ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ
ЦЕНТР “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КЛУБ”

РІЧНИЙ
ЗВІТ
ЗА 2019 РІК

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Дата реєстрації: 19 грудня 2008 рік
Мета діяльності організації: формування суспільства, яке базується на
європейських цінностях, через навчання та просування демократії; формування
активної громадянської позиції.
Цільова група – молодь та активні громадяни, що мають потребу в навчанні,
саморозвитку й самореалізації; відкриті до змін, готові слухати, сприймати і діяти.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

y
y
y
y
y
y

Просування демократичних цінностей та інформування про європейську інтеграцію
Створення умов для взаєморозуміння та довіри. Організація обмінів між людьми
Навчання правам людини, толерантності та протидія виключенням
Неформальна освіта. Формування запиту на освіту впродовж життя
Навчання принципам демократії та активного громадянства
Використання інструментів демократії. Адвокація та аналітика місцевих та регіональних політик

НАПРЯМКИ

y Неформальна освіта
y ERASMUS+
y Права людини
�		Порозуміння, довіра і міжкультурне спілкування
y Антикорупція, журналістські розслідування
y Молодіжна політика і робота із владою
y Розвиток креативного офісу «Простір Ідей» та менеджмент
культурних івентів
y Адвокація демократичних змін на місцевому рівні

НАША КОМАНДА:

Лариса
Гориславець

Світлана
Овчаренко

Олег
Овчаренко

Альона
Глазкова

Олеся
Мусієнко

y Олег Овчаренко,
голова Ради ГО КІПЦ
“Європейський клуб”,
тренер, фасилітатор
y Альона Глазкова,
менеджерка проєктів,
EVS-координаторка
y Світлана Овчаренко,
менеджерка проєктів,
тренерка з ОДГ/ОПЛ
y Лариса Гориславець,
менеджерка
антикорупційних
проєктів, журналістка
y Олеся Мусієнко,
координаторка
аналітичної групи,
адміністраторка
відкритого простору
«Простір ідей».
ВОЛОНТЕРИ:
y Яков Малеріус
(Німеччина)
y Патрик Дзєкановскі
(Польща)

ФІНАНСИ
НАЗВА ПРОЄКТУ
РІК
СУМА В ГРН
ДОНОР
ГО «Трансперенсі
Розслідування схем допорогових
2019
83700
закупівель в Кременчуці
Інтернешнл Україна»
Український Культурний
Школа культурного менеджменту
2019
2088387
та креативних індустрій
Фонд
Міжнародний Фонд
Моніторинг закупівель зі сфери соціальної
2018-2019
276100
«Відродження»
інфраструктури та комунальних послуг
у Кременчуці
Британська рада в Україні
Поговоримо про ЦEнтри? Серія зустрічей
через ГО «Молодіжна
активістів/-ок та держслужбовців/ець,
2019
59850
платформа»
чиновників/ць та депутатів/ок задля
розбудови молодіжних центрів в Україні
(у рамках програми “Активні громадяни”)
Корекційно-розвиваюча студія «Сонячні
Британська рада в Україні
зайчики» (Олександрія) у рамках програми
2019
14982
через ГО “Молодіжна
“Активні громадяни”
платформа”
Громадська організація
Шістнадцятий Мандрівний міжнародний
2019
35000
«Докудейз»
фестиваль документального кіно про
права людини Docudays UA в Кременчуці
Проєкти підтримки волонтерів Європейського
Польська національна
2019
411794
корпусу солідарності - Еразмус+
агенція програми Erasmus+
та інші партнери
Всього:
2969813

ДІЯЛЬНІСТЬ
ШКОЛА КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
У партнерстві з Молодіжною організацією «СТАН», організаціями
«Культурний діалог» та «Культура і креативність» за підтримки
Українського культурного фонду було реалізовано всеукраїнський проєкт
«Школа культурного менеджменту та креативних індустрій».
Проєкт був спрямований на розвиток мережі митців та культурних
менеджерів, формування спільноти тренерів-практиків, які працюватимуть
задля розвитку культурних та креативних індустрій в Україні.
Ми залучили 20 експертів у сфері культури, проєктного менеджменту
і креативних індустрій. Прокачавши їхні навички фасилітації, створили
потужні команди тренерів для 5 шкіл у Харкові, Кам’янці-Подільському,
Слов’янську, Полтаві та Вінниці, де 250 учасників та учасниць обговорили
нову роль культури і креативу, навчились основам проєктного
менеджменту та дізнались, як залучати кошти на мистецькі проєкти та як
формувати команду.
Наприкінці листопада 100 найактивніших учасників проекту поїхали на
фінальну нетворкінгову подію до Івано-Франківська. Під час зустрічі вони
мали змогу отримати консультації від фахівців із авторського права та
міжнародного партнерства у галузі культури та розробити міжрегіональні
культурні проєкти.

