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Загальний огляд діяльності у 2010 році
2010 рік став роком політичних змін у країні. Нова владна команда
взяла курс на реформи в багатьох сферах життя суспільства. Долаючи
наслідки світової економічної кризи та під тиском міжнародних
фінансових інституцій країна змушена тугіше «затягувати паски».
Неурядові організації Карпатського регіону також продовжували
зазнавати негативного впливу наслідків економічної кризи. Особливо
це позначилося на організаціях, які надають прямі соціальні послуги
населенню. Це, в першу чергу, проявилося у значному зменшенні
благодійної допомоги з боку бізнесу. Також зменшилося фінансування
програм із державного бюджету (близько 50% згідно з оцінкою
експертів). Дала про себе знати і оптимізація місцевих бюджетів, у
результаті якої сервісні НУО, що фінансувалися по залишковому
принципу, залишилися без підтримки взагалі. Існуюче законодавство
серйозно зменшує можливості НУО у забезпеченні сталості. Тільки 20
відсотків сервісних НУО отримують фінансову допомогу від держави,
яка покриває всього 17% від потреб організацій. Інші 10% організацій
роблять
спроби
впроваджувати
проекти
по
соціальному
підприємництву, результати від яких покривають всього 4% потреб.
Експерти стверджують, що НУО змушені покривати 60-80% своїх
бюджетів за рахунок грантів.
В такій ситуації велика відповідальність лягає на донорські організації.
Карпатський фонд, з метою підтримки недержавної системи
соціальних послуг в Західній Україні, продовжив розвивати існуючі та
розробляти нові грантові програми для сервісних НДО регіону. У 2010
році, поряд з діючою Програмою соціальних перетворень в Західній
Україні та Програми підтримки прийомних сімей та ДБСТ, Карпатський
фонд створив спільно з Міжнародним фондом «Відродження»
консорціум, який покликаний реалізувати Проект підтримки вразливих
груп населення у Західній Україні в період кризи. Крім того, спільно з
іноземними партнерами було розроблено операційні проекти в сфері
зниження бідності та розвитку волонтерства, які будуть реалізовані
наступного року.
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2010 рік став важливим етапом у забезпеченні сталості Карпатського
фонду. Було завершено виконання дворічного проекту Інституційного
розвитку, який істотно посилив позиції організації, дозволив більш
активно брати участь в роботі вітчизняних та зарубіжних форумів
донорських організацій та сприяти зміцненню третього сектору в
Україні.

