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Загальний огляд діяльності у 2011 році
Суперечливі процеси були характерними для розвитку третього
сектору в Україні протягом 2011 року. В першу чергу, зазнало змін
правове поле. Було прийняті та змінені цілий ряд законодавчих актів,
що стосуються оподаткування, доступу до публічної інформації,
діяльності громадських рад, державного-приватного партнерства
тощо. Проте більшість експертів вважає, що дати реальні оцінки
впливу нововведень на громадянське суспільство буде можливим
лише через деякий час. Водночас ряд довгоочікуваних законодавчих
актів все ще залишаються нерозглянутими, до прикладу, про
благодійництво та благодійні організації. Понад 9000 організацій
громадянського суспільства взяли участь у роботі громадських рад при
органах державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів.
Недержавні організації все ще зазнають впливу економічної
кризи, що, в першу чергу, проявляється в обмеженому доступі до
фінансових ресурсів. Рівень підтримки з боку бізнесу та місцевого
самоврядування ще не повернувся на докризовий рівень. Це, в тому
числі, призвело до того, що багато професіоналів залишили сектор. З
іншого боку, криза справила й позитивний вплив на громадські
організації. Експерти відзначають посилення уваги інститутів
громадянського суспільства до своєї прозорості, організаційної
спроможності, сталості, стратегічного планування тощо.
Протягом 2011 року не відбулося значних змін в обсязі та якості
соціальних послуг, що надаються громадськими організаціями. Проте у
великих містах України посилилася конкуренція сервісним НУО з боку
муніципальних установ. Беручи до уваги складне податкове
законодавство та недостатній рівень організаційної спроможності
сервісних НУО, слід констатувати, що більшість з них ще не готові
самостійно фінансувати себе за рахунок основної діяльності. Саме
тому донорські організації продовжують відігравати ключову роль у
підтримці недержавних соціальних послуг та організацій, що їх
надають.
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Карпатський фонд як одна з найбільших донорських організацій
Західної України, протягом 2011 року підтримував недержавну систему
соціальних послуг в регіоні. Фонд продовжив фінансування в межах
існуючих програм та започаткував нові. До грантових програм було
додано операційні компоненти, що дозволило підвищити рівень
організаційної спроможності сервісних НУО та запровадити нові
підходи до роботи із клієнтами.
Важливим результатом діяльності Фонду у 2011 році стало
поглиблення співпраці із вітчизняними та зарубіжними партнерами,
зокрема Міжнародним фондом «Відродження», Українським форумом
благодійників, Мережею нідерландських благодійних фондів для країн
Центральної та Східної Європи, фондом Скан, програмами
транскордонного співробітництва Європейської Комісії тощо.
Карпатський фонд Україна є членом міжнародної мережі
Карпатських фондів (ММКФ). До ММКФ входять чотири незалежні
фундації, які працюють у Карпатському Єврорегіоні. Мережа служить
платформою для спільних проектів, надає допомогу вразливих групам
населення та підтримує розвиток різноманітних і поліентнічних громад
та соціальних груп у Карпатському Єврорегіоні.
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ПРОЕКТ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
КАРПАТСЬКОГО ФОНДУ УКРАЇНА
2011-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,
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.
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
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інших – виконував операційні проекти, то в 2011 році організація
продовжувала розробляти як операційні так і грантові програми в усіх
пріоритетних сферах.
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.
2011
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.
2011 став останнім роком, протягом якого у рамках програми було
надано фінансову підтримку на виконання проектів, що відповідають
пріоритетам Програми. Зважаючи на те, що остаточне рішення про
фінансування проектів приймалося грантовим комітетом Мережі
нідерландських благодійних фондів, підтримку отримали саме ті
ініціативи, які, на думку радників, мають потенціал щодо сталості та
життєздатності.
Загалом у 2011 році було отримано 14 заявок, із них підтримано 10
проектів на загальну суму 119 975,00 євро.