ДІЯЛЬНІСТЬ
АДВОКАЦІЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗМІН
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Відстоюючи демократичні цінності, наша ГО КІПЦ “Європейський клуб”
здійснює діяльність без підтримки донорів. Ми прискіпливо слідкуємо за
дотриманням принципів загального і рівного виборчого права.
Під час виборів до ВР-2019 ми виявили зловживання. На сайті
Кременчуцької міської влади було розміщено агітаційні ролики кандидата
Ю.Шаповалова, виготовлені комунальною телекомпанією. Цей факт не
відображено у звіті кандидата, про що ми повідомили в поліцію. Відкрито
кримінальну справу.
Об’єднавшись із журналістами та активістами Кременчука, ми
спланували і провели адвокаційну кампанію “Ні агіткам”, що була
спрямована проти фінансування газети “Кременчуцькі новини” за
рахунок міського бюджету у рік виборів. Громадськість Кременчука двічі
висловила своє категоричне “ні!” газеті вартістю понад 9 млн.грн. Дві
петиції до міської влади набрали голоси у рекордні строки, але марно.
Поліція відкрила кримінальне провадження про можливі збитки, нанесені
місцевому бюджету. Протистояння активістів і влади триває.
Спільно із журналістами та активістами ми постійно слідкуємо за
реалізацією права на доступ до інформації. Цифровізація підказує нові
пріоритети - Open Data, або Відкриті дані. Цей напрямок почали розвивати
в 2016 році, нашим постійним партнером є тижневик “Кременчуцький
Телеграф”. Журналістка, тренерка з відкритих даних Тетяна Донченко була
ініціаторкою громадської кампанії за доступ до інформації і продовжує
цю роботу. У 2019-му році спільно ми організували перший в Кременчуці
OpenDataFest для підтримки розпорядників інформації в їх зусиллях
розвивати відкриті дані та обмінюватися досвідом.

ДІЯЛЬНІСТЬ
АНТИКОРУПЦІЯ ТА ЖУРНАЛІСТСЬКІ
РОЗСЛІДУВАННЯ
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бюджетних закупівель зі сфери інфраструктури
Кременчука проаналізовано

запити на інформацію або звернення направлено до бюджетних
замовників
розслідувань про бюджетні закупівлі Кременчука опубліковано
у ЗМІ

аналітичних довідок підготовлено для замовників та депутатів
міської ради

скарги надіслано Уповноваженому ВР з прав людини про
порушення права на інформацію
звернення про порушення в закупівлях спрямовано в Державну
аудиторську службу
звернення надіслано в Антимонопольний
комітет України
заяви про злочини, що спричинили збитки місцевому бюджету,
зареєстровано в ЄРДР.

ДІЯЛЬНІСТЬ
МАНДРІВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО ПРО ПРАВА
ЛЮДИНИ DOCUDAYS UA

Дев’ятий раз приймали XVI Мандрівний міжнародний фестиваль
документального кіно про права людини Docudays UA. В Кременчуці та
навколишніх містах (Світловодськ, Горішні Плавні, Олександрія) покази
тривали з 17 по 24 листопада 2019 року. Фестиваль став помітним у
регіоні. Фільми встигають переглянути понад 2 тисячі глядачів.

ПІДТРИМКА ПАРТНЕРСЬКИХ
ПРОЄКТІВ ПРОГРАМИ
«АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ»
ВІД БРИТАНСЬКОЇ РАДИ

Наша організація допомогла реалізувати
проєкт «Корекційно-розвиваюча студія «Сонячні
зайчики» в Олександрії.

ДІЯЛЬНІСТЬ
РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ОФІСУ
«ПРОСТІР ІДЕЙ» ТА МЕНЕДЖМЕНТ
КУЛЬТУРНИХ ІВЕНТІВ
Креативний офіс «Простір ідей» протягом року прийняв більше ніж
150 заходів.
Щопонеділка – вечір настільних ігор. Настільні ігри–це можливість
повернутись до живого спілкування, відпочити за чашкою теплого напою,
поспілкуватися з цікавими людьми чи просто весело і корисно провести
час.
Щоп’ятниці – кіноклуб [kino v pi], особливістю якого є не лише перегляд
фільму, а й обговорення. Співпрацюємо з різними дистриб’юторами,
дивимося ліцензійне кіно, організовуємо кінофестивалі та авторські
покази.
Щотижня – мовні клуби з англійської, німецької та польської мов
завдяки нашим EVS-волонтерам. Наші мовні клуби відбувалися при
частковій підтримці Управління молоді і спорту міської ради, які надали
нам кави, чаю та печива, аби нам не було сумно і ми їх краще моніторили)))
Періодично – конференції, майстер-класи, обговорення з різних тем.
Пропонуємо наш офіс для заходів партнерським організаціям, а також–
тим, хто ініціює креативні події.

