
 

 

РРеессууррсснниийй   ццееннттрр   ААННГГОО 

вул. Благовісна, 262  
м. Черкаси, 18036  

 
 

Т./ф.: (0472) 37-00-75 
 
 

E-mail: asim@uch.net 
 
 

Сайт: ango.org.ua 
 

РРІІЧЧННИИЙЙ  ЗЗВВІІТТ  
22001133  

 



Ресурсний центр АНГО 

 

Річний звіт 2013 2 

 

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 громадських організацій 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, бізнесу 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 та органів 
місцевого самоврядування 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 2013 РОЦІ 

ВИСВІТЛЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГО 
ЖИТТЯ У ЗМІ 

Метою проекту «Висвітлення сільського життя у засобах масової 
інформації», реалізованого у 2013 році, було посилення професійної 
спроможність молодих українських журналістів у висвітленні 
актуальних проблем сільських мешканців та успішних ініціатив, що 
реалізуються у сільській місцевості. 
 
В ході реалізації проекту було проведено 3 медіа-школи, у склад 
кожної з яких було включено прес-тур сільською місцевістю 
Черкащини. Навчання проходило у тренінговому центрі організації у 
селі Чубівка Черкаської обл. Темами навчання були: журналістські 
розслідування, доступ до публічної інформації, проблеми місцевого 
самоврядування на селі, практикум написання статей з сільської 
тематики, нові медіа для висвітлення проблем села. Під час виконання 
практичних вправ учасники мали можливість поспілкуватися з 
місцевими жителями, підприємцями та сільськими активістами. В ході 
прес-турів журналісти відвідали різні як проблемні, так і успішні 
сільські об’єкти, а також еко-поселення у Чигиринському районі.  
 
Проводили медіа-школи тележурналіст, ведучий програми "Свобода 
слова" на каналі ICTV Андрій Куликов, журналіст, ініціатор створення 
громадського радіо та телебачення України Наталія Соколенко, 
перший секретар Національної Спілки журналістів України Сергій 
Томіленко, сільський голова села Хацьки Черкаського району Ігор 
Чекаленко та інші. 
 
Всього у проекті взяли участь 55 журналістів з Вінницької, 
Дніпропетровської, Донецької, Київської, Кіровоградської, 
Черкаської, Миколаївської, Полтавської, Харківської, Херсонської, 
областей. 
 
За проектом було випущено та розповсюджено посібник «Висвітлення 
сільського життя у засобах масової інформації», у якому представлені 
матеріали відомих громадських діячів та журналістів, які діляться з 
читачами своїм досвідом бачення та пізнання українського села. 
 
Реалізацію проекту було підтримано Фондом розвитку ЗМІ 
Посольства США. 
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ПРОСУВАННЯ 
МІЖСЕКТОРНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА У 
ЦЕНТРАЛЬНІЙ 
УКРАЇНІ 

У листопаді 2013 року за підтримки Національного фонду 
підтримки демократії було розпочато реалізацію проекту 
«Просування міжсекторного співробітництва у Центральній 
Україні». 
 
Мета проекту: посилення громадянського суспільства та 
стимулювання його співпраці з органами місцевого 
самоврядування у Черкаській та Кіровоградській областях 
України.  
 
У 2013 році за проектом було проведено чотири семінари-
тренінги «Написання проектів» у містах Чигирин та 
Звенигородка Черкаської області, а також Знам’янка та 
Новоукраїнка Кіровоградської області. 
 
Учасники навчання та інші громадські організації мали змогу 
взяти участь у конкурсі мікрогрантів на реалізацію своїх 
ініціатив з посилення громадянської участі, а також розвитку 
міжсекторного співробітництва. Всього на конкурс надійшло 17 
проектів. 
 
У наступному 2014 році з надісланих буде відібрано та 
підтримано 10 проектів. 
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ІНШІ ІНІЦАТИВИ Ресурсний центр АНГО є активним членом Громадянської Асамблеї 
України (ГАУ). У 2013 році наші представники брали участь у 
розробці програмних документів ГАУ, а також реалізації окремих 
ініціатив. 
 
Також у 2013 році ми забезпечували сервісну підтримку Асоціації 
недержавних громадських організацій. За рік було проведено кілька 
зустрічей членів та Правління АНГО, підготовлено низку колективних 
листів-звернень до органів влади від громадських організацій.  
 
Представник нашої організації Анатолій Рекун є членом громадської 
ради при Черкаській ОДА. В минулому році цей напрямок роботи 
також отримав своє продовження – було проведено низку консультації 
з представниками ОДА. 
 
Являючись одним з ініціаторів заснування Фонду розвитку громади 
міста Черкаси, наша організація бере активну участь у діяльності 
Фонду. Так, у 2013 році було проведено кілька зустрічей, присвячених 
стратегічному плануванню.  
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2013 РІК 

ЗВІТ ПРО 
ДОХОДИ ТА 
ВИТРАТИ 

Надходження, грн. 
 
Посольство США 74 494,76 
Національний фонд підтримки демократії 150 467,20 
Благодійні внески 1 000,00 
Пасивні доходи 6 359,00 
Всього надходжень 232 321,00 
 
 
Витрати, грн. 
 
Проектні заходи 81 823,00 
Адміністративні витрати 62 254,60 
Закупівля обладнання 4 172,40 
Всього витрат 148 250,00 
 
 
Кошти на початок року  15 814,32 
 
Кошти на кінець року  99 885,32 
 

 