Сокальська
районна
організація
інвалідів.
Учасники гуртків (проект
«Особливі
діти
–
особливий підхід»)
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Львівська область
Організація

Назва проекту

Сокальська
районна
організація
інвалідів

Особливі діти –
особливий підхід

Спільнота
Взаємодопомоги
«Оселя»

Благодійна
установа
«Навчальнореабілітаційний
центр «Джерело»

Створення
соціального
підприємства на
базі соціального
гуртожитку для
безпритульних
людей
Соціальне
підприємництво як
самостійна
діяльність
неприбуткових
організацій - шлях
до реалізації права
на працю
неповносправної
молоді та
перспективне
джерело
самофінансування
в період кризи
благодійництва

Сума гранту

Тематика

10 175€

Неповносправні

8 000 €

Бездомні

10 960,00 €

Неповносправні

Спільнота взаємодопомоги
«Оселя». Осередок
підтримки бездомних
ім.Кофоеда
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Ужгородська міська
громадська організація
інвалідів зору «Дивосвіт».
Проект «Біла тростина – стань
самостійним» - підвищення
якості життя інвалідів по зору
Закарпаття завдяки
оволодінню ними знаннями та
навичками з просторового
орієнтування і мобільності.

Закарпатська область
Організація

Назва проекту

Сума
гранту

Тематика

Ужгородська міська
громадська організація
інвалідів зору «Дивосвіт»

«Біла тростина – стань
самостійним»

12 918,00 €

Неповносправні

Благодійний Фонд імені
Олександра Хіри

Реконструкція будинку
милосердя

18 065,00 €

Люди похилого
віку

Закарпатський обласний
благодійний фонд
«Карітас святого Мартіна»

Будинок соціального
захисту дітей ім. св.
Михайла (Будівництво
четвертого дитячого
будинку сімейного типу
в с.Ратівці,
Ужгородський район,
Закарпатська область)

20 790,00 €

Сироти, ДБСТ та
прийомні сім’ї
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Івано-Франківська область
Організація
Містечко Милосердя Святого
Миколая, Крихівці, ІваноФранківськ

Назва проекту
Дім для одиноких
матерів у кризовій
ситуації

Сума
гранту
13 475,00 €

Темати
ка
Діти,
одинокі
матері

На фото: Містечко Милосердя Святого Миколая, Крихівці,
Дім для одиноких матерів
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Проекти за межами Карпатського Єврорегіону
Організація

Назва проекту

Черкаська міська дитяча
громадська організація «Грані»

Створення інформаційно
- комунікативного центру

Сума
гранту
11 990,00 €

«ПриЄмна сім’я»
Дніпропетровська обласна
благодійна організація “Колиска
надії”

13 422,00 €

Супервізійні зустрічі для
прийомних батьків та
батьків-вихователів
Дніпропетровської
області

Регіон (область)

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

Кількість підтриманих
проектів

Закарпатська

3

Львівська

2

Івано-Франківська

1

Чернівецька

0

За межами регіону – міста Дніпропетровськ та Черкаси
(Програма підтримки прийомних сімей та ДБСТ)

2

N підтриманих проектів

Тематика

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

3

N індивідів – бенефіціарів
365

Молоді матері

1

50

Неповносправні

2

160

Люди похилого віку

1

23

Бездомні

1

25

Всього

614
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ПРОЕКТ ПІДТРИМКИ ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ
НАСЕЛЕННЯ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ В ПЕРІОД КРИЗИ