ДІЯЛЬНІСТЬ
ПОГОВОРИМО ПРО ЦEНТРИ?

Серія зустрічей активістів/-ок та держслужбовців/ець, чиновників/ць
та депутатів/ок задля розбудови молодіжних центрів в Україні. Проєкт
був підтриманий програмою Британської Ради в Україні «Активні
громадяни».
Наш проєкт - це серія зустрічей між активіст(к)ами, державними
службов(и)цями, чиновниками/цями в Кременчуці, Луцьку, Вінниці, Одесі
з метою налагодити діалог між ними заради розбудови порозуміння,
нових можливостей для співпраці та посилити роль молоді, а особливо
- молодіжних центрів, як комунікаційних майданчиків для діалогу. Також
учасники мали можливість познайомитися з молодіжною делегаткою
України до ООН Наргіз Мохд, із громадським діячем, співзасновником
Молодіжної ради Одеси Вадимом Георгієнком.

ПІД ЧАС ПРОЄКТНИХ АКТИВНОСТЕЙ ЙШЛОСЯ ПРО
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ЩОДО
� молодіжних центрів та послуг, які вони надають чи можуть надавати,
� форм власності та функціонування (не тільки в Україні, а ще й в Польщі,
Німеччині, Латвії та Бельгії),
� розуміння функцій громадських бюджетів, формування міських та обласних
бюджетів,
� принципів розподілення коштів на молодіжні ініціативи департаментами/
відділами молоді,
� глибше розуміння інклюзивності архітектурної (і того, що є різна інклюзія
взагалі).
Асоціація молодіжних центрів України зацікавилася рекомендаціями, які
розробляються ще в рамках проєкту, та існує домовленість про поширення цих
рекомендацій каналами комунікації Асоціації молодіжних центрів України.
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місяців –
тривалість проєкту.
осіб – команда
проєкту з різних міст.

міста – учасники
проєкту.
учасників та учасниць
з різних міст.

ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗНАЙ БІЛЬШЕ!
Проєкт був створений як інформаційна кампанія
про права ЛГБТІ+ людей, права жінок та права людей з
інвалідністю. Ми хотіли актуалізувати і звернути більше
уваги до прав представників/ць ЛГБТІ+, жінок, людей з
інвалідністю, поговорити про гендер, гендерні стереотипи
та ратифікацію Стамбульської конвенції. За 2 місяці в рамках проєкту ми
встигли:
y створити фб сторінку для інформування про події в рамках проекту та
ЛГБТІ+ https://www.facebook.com/znajbilshe/
y організувати тренінг для журналістів та людей, які працюють з текстами,
про гендерно-чутливу журналістику,
y провести конкурс на кращий антидискримінаційний матеріал. З
метою підвищення інтересу до гендерно чутливої, збалансованої та
недискримінаційної журналістики, висвітлення тем прав людини, гендерної
рівності та рівної представленості жінок та чоловіків у всіх сферах життя,
залучення громадськості та влади до дискусій щодо прав людини,
різноманітності, спільнот ЛГБТІ+, людей з інвалідністю, етнічних меншин,
y розробили Google-анкету для дослідження ставлення до ЛГБТІ+, а також
розуміння тем різноманітності, ЛГБТІ+, фемінізму, людей з інвалідністю,
y провели декілька зустрічей (з інтерактивними вправами, зустрічами з
представниками ЛГБТІ+ спільноти, Живою Бібліотекою, кінопоказами з
обговореннями) для школярів та студентів (юристів, психологів та майбутніх
військових).

МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ
112 УЧАСНИКІВ/ЦЬ, З НИХ

9

молодіжних
обмінів

14

міжнародних
проєктів,

2

тренінги

з них

2

групових
волонтерських
проєктів
+ 2 волонтерства наших
волонтерів

1

конференція

47 ХЛОПЦІВ

65 ДІВЧАТ

Майже чисельно гендерно рівно.
1011 осіб подавали анкети для участі в
міжнародних проєктах. Із них 778 (!) дівочих
аплікацій і тільки 233 чоловічі.

ЗВІДКИ ПОДОРОЖУВАЛИ
З НАМИ НАШІ УЧАСНИКИ/ЦІ?
2 людини

(2 з Полтави, 1 з Глобиного,
1 з Високої Вакулівки,
1 з Гаркушинців)

СУМИ

12 людей
4 людини

5 з Полтавської області

КИЇВ

ЛЬВІВ

5 з Вінницької області
59 людей

КРЕМЕНЧУК

2 людини
4 людини

МИКОЛАЇВ

ЗАПОРІЖЖЯ

4 людини
ХАРКІВ

(3 з Вінниці і по 1 з Літина,
Козятина)

5 з Черкаської області

(4 з Золотоноші, 1 зі Шполи)

2 людини

МАРІУПОЛЬ

2 з Донецької області

(по 1 людині з Краматорська
та Олексієво-Дружківки)

По 1 людині з Ірпеня,

Роздільної Одеської області,
Дніпра, Луцька, Ковеля,
Жмеринки.