ПРОЕКТ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
КАРПАТСЬКОГО ФОНДУ УКРАЇНА
2010-го року Карпатський фонд продовжив виконання дворічного
проекту Інституційного розвитку. Даний проект реалізовувався за
підтримки Карпатського Фонду Міжнародного та Фонду Чарльза
Стюарта Мотта. Проект ставив на меті зміцнення сталості та
посилення ролі Карпатського фонду в регіоні (Львівська, Закарпатська,
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Івано-Франківська та Чернівецькі області). Основні завдання полягали
у зміцненні управлінських структур організації, посиленні ролі фонду у
наданні послуг для НДО, зміцненні потенціалу, структуруванні
програмної діяльності та забезпеченні фінансової сталості.
Протягом 2010 року Карпатський фонд посилив Правління та розпочав
формування Дорадчої ради, до якої увійшли спеціалісти із різних сфер,
в яких здійснює свою діяльність організація. Було оновлено та
доповнено статут організації.
З метою посилення ролі організації в сфері НДО, працівники фонду
брали участь у різноманітних регіональних, національних та
міжнародних форумах. Зокрема, Карпатський фонд брав активну
участь в роботі та заходах, організованих Українським форумом
благодійників,
в
конференціях
Східноєвропейського
форуму
грантодавців, був представлений на місцевих ярмарках соціальних
інвестицій тощо. Фонд організував ряд тренінгів та семінарів для
представників НДО карпатського регіону.
Зміцнення потенціалу Карпатського фонду відбувалося в кількох
напрямках. Протягом року було оновлено технічне забезпечення
організації, придбано нове офісне приміщення, суттєво оновлено
сторінку в Інтернеті. На найбільшу увагу заслуговує розвиток
людського потенціалу організації. Двоє працівників фонду завершили
післядипломне навчання в галузі соціальної роботи. Співробітники
взяли участь у десятках національних та міжнародних тренінгів,
присвячених проблемам фандрейзингу, управління та менеджменту
НДО, маркетингу тощо.
Протягом року Карпатський фонд переглянув та уточнив свою
програмну діяльність. Зокрема, сфери соціальних послуг, розвитку
громад та малого і сільського туризму були визначеними як
пріоритетні. Змінився і програмний інструментарій. Якщо раніше фонд
надавав фінансову підтримку тільки в сфері соціальних послуг, а в
інших – виконував операційні проекти, то з 2010 року організація
почала розробляти як операційні так і грантові програми в усіх
пріоритетних сферах.
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Враховуючи певні юридичні обмеження щодо забезпечення фінансової
сталості неприбуткових організацій, Карпатський фонд зосередився на
кількох напрямках діяльності в цій сфері, а саме: фандрейзинг,
розбудова ендавменту (цільового капіталу) та посилення власної
фінансової
незалежності.
2010
року
організація
значно
інтенсифікувала розробку проектних заявок до різноманітних,
переважно європейських, донорських організацій. Протягом року було
розроблено 9 проектних пропозицій в пріоритетних сферах діяльності
фонду. Вперше було зарезервовано фонди для спів фінансування та
власних внесків до проектів, що фінансуються Європейською Комісією.
Протягом року було вивчено умови та досягнуто попередніх
домовленостей з потенційними донорами щодо створення ендавменту
(цільового капіталу) фонду. Придбання офісного приміщення та всього
необхідного обладнання дозволяє економити кошти на оренді,
організації та проведенні круглих столів та семінарів.
Таким чином, реалізація проекту Інституційного розвитку стала
важливим етапом розвитку Карпатського фонду, посилення його ролі в
розвитку третього сектору Карпатського регіону України.
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ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ
ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
Із 2002 року Карпатський фонд спільно з Мережею
нідерландських благодійних фондів для Центральної та Східної
Європи впроваджують Програму соціальних перетворень на Західній
Україні. Метою програми є підтримка трансформаційних процесів в
соціальній сфері шляхом надання грантів недержавним організаціям
Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської і Чернівецької областей.
Окремою складовою Програми соціальних перетворень у Західній
Україні є програма підтримки прийомних сімей та будинків
сімейного типу, яка діє на всій території України, а отже, заявки
приймаються з будь-якого регіону України.
Зважаючи на важку ситуацію, у якій опинилися сервісні організації
регіону внаслідок фінансової та економічної кризи, Карпатський фонд
намагався підтримувати саме ті проекти, які би допомогли організаціям
продовжувати надавати послуги в той же самий час забезпечили
сталість подальшого функціонування аплікантів.
У 2010 році
у рамках Програми було отримано 27 проектних
пропозицій, підтримано 15 проектів на загальну суму 4 024 944 гривні.

Нагородження
учасників
літньої
школи проекту "Кола
підтримки".
Фото Асоціації "Моя
Родина".
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Львівська область
Організація

Назва проекту

Сума гранту

Тематика

«Опікунська
рада
захисту прав дітей в
освітніх закладах» м.
Броди
Львівської
області
Благодійна
організація
«Шпиталь
ім..Митрополита
Андрея
Шептицького», м.
Львів
Всеукраїнська
благодійна
організація
«Асоціація – Моя
Родина»

«Інклюзивна школа»

14 510 €

Неповносправні

Домашня опіка для
невиліковно хворих
осіб

16 740 €

Пацієнти

«Творити кола
підтримки: розвиток
мережі підтримки та
ресурсів для
прийомних сімей та
ДБСТ
«Довезення дітейінвалідів до
Реабілітаційного
центру м.
Дрогобича»

19 880 €

Сироти, ДБСТ та
прийомні сім’ї,
фасилітатори,
молодь

16 230 €

Неповносправні

«WELCOME
Щасливому
майбутньому –
центр для підлітків із
депресивними
розладами»
Село для всіх –
розвиток екотуризму
для людей із вадами