На фото: «Мальтійська служба допомоги у Львові». Кухня на колесах

Враховуючи законодавчі обмеження щодо можливостей забезпечення
фінансової сталості НУО, можна стверджувати, що впливу фінансово –
економічної кризи 2008 -2009 рр. 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, особами, що живуть з
ВІЛ/СНІД не можуть сподіватися і на це. Однак, проблема полягає не
стільки у виживанні самих організацій, як в збереженні системи послуг
для найменш захищених верств населення в період кризи, коли люди
11
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потребують цих послуг найбільше. Відсутність підтримки з боку органів
місцевого
самоврядування
ставить
під
загрозу
існування
альтернативних, а часто і єдиних послуг, накопичений досвід, а саме
головне – загрожує повною зупинкою просування реформ у сфері
соціальних послуг для населення.
Із метою підтримки надання соціальних послуг НУО та розширення
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 гуманітарної
програми МФВ у жовтні 2010 року оголосили 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 4 областей Карпатського регіону шляхом
фінансової підтримки ініціатив місцевих неурядових організацій, які
надають соціальні послуги, що безпосередньо спрямовані на
покращення якості життя людей, які постраждали від фінансово
економічної кризи. Загальний бюджет конкурсу міні-грантів становив
2 231 550 гривень.
Конкурс проходив у два етапи (листопад 2010 року та січень 2011
року), за результатами відбору було підтримано 28 організацій, які і
виконували заходи по проектах протягом 2011 року.
На
фото:
ЕКО-Путильщини:
Надання соціально-економічних
послуг для вразливих верств
населення
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Організація

Назва проекту

Область

Бюджет
(в гривнях)

Благодійний фонд
"Райдуга"

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

Закарпатська

117 450 грн.

МБФ «Карітас
України»

Підтримка діяльності медикосоціального центру опіки для людей
у кризових ситуаціях на базі
Шпиталю ім..А.Шептицького.

Львівська

116 805 грн.

Закарпатський
обласний центр
комплексної
реабілітації
«Дорога життя»

Розбудова системи надання прямих
соціальних послуг з реабілітації
дітям з функціональними
обмеженнями, що проживають у
гірських районах Закарпаття в
умовах фінансової кризи”

Закарпатська

117 680 грн.

Благодійний фонд
«Проекта ТАЧ»

Разом цікаво і весело»

Закарпатська

73 500 грн.

ЛМГО «Спільнота
взаємодопомоги
«Оселя»

Підтримка безпритульних людей у
кризовий період

Львівська

115 150 грн.

Благодійна
організація
«Мальтійська
служба допомоги у
Львові»

«Кухня на колесах»

Львівська

52 395 грн.

Благодійна
організація
„Регіональний
Центр соціальної
адаптації”

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

Львівська

58 500 грн
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Благодійний фонд
психологічної та
соціальної
допомоги
“Гармонія»

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

Львівська

50 000 грн

Сокальська
районна асоціація
інвалідів

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

Львівська

72 265 грн.

Товариство
«Зелений хрест

Агенція з працевлаштування
неповносправних осіб

Львівська

80 000 грн

Ужгородська міська
громадська
організація
інвалідів зору
«Дивосвіт»

Створення патронажної служби
«Дивосвіт» для людей з вадами
зору у Закарпатській області

Закарпатська

90 000 грн

Містечко
милосердя святого
Миколая

Кращі умови життя для дітей з
проблемних родин, що особливо
потерпають у час кризи

ІваноФранківська

117 257 грн

Благодійний фонд
«Назарет»

Допомога людям узалежненим від
алкоголю і наркотиків, з кризових
сімей шляхом реабілітації в РЦ
«Назарет»

Львівська

114 000 грн

Об’єднана
Асоціація
студентів-юристів
Закарпаття
(ОАСЮЗ)

Безкоштовна юридична допомога та
правова просвіта соціально
незахищених та вразливих груп
населення в період кризи

Закарпатська

35 000 грн

Ожівська сільська
громадська
організація
«Добробуд»

«Впровадження оздоровчих
технологій – створення умов для
повноцінного виховання
підростаючого покоління в ДНЗ
«Розумашки»

Чернівецька

40 000 грн

Молодіжний
громадський центр
МГЦ «Еталон»

Система соціальних знижок як засіб
подолання кризи

ІваноФранківська

100 780 грн
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Аналітичний центр
«Основа»

Десятина. Проект підтримки
вразливих груп населення у Львові в
кризовий період шляхом створення
соціальної дисконтної системи

Львівська

100 630 грн

СГО Центр
єднання
європейської
молоді «За спільне
майбутнє»

