АНГО) є сервісним центром Асоціації 
недержавних громадських організацій (АНГО). АНГО, як обласна 
коаліція (без створення юридичної особи) діє з 1996 р. і на 
сьогоднішній день об'єднує 48 громадські організації Черкащини та 
Кіровоградщини.  
 
Ресурсний центр АНГО був зареєстрований у січні 1999 р. в якості 
обласної громадської організації. 
 
Серед історичних моментів розвитку організації ми б хотіли зазначити 
створення у червні 1999 року громадського дорадчого органу у 
м. Черкаси – Комітету Дій, до якого ввійшли представники 
громадських організацій, підприємців і міськвиконкому.  
 
У 2004-2008 роках Ресурсний центр АНГО був регіональним 
партнером проекту економічного розвитку громади, що реалізувався 
Канадським Бюро Міжнародної Освіти. 
 
У 2004 року РЦ АНГО отримав в якості гуманітарної допомоги від 
громади м. Де-Мойн, США і розподілив для Черкаського водоканалу, 
лікарень, шкіл та громадських організацій області обладнання (для 
тестування води, аналізу крові), меблі (столи, офісні стільці) 
загальною вартістю 500 тис. дол. США. 

 
РЦ АНГО надає консультації та проводить навчання для громадських 
організацій та місцевих громад з різноманітних аспектів управління 
організацією та розвитку громад. 

 
З нашою допомогою кілька громадських організацій змогли написати 
гарні проекти та отримати гранти на їхню реалізацію.  

 
 

МІСІЯ Місія Ресурсного центру АНГО – через розвиток здібностей, 
збагачення знань та зміну усвідомлення  працівників розкрити нові 
можливості для громадських організацій, органів місцевого 
самоврядування, та соціальних підприємств України. 

 
 

БАЧЕННЯ Ресурсний центр АНГО працює для посилення внутрішнього 
потенціалу українських громадських організацій та місцевих громад з 
метою сталого розвитку громадянського суспільства в Україні. 
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НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Основними напрямками діяльності РЦ АНГО є: 
� Розвиток громадянського суспільства  
� Розвиток громад 

 
 

РЕСУРСИ Організація має: 
� досвідчених тренерів та консультантів, які мають навички 

проведення тренінгів та надання консультацій за різною 
тематикою. Тренери та консультанти РЦ АНГО сертифіковані 
Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Джуніор Ечівмент, 
Університетом Саймона Фрезера, Міжнародною Організацією 
Праці; 

� волонтерів; 
� обладнаний тренінговий центр та навчальне обладнання; 
� бібліотеку з консультування, менеджменту, маркетингу, 

фінансів; 
� власні програми навчання. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ У 2012 РОЦІ 

ШКОЛА ДЛЯ 
ГРОМАДСЬКИХ 
РАД 

Проект «Школа громадських рад» було реалізовано у 2011 – 2012 
роках. 
 
Метою проекту було посилення інституційної спроможність 
громадських рад при Черкаській обласній та районних в області 
державних адміністраціях через проведення спеціалізованого 
навчання для їх членів. 
 
В ході реалізації проекту було випущено та розповсюджено посібник 
“Корисні поради для громадської ради”, в якому представлені основні 
внутрішні нормативні документи, необхідні для діяльності 
громадської ради. 
 
Для представників районних громадських рад Черкаської області було 
проведено 17 семінарів-тренінгів, один тренінг для тренерів та одну 
літню школу для членів громадських рад та місцевих журналістів, 
загалом в яких взяло участь близько 350 осіб. Семінари дали 
можливість обговорити спільні питання, які важливі як для членів 
громадської ради, так і для голів сільських рад та знайти механізми їх 
взаємодії. 
 
Члени громадських рад та сільські голови отримали поради з розвитку 
сільських громад, налагодження комунікацій, планування та 
організація діяльності громадської ради, експертизи нормативно-
правових документів, стратегічного планування розвитку громади, 
написання проектів до міжнародних донорських організацій та 
туристичної привабливості громади. 
 
Реалізацію проекту було підтримано Фондом сприяння демократії 
Посольства США. 
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ІНФОРМУВАННЯ 
ВИБОРЦІВ ПЕРЕД 
ПАРЛАМЕНТСЬКИМИ 
ВИБОРАМИ 

Проект «Інформування виборців перед парламентськими 
виборами» було реалізовано у 2012 році за підтримки 
Національного фонду підтримки демократії. 
 
Мета проекту: фінансова і методична  підтримка ініціатив 
громадських організацій Черкащини та Кіровоградщини, 
спрямованих на активізацію виборів та демократизацію 
виборчого процесу в Україні.  
 
За проектом було проведено шість семінарів-тренінгів 
“Написання проектів” у м. Черкаси, м. Умань, м. Сміла, 
м. Кіровоград, м. Світловодськ та м. Олександрія. 
 
Учасники навчання та інші громадські організації мали змогу 
взяти участь у конкурсі мікрогрантів на реалізацію своїх 
передвиборчих ініціатив.  
 
Всього було надано 10 мікрогрантів і, відповідно, реалізовано 10 
малих проектів, за якими було проведено 155 різноманітних 
заходів для близько 3000 осіб. 
 
Також було випущено і розповсюджено брошуру «Громадські 
організації у виборчому процесі». 
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ІНШІ ІНІЦАТИВИ Ресурсний центр АНГО є активним членом Громадянської Асамблеї 
України (ГАУ). Ми організовували обговорення низки законодавчих 
ініціатив з громадськістю Черкас. 
 
Також у 2012 році ми забезпечували сервісну підтримку Асоціації 
недержавних громадських організацій. За рік було проведено 3 
зустрічі членів та Правління АНГО, підготовлено 4 колективні листи-
звернення до органів влади від громадських організацій.  
 
Спільно з Черкаським осередком ГО «Пласт» та ініціативною групою 
«Здравіє» в квітні місяці було організовані велопробіг «Холодному яру 
– статус національного природного парку» по маршруту м. Черкаси – 
с. Мельники та  в липні – літній наметовий табір в с. Чубівка.  
 
У вересні в агросадибі «Добра хата», с. Чубівка спільно з 
Чигиринським районним центром зайнятості був проведений семінар 
«Практикум сільського зеленого туризму» для власників агросадиб з 
Чигиринського р-ну.  
 
У цьому році до Асоціації приєдналося кілька організацій з 
Кіровоградської області. У грудні 2012 року було оновлено 
формулювання місії АНГО – детальніше див. за посиланням. 
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2012 РІК 

ЗВІТ ПРО 
ДОХОДИ ТА 
ВИТРАТИ 

Надходження, грн. 
 
Посольство США 33 872,37 
Національний фонд підтримки демократії 241 469,83 
Пасивні доходи 5 737,00 
Всього надходжень 281 079,20 
 
 
Витрати, грн. 
 
Проектні заходи 188 365,31 
Адміністративні витрати 115 088,88 
Закупівля обладнання 9 668,58 
Всього витрат 313 122,77 
 
 
Кошти на початок року  47 857,89 
 
Кошти на кінець року  15 814,32 
 
 

 