20 000 €

Пацієнти

19 787 €

Неповносправні

Школа Гомера

19 920 €

Благодійний
фонд
«Карітас Самбірсько
–
Дрогобицької
Єпархії
УГКЦ»
м.Дрогобич
Львівської області
Благодійний фонд
психологічної та
соціальної допомоги
«Гармонія»
Товариство Зелений
Хрест
Львівська обласна
організація УТОС
Благодійна
організація
«Повернення
додому»
ЛМГО «Центр
духовної та
психологічної
підтримки та
взаємодопомоги
«Центр дорога»
Регіональний центр
соціальної адаптації,
м.Броди

Створення
реабілітаційного
центру для
узалежнених
VIA VIT A–
встановлення
каналізації та
енергозберігаючих
технологій
Центр підтримки
колишніх ув’язнених

Неповносправні
Узалежнені

23 233 €
Узалежнені
20 053 €

Колишні ув’язнені
20 000 €
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Закарпатська область
Організація

Назва проекту

Сума гранту

Тематика

Закарпатський регіональний
центр
соціально-трудової
реабілітації та професійної
орієнтації “Вибір”

Служба дистанційного
працевлаштування для
молодих інвалідів
Закарпатської області
«Професіонал»

14 898 €

Неповноспра
вні

Ужгородська
міська
громадська
організація
інвалідів по зору «Дивосвіт»

Стимул – центр підтримки
для студіюючої молоді із
вадами зору

12 928 €

Неповноспра
вні

Сума
гранту

Тематик
а

Чернівецька область
Організація
Чернівецьке міське
об’єднання громадян
«Народна допомога –
Чернівці»

Назва проекту
ІНТ АКС: перезавантаження.
Життєстійка модель
послуги інва-таксі для
інвалідів

Бідні
20 000 €

Презентація нової соціальної служби перевезення людей з обмеженими можливостями
«Соціальне таксі» в рамках проекту «ІНТАКС: перезавантаження. Фото «Народної
допомоги – Чернівці»
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Проекти за межами Карпатського Єврорегіону
Організація

Назва проекту

Сума
гранту

Тематика

Представництво благодійної
організації «Надія і житло для
дітей» в Україні, м. Київ

Розробка та
впровадження
навчальної програми для
прийомних батьків дітей
із функціональними
обмеженнями

19 998 €

Сироти, ДБСТ
та прийомні
сім»ї,
фасилітатори,
молодь

Черкаське обласне відділення
Дитячого Християнського
Фонду України, м. Черкаси

Підготовка дітей, що
проживають у закладах,
до сімейного життя

16 500 €

Регіон (область)

Кількість підтриманих
проектів

Закарпатська

2

Львівська (Броди 2, Дрогобич 1, Золочів – 1, )

10

Івано-Франківська

0

Чернівецька

1

За межами регіону Київ, Черкаси (Програма підтримки
прийомних сімей та ДБСТ)

2

Цільова група
Сироти, ДБСТ та прийомні
сім»ї, фасилітатори, молодь
Бідні
Узалежнені
Колишні ув»язнені
Неповносправні
Пацієнти
Спеціалісти у соціальний
сфері

N підтриманих проектів
3
1
2
1
6
2
(залучені до вищезгаданих
проектів)

Сироти, ДБСТ
та прийомні
сім»ї,
фасилітатори,
молодь

N індивідів - бенефіціарів
1428
100
160
300
4820
5450
1222
13 480
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ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ
НАСЕЛЕННЯ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРІОД КРИЗИ

На фото: «Проекта Т АЧ». Разом цікаво і весело. Літній табір в Часлівецькій школіінтернат.