Створення в умовах економічної
кризи цільових програм зайнятості
та підтримки соціально вразливих
груп населення у віддалених
гірських районах Львівської області

Львівська

90 000 грн

Львівська міська
громадська
організація "Центр
психологічної та
духовної підтримки
та взаємодопомоги
"Дорога"

Розвиток присадибного
господарства з метою
самозабезпечення реабілітаційного
центру для наркозалежних
екологічними продуктами
харчування

Львівська
область

78 000,00

Громадська
організація «Сила в
громаді»

Запровадження інноваційних
соціальних послуг та соціального
підприємництва у передгірських
селах Доброгостів та
Бистрий Дрогобицького району
Львівської області

Львівська
область

95 000,00

"ЕКО-Путильщини"

Надання соціально-економічних
послуг для вразливих верств
населення сіл Шепіт,Селятин,
Плоска, Сергії, Путила
Путильського району Чернівецької
області

Чернівецька
область

40 000,00

Благодійний фонд
"Центр сприяння
психічному
здоров"ю дітей та
підлітків"

Майстерня добра

Львівська
область

21 138,00

ГО "Чернівецький
міський Центр
захисту приватних
підприємців і
підприємств малого
бізнесу"

Соціальна відповідальність складова успішного бізнесу

Чернівецька
область

74 000,00
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Агенція розвитку
Радехівщини

"Змінимо життя дітей на краще"

Львівська
область

58 000,00

Івано-Франківська
жіноча громадська
організація "Лада"

Через творчість до професії:
інноваційні послуги професійного
орієнтування для учнів старших
класів шкіл-інтернатів для дітей
сиріт у Івано-Франківській області та
гірських районах Львівської області

Івано Франківська
область

59 000,00

БФ "Нова сім"я"

"Запали вогник таланту у дитини"

Закарпатська
область

56000,00

Закарпатська
обласна молодіжна
громадська
організація
«Молодіжний
інформаційний
центр»

Підтримка вразливих верств
населення міста Ужгород в період
кризи шляхом впровадження
системи соціальних знижок

Закарпатська
область

80 000,00

Вишківська
селищна ГО
"Прометей"

Створення мобільного медикосоціального центру

Закарпатська
область

78 000,00

Навчально –
реабілітаційний
центр "Джерело"

Особливі діти – особливі потреби:
підсилення реабілітаційної
складової в роботі відділення
соціально-педагогічної реабілітації
центру «Джерело»

Львівська
область

51 000,00

2 231 550
грн

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;
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- 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.
Завдяки підтриманим проектам продовжують функціонувати близько
70 видів соціальних послуг, крім того, впроваджено біля 17 видів нових
послуг. Це включає, зокрема, організацію соціальних підприємств,
соціальне включення, психологічну, фізичну, медико-психосоціальну
реабілітацію, іппотерапію, логопедичну підтримку, соціальний та
юридичний супровід, трудову реабілітація, вуличне патрулювання та
осередок підтримки безпритульних, соціальну адаптацію та
попередження дитячої безпритульності, базові соціальні та соціальнопобутові послуги, послуги із працевлаштування та профорієнтацію,
арт-терапію, патронажну службу, домашню опіку, розробка програм та
створення нових моделей міжсекторної співпраці тощо.
У ході реалізації Проекту було підтримано діяльність багатьох
досвідчених
та
професійних
організацій,
які
займаються
реабілітаційною роботою з дітьми, людьми з обмеженими фізичними
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можливостями, узалежненими особами та особами, які звільнилися з
місць позбавлення волі. Також було налагоджено роботу з надання
життєво необхідних послуг таких як: забезпечення безкоштовним
гарячим харчування у певних визначених місцях, а також на дому,
надання послуг з прання білизни, тимчасового житла, надання першої
медичної допомоги для малозабезпечених осіб, безпритульних, літніх
та одиноких людей.

На фото : ДНЗ «Розумашки». Будівництво оздоровчо-ігрового центру
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ПРОЕКТ ПОТРІБНІ ДВОЄ:
ДОПОМОЖИ ІНШОМУ – СТАНЬ ПРИЯТЕЛЕМ

На фото: Богдан та Світлана познайомилися у Львові за допомогою Товариства Зелений
Хрест та проекту "Стань приятелем".