З ПРЕДСТАВНИКАМИ ЯКИХ КРАЇН
ЗУСТРІЧАЛИСЯ, ОБМІНЮВАЛИСЯ
ДОСВІДОМ, ДУМКАМИ І
СПІВПРАЦЮВАЛИ?
9 разів Грузія,
6 разів Польща,
5 разів - Греція,
4 - Іспанія,
3 - Румунія, Вірменія,
Португалія,
y 2 - Словенія, Молдова,
Сербія, Болгарія, Італія,
y 1 - Словаччина, Йорданія,
о.Кюрасао, Туреччина,
Марокко, Білорусь, Латвія,
Угорщина, Німеччина.
y
y
y
y
y

y Двоє волонтерів, з Польщі і
Німеччини, приєдналися до
нашої команди до середини
2020 року

КУДИ МИ ПОДОРОЖУВАЛИ
В 2019 РОЦІ?

y 6 разів - до Польщі.
y 3 рази ми були в Іспанії.
y 1 раз - Нідерланди, на острові Кюрасао (яке теж є
частиною островів Нідерландських Антильських
островів), в Болгарії, Португалії та Грузії.

КОНТАКТИ
місто Кременчук,
вулиця Софіївська, 36-Б
euroclub.kremen@gmail.com

www.prostir.org.ua
www.instagram.com/prostir_idey
Проект Простір ідей у Кременчуці
Група https://www.facebook.com/groups/prostir.idey
Сторінка https://www.facebook.com/ProstirIdej
Декларатор Кременчук
https://www.facebook.com/DeclaratorKremenchuk

ПАРТНЕРИ:

Дякуємо новим партнерам! Наша співпраця тільки починається!
ГО «Залізниця без корупції»
ГО «Інститут аналітики та адвокації»
ГО «МИ»

ДЯКУЄМО ЗА БАГАТОРІЧНУ СПІВПРАЦЮ:
На локальному рівні ми співпрацюємо активно з місцевою бібліотекою,
школами, журналістами (маємо спільні проекти з антикорупційної діяльності
та opendata), локальною філією ГО YMCA Кременчук, ГО «Кременчуцький
антикорупційний центр», ГО «Культурний ді@лог». Реалізовуємо спільний
проект із патрульною поліцією Кременчука. Намагаємося не втрачати
зв’язку з Кременчуцьким національним університетом.
На національному рівні наша організація є частиною Спілки НГО “Громадські
інціативи України”, а також мережі регіональних партнерів Мандрівного фестивалю
документального кіно про права людини Docudays UA. Також ми є одними з засновників
Асоціації молодіжних центрів в Україні.
Серед наших партнерів – Міжнародна громадська організація «Основи свободи»,
кінодистриб’ютори «Артхаус Трафiк» та Kinolife Distribution. Партнери, з якими найчастіше
співпрацюємо: ГО Центр Євроініціатив (Суми), ГО “Простір рівних можливостей” (Суми), БФ
«Резонанс» (Львів), ГО Еколтава (Полтава), ГО «Чугуївська правозахисна група» (Чугуїв),
батьківська ініціатива ТЕРГО (Київ). Міжнародні партнери: Nesehnuti (Czech Republic),
InoChange (Georgia), Centrum Współpracy Młodzieży (Poland), Pulpo de 5 patas (Spain).
До окремих проєктів були залучені:
Наші основні партнери мережі «Активні Громадяни»: Луцький національний технічний університет (Луцьк),
громадська організація «Гармонія» (Вінниця), Благодійний фонд «Молода громада» (Одеса).
Партнери, які працюють із молоддю: Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради, Вінницький
молодіжний центр «Квадрат», YMCA Kremenchuk, Вишкільний пластовий центр (Буча), Луцький міський молодіжний
центр, ГО Молодіжний центр Волині, КЗ Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді м. Луцьк, ГО
Анімаційна студія Імаго, Академія розвитку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(хаб), департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА, КЗ «Центр підліткових клубів за місцем
проживання», HUB «Місто змістів», Молодіжний парламент Кременчука, Родинний центр «Лелека», громадська
організація «Youth Happy Family», громадська організація “МИ”, Управління молоді та спорту виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради, Молодіжний клуб журналістики з Золотоноші. Громадська організація «Територія участі»,
Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, Одеський інклюзивно-ресурсний центр №1, Єврейський
Молодіжний Центр «Гілель», Відділ соціокультурної діяльності ООУНБ імені М.С. Грушевського, Відділ міжнародних
проєктів Одеської національної наукової бібліотеки, Громадський рух «Унікальні кадри».