Враховуючи законодавчі обмеження щодо можливостей забезпечення
фінансової сталості НУО, можна стверджувати, що впливу фінансовоекономічної кризи 2008 -2009 років зазнали не окремі організації, що
працюють з певними цільовими групами, а вся недержавна система
соціальних послуг. Якщо організації, що надають послуги
неповносправним дітям хоч частково спроможні замістити
недофінансування за рахунок приватних пожертв, то такі «соціально
непривабливі» послуги як реабілітація людей з алкогольною та
наркотичною залежністю, робота з бездомними та особами, що живуть
10
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з ВІЛ/СНІД, не можуть сподіватися й на це. Однак проблема полягає
не стільки у виживанні самих організацій, як у збереженні системи
послуг для найменш захищених верств населення в період кризи, коли
люди потребують цих послуг найбільше. Відсутність підтримки з боку
органів місцевого самоврядування ставить під загрозу існування
альтернативних, а часто і єдиних послуг, а найголовніше – загрожує
повною зупинкою просування реформ у сфері соціальних послуг для
населення.
Із метою підтримки надання соціальних послуг НУО та розши рення
фінансових можливостей Програми соціальних перетворень у Західній
Україні Консорціум МБФ «Фонд розвитку Карпатського Єврорегіону»
(Карпатський фонд) та Міжнародного фонду «Відродження» (МВФ) за
сприяння the Emergency Fund OSІ та Антикризової гуманіта рної
програми МФВ у жовтні 2010 року провів конкурс проектів для
сервісних неурядових організацій Західної України (Закарпатська,
Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька області). Основною
метою конкурсу було допомогти в період кризи соціально вразливим
верствам населення чотирьох областей Карпатського регіону шляхом
фінансової підтримки ініціатив місцевих неурядових організацій, які
надають соціальні послуги, що безпосередньо спрямовані на
покращення якості життя людей, постраждалих від фінансово
економічної кризи. Загальний бюджет конкурсу міні-грантів становив
2 231 550 гривень.
Протягом листопада 2010 року Карпатський Фонд отримав 70 заявок
на конкурс міні-грантів. Експертною радою проекту було відібрано 18
проектних пропозицій на суму 1 541 412 гривень. Одночасно з метою
ефективного використання коштів та підтримки проектів було прийнято
рішення про оголошення додаткового конкурсу, який відбувся у січні
2011 року.
Перевага надавалася проектам, що стосуються запровадження
інноваційних соціальних послуг, поданих НУО, які розміщені та
працюють у віддалених гірських, сільських населених пунктах регіону,
спрямовані на розвиток соціального підприємництва.
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Підтримані проекти

Організація

Назва проекту

Область

Бюджет
(в гривнях)

фонд

Придбання
сільськогосподарського
обладнання
для
вирощування
сільськогосподарських
культур
для
забезпечення
будинку
"Сім"я"
в
с.Павлово Закарпатської області

Закарпатська

117 450 грн.

«Карітас

Підтримка
діяльності
медикосоціального центру опіки для людей у
кризових ситуаціях на базі Шпиталю
ім..А.Шептицького
Розбудова системи надання прямих
соціальних послуг з реабілітації дітям з
функціональними обмеженнями, що
проживають
у
гірських
районах
Закарпаття в умовах фінансової кризи”
Разом цікаво і весело»

Львівська

116 805 грн.

Закарпатська

117 680 грн.

Закарпатська

73 500 грн.

Підтримка безпритульних
кризовий період

Львівська

115 150 грн.

«Кухня на колесах»

Львівська

52 395 грн.

Антикризова
підтримка
притулку
соціальної адаптації одиноких громадян
які повернулись з місць позбавлення
волі

Львівська

« Криза як поворотний момент»:
організація
діяльності
центру
психосоціальної допомоги для дітейінвалідів з ювенільним ревматоїдним
артритом

Львівська

Благодійний
"Райдуга"

МБФ
України»

Закарпатський
обласний
центр
комплексної
реабілітації «Дорога
життя»
Благодійний фонд
«Проекта ТАЧ»
ЛМГО «Спільнота
взаємодопомоги
«Оселя»
Благодійна
організація
«Мальтійська
служба допомоги у
Львові»
Благодійна
організація
„Регіональний
Центр
соціальної
адаптації”
Благодійний фонд
психологічної
та
соціальної
допомоги
“Гармонія»