У червні 2011 року Карпатський фонд розпочав програму «Допоможи
іншому – стань приятелем», яка має на меті сприяти соціальній
інтеграції дітей та молоді із обмеженими можливостями у чотирьох
областях України – Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та
Чернівецький. Програма виконується у Сербії, Чорногорії та Україні за
фінансової підтримки фонду Скан та Мережі нідерландських
благодійних фондів для Центральної та Східної Європи.
Проекти, побудовані на концепції «приятелів», спрямовані для людей,
що потребують соціальної підтримки. Із метою розширення соціальних
мереж вразливих категорій, цільовими групами можуть бути молоді
матері, бездомні, люди з обмеженими фізичними та ментальними
можливостями. Бути приятелем – це бути завжди поруч. Однак, це ні в
якому разі не означає, що приятель замінює професійного опікуна чи
19
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соціального працівника. Приятель – це як товариш: той, кому можна
довіритися; той, хто може вислухати; той, з ким можна прогулятися,
піти в кінотеатр чи кафе. Добровольці, що хочуть стати приятелями,
беруть на себе зобов’язання проводити час із своїм товаришем
регулярно: наприклад, три години на тиждень, два рази на місяць
тощо.
У даній програмі цільовою групою є неповносправні діти та молодь та
волонтери, які можуть стати їм приятелями для проведення разом
вільного часу. Волонтери, залучені до проектів, проходять відпо відне
навчання та підготовку, щоб стати приятелем. Після цього
створюються пари відповідно до можливостей та потреб клієнтів і
приятелів. Обидві групи, клієнти і приятелі, отримують користь від
таких відносин.
У рамках програми Карпатський фонд пропонував фінансову та
консультативну і технічну підтримку організаціям, що були відібрані на
конкурсній основі.
У рамках даної програми Карпатський фонд підтримав десять
неурядових організацій, які досягли значних успіхів у втіленні концепції
приятелів та започаткуванню інноваційних підходів у роботі із дітьми
та молоддю із обмеженими можливостями:
Асоціація соціальних працівників, м.Ужгород
Проект ТАЧ, м.Ужгород,
Медико-соціальний реабілітаційний центр «Дорога життя»,
м.Ужгород
Благодійний фонд підтримки інвалідів «Нове життя», м.Мукачево
Благодійний фонд «Карітас – Івано-Франківськ УГКЦ»
Благодійний Фонд «Карітас Самбірсько-Дрогобицької єпархії
УГКЦ»
«Віра і світло» у партнерстві із благодійною організацією
«Львівська освітня фундація», м. Львів
Товариство «Зелений хрест», м. Львів
Сокальська районна асоціація інвалідів, м. Сокаль Львівської
області
Громадська організація «Чернівецька регіональна асоціація
поточного виховання».
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Досвід та результати виконання проектів показують, що проекти
«приятелів» справляють значний вплив на цільові групи, та доводить
ефективність концепції приятелів. У рамках програми було створено
біля 200 приятельських пар, залучено близько 300 волонтерів,
організовано більше ніж 1500 індивідуальних та групових заходів
приятелів, що сприяло соціальній інтеграції та зменшенню суспільної
ізоляції неповсносправних дітей.
У рамках програми було здійснено чималу кількість заходів по
популяризації та розповсюдженню концепції приятелів в Україні.
Зокрема, було ввід знято фільм про проекти та розроблено
навчальний посібник, що дасть змогу покращити ефективність
приятельських проектів у майбутньому.