людей

у

58
500 грн

50 000 грн
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Сокальська
районна асоціація
інвалідів
Товариство
«Зелений хрест
Ужгородська
міська громадська
організація
інвалідів
зору
«Дивосвіт»
Містечко
милосердя
святого Миколая
Благодійний фонд
«Назарет»

Об’єднана
Асоціація
студентів-юристів
Закарпаття
(ОАСЮЗ)
Ожівська сільська
громадська
організація
«Добробуд»
Молодіжний
громадський
центр
МГЦ
«Еталон»
Аналітичний
центр «Основа»

СГО
Центр
єднання
європейської
молоді
«За
спільне
майбутнє»

По л ьща
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«Організація зайнятості для людей з
особливими потребами у м. Сокаль»

Львівська

72 265 грн.

Агенція
з
працевлаштування
неповносправних осіб
Створення
патронажної
служби
«Дивосвіт» для людей з вадами зору
у Закарпатській області

Львівська

80 000 грн

Закарпатська

90 000 грн

Кращі умови життя для дітей з
проблемних родин, що особливо
потерпають у час кризи
Допомога людям узалежненим від
алкоголю і наркотиків, з кризових
сімей шляхом реабілітації в РЦ
«Назарет»
Безкоштовна юридична допомога та
правова
просвіта
соціально
незахищених та вразливих груп
населення в період кризи

ІваноФранківська

117 257 грн

Львівська

114 000 грн

Закарпатська

35 000 грн

«Впровадження
оздоровчих
технологій – створення умов для
повноцінного
виховання
підростаючого покоління в ДНЗ
«Розумашки»
Система соціальних знижок як засіб
подолання кризи

Чернівецька

40 000 грн

ІваноФранківська

100 780 грн

Десятина.
Проект
підтримки
вразливих груп населення у Львові в
кризовий період шляхом створення
соціальної дисконтної системи
Створення в умовах економічної
кризи цільових програм зайнятості та
підтримки соціально вразливих груп
населення у віддалених гірських
районах Львівської області

Львівська

100 630 грн

Львівська

90 000 грн
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Виконання проекту підтримки вразливих категорій населення у
Західній Україні в період кризи дало змогу сервісним НДО не тільки
зберегти цілий ряд сучасних соціальних послуг для населення Західної
України, але й використати ті можливості, що відкриває фінансовоекономічна криза, а зокрема:
- Довести той факт, що НДО спроможні надавати ефективні
соціальні послуги, використовуючи менші ресурси;
- Сервісні НДО можуть стати партнерами влади у наданні
соціальних послуг населенню, через формування системи
соціального замовлення;
- НДО, будучи більш гнучкими, здатні запроваджувати новітні
підходи та методики надання соціальних послуг;
- Широка участь НДО у наданні соціальних послуг сприятиме
деінституалізації всієї системи соціальних послуг в західному
регіоні та в Україні в цілому;
- Підтримка проектів, спрямованих на запровадження соціального
підприємництва
дозволить
виробити
дієвий
механізм
забезпечення сталості НДО та їх послуг;
- Зміцнення сервісних НДО сприятиме розвитку громадянського
суспільства. Участь НДО в наданні послуг населенню – це ознака
того, що громадянське суспільство безпосередньо підтримує
вразливі групи людей і бере на себе відповідальність за надання
соціальних послуг, особливо коли державні ресурси і можливості
для цього досить обмежені.
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КАРПАТСЬКА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
ім. ФРЕДА РОБІ

Фредерік Робі, американський
філантроп, що пожертвував 100 000
USD на програми мережі
Карпатських фондів.

Кошти,
за
побажанням
донора, використано для
створення стипендіального
фонду
для
5
країн
Карпатського
Єврорегіону
(Угорщина,
Польща,
Словаччина,
Румунія,
Україна). У
середньому
близько 4 000 USD виплачується щорічно у вигляді стипендій у кожній
із країн регіону.
У 2010 році, як і минулі роки діяльності Програми, конкурс проходив на
базі факультету суспільних наук Ужгородського національного
університету. Наукова Рада факультету отримала та розглянула 29
заявки від номінантів, із яких спільний грантовий комітет відібрав
шість стипендіатів на 2010-2011 роки. Стипендія покриває плату за
навчання та невелику суму на кишенькові витрати. Одною з вимог
отримання стипендій є добровільна праця у Карпатському Фонді.
Стипендіати на 2010-2011 навчальні роки







Бляшко Михайлина
Олександра Огарь
Елеонора Кос
Ганна Варгол
Вікторія Яцков
Мар’яна Клованич
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ОПЕРАЦІЙНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ГРОМАД
У 2010 році Карпатський фонд розпочав третій етап виконання
операційного проекту в рамках програми розвитку громад. На основі
даних про готовність громад, отриманих на першому етапі Програми,
Карпатський фонд відібрав одну пілотну громаду для проведення
циклу тренінгів і заходів, спрямованих на мобілізацію громади і
створення фонду громади. Цією громадою виявилося місто Перечин,
де ініціативна група заклала фундамент для подальшого розвитку як
громадської активності, так і самої концепції фонду громади.
Партнером Карпатського фонду у даному проекті виступив
Благодійний фонд «Центр громадських ініціатив», м. Перечин.

Молодіжна
Перечин

рада

міста

У рамках другого
етапу відбулося
становлення
Молодіжної Ради
міста Перечин, яка
є невід’ємним
елементом фонду
громади; зміцнення ініціативної групи, співпраця бізнесу влади та
громади, яка вилилася в участь громади у проекті „Корпоративна та
приватна благодійність: можливості для розвитку
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громадянського суспільства в Україні”, що виконується Українським
Форумом благодійників.
Однак, найважливішим результатом даної роботи стало закладення
бази для започаткування фонду громади міста Перечин – унікальної
структури, що працює для громади та управляється громадою.
Протягом третього етапу, у 2010 році основний акцент було
спрямовано на роботу із ініціативними групами з метою надати краще
розуміння фонду громади, оцінки потреб громади, виявлення її
ключових лідерів та перешкод, що гальмують активний процес
розвитку громади; розробку плану розвитку громади (стратегічного
плану); двосторонній процес комунікацій із жителями міста став
можливий завдяки випуску вісника «Калейдоскоп Перечинщини»; і
основним результатом стало навчання стосовно грантодавчого
процесу, а також розробка грантової програми Фонду громади міста
Перечин.

Інтернет-сторінка Калейдоскопу Перечинщини: http://kaleydoskopperethin.blogspot.com/
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ПРОЕКТ «КАРПАТСЬКИЙ ДІМ»
Розширення ЄС призвело до того, що прикордонні регіони
Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, а також країни-сусіда ЄС України, стали одними з найбідніших районів в межах власних країн.
З’явилися побоювання, що в нових умовах ці нові області будуть
розвиватися ще повільніше, оскільки нові кордони і економічні правила
можуть привести до сповільнення взаємних контактів. Проте також
існує глибоке переконання, що ця критична ситуація повинна бути
вирішена за допомогою Європейської Спільноти, що запропонувала
низку фінансових інструментів для підтримки ініціатив розвитку
вищезгаданих регіонів.

На фото: 1-й бізнес-форум в
рамках проекту «Карпатський
дім»

З
огляду
на
вищезазначене, команда
Карпатського фонду Польща в тісній співпраці
з Мережею Карпатських
фондів в Словаччині, Угорщині, Румунії і Карпатським фондом Україна, розробила і подала на розгляд проект під назвою
"Карпатський
дім
стимулювання
транскордонного
співробітництва
в
Карпатському
регіоні".
Проект
було
реалізовано за підтримки Норвезького фінансового механізму.
Основні напрямки діяльності проекту стосувалися організації
низки міжнародних форумів, дискусій та навчальних поїздок, розробку
веб-сторінки та її наповнення інформацією на п’яти мовах, організацію
Carpathian EXPO, розробки і редагування карти Карпатського
Єврорегіону, створення та підтримки роботи постійно діючої
18