На фото: Наталка і Вікторія познайомилися в Мукачеві за допомогою Реабілітаційного
центру "Нове життя" та проекту "Стань приятелем"
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ПРОЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ПРОЕКТ «КАРПАТСЬКИЙ РЕГІОН ЯК ПРИВАБЛИВА
ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ»
Із 2005 року Карпатський фонд, - як організація, що поєднує грантову
діяльність та реалізацію операційних програм і проектів, - активно
впроваджує транскордонні проекти за підтримки європейських
інструментів фінансової допомоги. Серед них проекти, де Фонд
виступає у ролі апліката, транскордонного, місцевого або
асоційованого партнера.
Зокрема, у 2011 році в цьому напрямку зроблено наступне:
У січні 2011 було розпочато реалізацію масштабного проекту
«Карпатський регіон як приваблива туристична дестинація», що
спільно
впроваджується
чотирма
організаціями:
неурядовою
організацією «Кошіце – Європейська столиця культури 2013» (м.
Кошіце, Словаччина, основний партнер), органом місцевого
самоврядування м. Шарошпоток (Угорщина, транскордонний партнер в
Угорщині), Фондом розвитку Карпатського єврорегіону в Румунії
(Румунія, транскордонний партнер в Румунії) та Карпатським фондом
(м. Ужгород, Україна, транскордонний партнер в Україні). Проект
здійснюється за підтримки Програми прикордонного співробітництва
ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. Загальний бюджет
проекту становить 219 699,86 євро (www.carat-destination.eu )
Проект «Карпатський регіон як приваблива туристична дестинація»
насамперед спрямований на підтримку соціального і економічного
розвитку регіону шляхом координованого розвитку туризму у окремих
територіях та визначених
дестинаціях загалом. Проект є
чотирьохстороннім транскордонним проектом, спрямованим звести
воєдино зусилля прикордонних регіонів чотирьох країн, що поєднані
спільною природною та культурною спадщиною та мають приблизно
однаковий потенціал для розвитку туризму, зокрема сільського та
екологічного.
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Метою проекту є здійснення позитивного впливу на туристичний ринок
шляхом створення неформальної платформи – міжнародного
туристичного кластеру як платформи на місцевому рівні у окремих
регіонах, також, з метою збільшення потоку туристів у регіони.
Впровадження
проекту
також
слугуватиме
довгостроковим
інструментом розвитку туристичних продуктів у цільовому регіоні.
Специфічними цілями, визначеними проектом є:
Розробка платформи для співпраці між ключовими учасниками
туристичного сектору на місцях в межах цільової території
шляхом об'єднання зусиль державного і приватного секторів
(передача ноу-хау та досвіду в тому числі у районах, де певна
співпраці в цьому напрямку вже існує).
Підготовка і розробка Стратегії розвитку туристичних дестинацій
(стратегія міститиме план менеджменту дестинацій).
Підготовка та проведення маркетингового дослідження на рівні
окремих країн на цільовій території, визначеній кожним
відповідальним партнером, та розробка навчальних курсів для
зацікавлених партнерів на основі результатів дослідження.
Ініціювання процесу створення неформального транскордонного
туристичного кластеру – визначення напрямків, передбачених в
стратегії, створення платформи співпраці на місцях.

На фото: вступна
конференція проекту
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Цільовими групами даного проекту є представники державного сектору
у відповідних містах та районах, громадських об'єднань, приватного
туристичного сектору, освітніх установ, що спеціалізуються в галузі
туризму, суб'єкти, відповідальні за розробку місцевої і регіональної
політики, туроператори.
У квітні 2011 року відбулася вступна конференція проекту, що
ознайомила учасників з проектом, його основними намірами та
запланованими
заходами.
Представники
організацій-партнерів
оприлюднили інформацію, що стосується сучасного стану розвитку
туризму в цільових регіонах проекту та діючого законодавства в галузі
туризму в країнах-учасницях. Було зроблено наголос на відкритості
проекту до співпраці для всіх зацікавлених учасників у сфері туризму
та волонтерів, зацікавлених у підвищенні туристичної привабливості
регіону на місцевих та європейських туристичних ринках.
У тому ж квітні було проведено міжнародний семінар за участі
представників організацій-партнерів, в рамках якого було остаточно
погоджено план роботи по проекту та розподілено обов’язки щодо його
впровадження.
У період з червня по листопад 2011 року було проведено комплексне
дослідження з визначення видів туризму з найбільшим потенціалом
для розвитку в цільових регіонах, а також потреб учасників
туристичного ринку для розвитку саме цих видів. Так, результати
дослідження показали, що цільових районів проекту з української
сторони - у Ужгородському та Берегівському районах Закарпатської
області найбільший потенціал для розвитку мають гастрономічний,
культурний та подієвий види туризму.
З огляду на результати дослідження, розпочався наступний блок
роботи в рамках проекту , а саме – розробка навчально-методичних
матеріалів, що допоможуть акторам туристичного сектору якісніше
розвивати визначені види туризму з метою покращення «туристичного
обличчя» територій, охоплених проектом, на місцевому та
загальноєвропейському туристичному рівнях.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В СІЛЬСЬКІЙ
МІСЦЕВОСТІ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

На фото: Школа з питань розвитку туризму в сільській місцевості Карпатського регіону

З грудня 2010 року Карпатський фонд у якості асоційованого партнера
продовжував активну участь у реалізації проекту «Гармонізація
розвитку туризму в сільській місцевості Карпатського регіону». Цей
двосторонній
українсько-румунський
транскордонний
проект
впроваджується Асоціацією економічного розвитку Івано-Франківщини
в партнерстві з управлінням зовнішніх економічних зв’язків і туризму
Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Центром
розвитку малого та середнього бізнесу Марамуреського повіту
(Румунія) та Карпатським фондом – Україна в рамках Програми
прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина –
Румунія – Україна 2007–2013.
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Термін реалізації проекту: грудень 2010 – грудень 2012 роки. Бюджет
проекту становить 351 375,72 євро. Це найбільший українськорумунський туристичний проект підтриманий в рамках програми
прикордонного співробітництва (http://www.aedif.if.ua)
Основною метою проекту є сприяння соціально-економічному розвитку
сільських громад Карпатського єврорегіону на основі впровадження
ефективної місцевої політики, дієвих механізмів підтримки розвитку та
маркетингу туристичної індустрії в межах прикордонних територій
України і Румунії.
Цільовими територіями проекту з української сторони є ІваноФранківська та частково Закарпатська області, з румунської сторони Марамуреський повіт.
Цільовими групами проекту є сільські територіальні громади регіону,
надавачі туристичних послуг у сільській місцевості; туристичні
інформаційні центри; працівники туристичної сфери; органи державної
влади та місцевого самоврядування; інституції громадянського
суспільства; потенційні туристи.
Основні заходи, передбачені до реалізації проектом:
Формування
спільної
місцевої
туристичної
політики
у
відповідності до практики ЄС шляхом розробки та впровадження
Стратегії розвитку Карпатського села й дієвої системи
транскордонного маркетингу туристичних послуг.
Сприяння збереженню природної та культурної спадщини
Карпатського
єврорегіону
шляхом
створення
спільного
туристичного продукту «Мальовничі сільські Карпати».
Підвищення
конкурентоспроможності
сільських
територій
Карпатського єврорегіону через впровадження Карпатського
туристичного паспорту.
Підвищення рівня навиків і знань фахівців туристичної індустрії
шляхом проведення Літньої школи.
Розбудова спільного інформаційного та маркетингового простору
та більш позитивного іміджу Карпатського єврорегіону на
регіональних та міжнародних ринках.
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Протягом 2011 року в рамках проекту було проведено проведено низку
інформаційно-промоційних заходів, серед яких міжнародна вступна
конференція на 40 учасників, 2 круглі столи (40 учасників), 2 фокусгрупи (40 учасників) задля ознайомлення громадськості цільових
регіонів з метою та заходами проекту та формування партнерської
мережі.
Серед практичних результатів, досягнутих у 2011 році, зокрема: 1
аналітичне дослідження, 1 соціологічне дослідження (300 приватних
садиб; 2000 туристів), 1 маркетинговий аудит; 1 база даних учасників
мережі; 1 Стратегія розвитку Карпатського села, видано тримовну
туристичну брошуру про регіон (10000 примірників), розроблено та
видано Карпатський календар подій заходів культури і мистецтва
(11000 примірників) започатковано веб-портал проекту.
Основні заходи проекту, такі як розробка пілотного туристичного
продукту «Мальовничі Сільські Карпати» та розробка Карпатського
туристичного паспорту заплановано на 2012 рік.
У результаті впровадження проекту планується якісно покращити
систему розвитку та маркетингу туристичних послуг українськорумунських прикордонних територій регіону; розробити пілотний
українсько-румунський туристичний продукт «Мальовничі сільські
Карпати»; підвищити конкурентноздатність Карпатського єврорегіону
та його іміджу на туристичному ринку Європи; забезпечити зростання
зайнятості населення в туристичні сфері; покращити забезпечення
інформаційного простору в сфері туризму Карпатського єврорегіону.
На фото: круглий стіл з питань
впровадження Карпатського туристичного
паспорту в рамках проекту «Гармонізація
розвитку туризму в сільській місцевості
Карпатського регіону»
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ACCESS2MOUNTAIN
Серед стратегічно важливих для Фонду проектів – транснаціональний
проект Access2Mountain (www.access2mountain.eu), масштабний
проект до реалізації якого долучилися 12 організацій-партнерів з 8
країн Європи (Австрія, Угорщина, Італія, Румунія, Словаччина,
Польща, Сербія та Україна).
Проект спрямований на розвиток сталого туризму та поширення
використання інтермодального транспорту в туризму. Проект
реалізується
за
підтримки
Програми
транснаціонального
співробітництва Південно-Східна Європа.
Реалізація проекту розпочалася в травня 2011 року. Ключовим
завданням проекту є розвиток екологічно-сприятливого туризму та
розвиток транспортного сполучення до та між екологічно-вразливими
регіонами Альп та Карпат.
Проектом передбачено реалізацію низки заходів в межах країнучасниць, спрямованих на підвищення мобільності туристів при
одночасному збереженні навколишнього середовища та природного
потенціалу дестинацій, вдосконалення залізничного та змішаного
транспортного сполучення до місць туристичного призначення,
розробку привабливих та екологічно сприятливих туристичних
продуктів.
У результаті реалізації проекту очікується передача європейського
ноу-хау та досвіду у застосування нових методів та підходів до
розвитку екологічно-сприятливих видів туризму та залученні інвестицій
у розвиток інтермодального транспорту.
Даний проект є надзвичайно важливим для Фонду у плані розбудови
партнерської мережі та підготовки до розробки нових проектів у галузі
туризму.
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ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ
Стаття витрат