К а р па т с ь к и й фо нд
Уг орщ и на

По л ьща

Р ум у ні я

С ло ва ч ч и на

У кра їна

Карпатської виставки. Бенефіціари проекту - неурядові організації,
органи місцевого самоврядування та бізнесові кола.
На фото: 2-й бізнес форум в
рамках проекту «Карпатський дім»

Період реалізації проекту
охоплював квітень 2007 - квітень
2011
року.
У
2010
році
Карпатський фонд - Україна
активно долучився до реалізації
заключного
етапу
проекту
«Карпатський дім». Протягом
усього терміну реалізації проекту Карпатський фонд - Україна
проводив широку інформаційну кампанію проекту в українській частині
Карпатського Єврорегіону.
Станом на кінець 2010 року досягнуто наступних результатів:
проведено 2 міжнародні форуми для неурядових організацій, 2
міжнародні форуми для органів місцевого самоврядування та 2 бізнесфоруми; створено сайт проекту, доступний у тому числі українською
мовою; видано та розповсюджено карту Карпатського єврорегіону 5-ма
мовами; опубліковано видання, що містить результати проекту
"Карпатський дім" (5-ма мовами), відзнято фільм під назвою
"Карпатський дім", де продемонстровано досягнення (польською та
англійською мовами). Здійснено підготовку до проведення акції під
назвою "Carpathian Expo» у приміщенні Європейського парламенту в
м.Брюссель. Акція відбудеться у квітні 2011 року.
За період реалізації проекту 85 учасників з України взяли участь у
міжнародних форумах та ознайомчих поїздках, використали
можливість отримати нові знання та обмінятися досвідом з питань, що
стосуються розвитку регіонів. Разом з учасниками міжнародних зібрань
з сусідніх країн - Угорщини, Словаччини, Румунії та Польщі, вони
розробили та підписали кілька спільних документів про наміри, де
заявили про готовність зробити свій внесок у розвиток прикордонних
регіонів.
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ПРОЕКТ «КРАЩІ НОРВЕЗЬКІ ПРАКТИКИ ДЕРЖАВНОПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА – НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ»
У період з листопада 2009 року по лютий 2010-го Карпатським фонд Україна та Карпатський фонд – Польща спільно реалізували проект
“Кращі Норвезькі практики державно-приватного партнерства - нові
можливості для Польщі та України”. Проект реалізовано за
підтримки Норвезького фінансового механізму.
Загальною метою проекту було показати ефективність використання
потенціалу державно-приватного партнерства в інтересах розвитку
регіону. Діяльність в рамках проекту передбачала просування знань і
стандартів, що стосуються реалізації зобов'язань за допомогою
формули публічно-приватного партнерства (ППП), сприяти розвитку
ППП серед суб'єктів господарювання, а також показати можливості
для соціально-економічного розвитку та реалізації державних завдань
за допомогою по ППС. Крім того, завдання полягало у подоланні
недовіри до нового методу реалізації суспільних завдань, тобто ППП.
Ключовою акцією проекту був міжнародний форум «ярмарок знань»,
що відбувся 16-19 лютого 2010 року у м. Санок, Польща, участь у
якому взяли представники влади, бізнесу та інших зацікавлених
учасників з Польщі та України. Учасники форуму ознайомилися з
кращими практиками в галузі державно-приватного партнерства у
Норвегії, зокрема заслухали презентації 6-ти представників з
норвезьких наукових інституцій щодо теорії та практики залучення
приватного бізнесу до реалізації спільних з державними установами
інвестиційних проектів.
Крім того, учасники обмінялися досвідом в
галузі публічно – приватного партнерства у Польщі та Україні.
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ПРОЕКТ «РАЗОМ І ВІДПОВІДАЛЬНО»
Проект «Разом і відповідально» стосувався теми корпоративної
соціальної відповідальності, зокрема, малого і середнього бізнесу.