Сума грн.

Програма соціальних перетворень в Західній Україні/Програма
підтримки ДБСТ

2 564 560

Проект підтримки вразливих верств населення в Західній Україні в
період кризи

2 421 224

Програма приятелів

1 075 792

Карпатський регіон як приваблива туристична дестинація

94 360

Проект Інституційного розвитку

319 248

ДІАГРАМА ВИТРАТ
Програма соціальних
перетворень в Західній
Україні/Програма підтримки
ДБСТ
Проект підтримки вразливих
верств населення в Західній
Укранїні в період кризи
Програма приятелів

Карпатський регіон як
приваблави туристична
дестинація

Проект інституційного розвитку
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УРИВОК З АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ
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СТРУКТУРА КАРПАТСЬКОГО ФОНДУ
Загальні збори

Правління

Програмні
радники

Персонал

Технічні
радники

Цільова група
Правління:
Наталія Суходольська
Олена Бей
Андрій Вишняк
Персонал:
Руслан Жиленко – директор
Наталія Белей – координатор Програми соціальних перетворень в
Західній Україні
Наталія Ільченко – координатор Програми підтримки прийомних сімей та
ДБСТ в Центральній та Східній Україні
Тетяна Пащенко – координатор операційних проектів
Ганна Гіреш – бухгалтер
Програмні радники:
Ірина Козубовська
Світлана Якімеліна
Андрій Вишняк
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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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