Карпатський Фонд вважає, що поняття корпоративної соціальної
відповідальності є ключовим інструментом для сприяння поглибленій
участі приватного сектора в розвитку громад у прикордонних регіонах
Словаччини та України. Проект було реалізовано у період квітень 2008
року - жовтень 2010 року. Проект реалізовано за підтримки
Норвезького фінансового механізму та державного бюджету
Словацької Республіки.
Метою проекту було розвинути потенціал установ приватного
сектору як важливого ресурсу для фінансування громадських ініціатив
у словацько-українському транскордонному просторі. Проект також
передбачав передачу знань та досвіду у галузі КСВ зі Словаччини в
Україну.
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Цільові групи проекту - малий і середній бізнес, інституції, що
працюють з темою КСВ, неприбуткові неурядові організації місцевого
та регіонального рівня, регіональна влада, ЗМІ та громади з
прикордонних територій Словаччини та України.

Основними результатами проекту є Довідник з практики КСВ з
наголосом на філантропію громад на основі транс-секторального
співробітництва під назвою «Разом і відповідально: як успішно
співпрацювати задля місцевого розвитку?», виданий також і
українською мовою, виставка фотографій і розповідей на тему
корпоративної соціальної відповідальності, а також партнерська база
даних - віртуальний простір, створений з метою презентації кращих
практик та прикладів для наслідування в галузі корпоративної
соціальної відповідальності.
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Стаття витрат

Сума грн.

Проект Інституційного розвитку

839 883,95

Проект розвитку громад

157 973,25

Власний внесок та співфінансування операційних проектів
Програма соціальних перетворень в Західній Україні
Карпатська стипендіальна програма
Придбання офісного приміщення
Кращі норвезькі практики в державно приватному співробітництві можливості для Польщі та України
Всього за 2010 рік

87 023,14
2 217 857,54
15 274,5
634 523,53

20 866,9
3 973 402,81

ДІАГРАМА ВИТРАТ
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ВИСНОВОК АУДИТОРА
Аудитор вважає за можливе підтвердити, що фінансові звіти
Міжобласного благодійного фонду «Фонд розвитку Карпатського
єврорегіону» в складі Балансу станом на 31.12.2010 року з валютою
балансу 1523,3 тис. грн. та Звіту про фінансові результати за 2010 рік
із сумою прибутку 1088,7 тис. грн. та фінансові звіти Громадської
організації «Карпатська фундація» в складі Балансу станом на 31.12.
2010 року з валютою балансу 1230,3 тис. грн. та Звіту про фінансові
результати за 2010 рік із сумою чистого прибутку 757,3 тис. грн., у всіх
суттєвих аспектах, достовірно відображають фінансову інформацію
про діяльність цих організацій за період з 01 січня 2010 року по 31
грудня 2010 року згідно з нормативними вимогами щодо організації
бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

24

К а р па т с ь к и й фо нд
Уг орщ и на

По л ьща

Р ум у ні я

С ло ва ч ч и на

У кра їна

СТРУКТУРА КАРПАТСЬКОГО ФОНДУ
Загальні збори

Правління

Програмні
радники

Персонал

Технічні
радники

Цільова група
Правління:
1.Наталія Суходольська
2.Олена Бей
3. Андрій Вишняк
Персонал:
1.Руслан Жиленко – директор
2.Наталія Белей – координатор Програми соціальних перетворень в Західній
Україні
3.Наталія Ільченко – координатор Програми підтримки прийомних сімей та
ДБСТ в Центральній та Східній Україні
4.Тетяна Пащенко – координатор операційних проектів
5.Ганна Гіреш – бухгалтер
6.Наталія Зомбор – офіс-менеджер
Програмні радники:
1.Ірина Козубовська
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2.Світлана Якімеліна
3.Андрій Вишняк
Технічні радники фонду – це незалежні експерти, які здійснюють технічний
аналіз проектів, пов’язаних з реконструкцією чи будівництвом.

ОСНОВНІ ПАРТНЕРИ КАРПАТСЬКОГО ФОНДУ
Мережа Нідерландських благодійних фондів для країн Центральної та Східної
Європи
Карпатський фонд міжнародний
Фонд Чарльза Стюарта Мотта
Фредерік Робі
Карпатський фонд – Польща
Карпатський фонд – Румунія
Карпатський фонд – Словаччина
Карпатський фонд – Угорщина
Міжнародний фонд «Відродження»
Український Форум благодійників
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