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Місія та завдання організації
Наша місія: Сприяння розвитку демократії в Україні через інформаційну –
просвітницьку, аналітично – експертну , адвокаційну, правозахисну діяльності для
громадян та громадянських організації на засадах верховенства права та прав людини.
Мета діяльності: утвердження принципів демократії, верховенства права, дотримання
прав людини в усіх сферах життя.
Завдання організації:
1. Надання допомоги жертвам порушення прав людини
2. Сприяння підвищенню організаційного розвитку
суспільства
3. Демократизація процесів

інституції

громадянського

Територія на якій працює організація : Кіровоградська область
Клієнти:
 Жертви порушення прав людини,
 Громадські організації, ініціативні групи, інституції громадянського суспільства
 Вимушено переселені особи
 Навчальні заклади
 Громадянські активісти
 Органи місцевого самоврядування
 Органи державної влади
 Молодь
 Жертви домашнього насильства
 Агресори
 Учасники конфліктів в молодіжному середовищі
Послуги, які надає організація
- Проведення інформаційних заходів
- Моніторинг існуючих регламентів локальної демократії, нормативних актів,
діяльності ОМС та органів влади
- Розробка нормативних актів ОМС /удосконалення існуючих регламентів локальної
демократії
- Проведення тренінгів, семінарів, стажувань, хакатонів, вебінарів тощо
- Надання консультації з питань діяльності ОГС
- Надання допомоги жертвам порушень прав людини
- Надання експертної та аналітичної підтримки
- Організація та проведення спільних заходів для обміну досвідом, обговорення
поточних ситуації.
- Менторський та коучинг – супровід діяльності інституцій громадянського суспільства
- Організація підвищення кваліфікації громадських організації та ініціативних груп
підтримка організаційного та інституційного розвитку
- Створення події для ОГС та ОМС
Основні досягнення
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Протягом 2018 року 43 осіб , взявши участь в проекті «Зміцнення самозабезпечення ВПО та
громад, що постраждали від конфлікту в Україні» за підтримки Представництво МОМ в
Україні, ( 16 – вимушено переселені особи, 27 – місцеві мешканці) отримали обладнання для
самозайнятості та розвитку бізнесу на загальну суму 1,2 млн гривень.
Протягом 2018 року більше 280 громадських активістів підвищили свої компетенції щодо
організаційного розвитку ІГС: врядування, комунікації, проведення адвокасі кампанії,
Проведено оцінку прозорості бюджетного процесу в м. Кропивницький,
Новоукраїнській ОТГ.
Для Новоукраїнської ОТГ розроблено
проекти рішення “Запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів” та “ Антикорупційна програма заходів”. 13 листопада
2018 року міська рада Новоукраїнської ОТГ ухвалила ці рішення. Було розроблено у
співпраці з місцевою владою Бюджет для громадян.
Підготовлено проект Статуту м. Кропивницького ( прийнятий вже в 2019 році),
Положення про громадські слухання, Положення про громадські ініціативи, Положення
про загальні збори, "Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від
19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових
категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік», "Про звільнення від сплати
державного мита"
Проведено оцінку організаційної спроможності 12 організації громадянського
суспільства Кіровоградської області, розроблені плани організаційного розвитку для 9
інституцій громадянського суспільства.
Протягом 2018 року було надано 158 консультації організаціям громадянського суспільства та
ініціативним групам. Консультації та експертна підтримка стосувались питань оцінки організаційної
спроможності, фінансового менеджменту та юридичного супроводу діяльності громадських
об’єднань в тому числі і реєстрації громадських об’єднань.
Створено базу даних з 316 інституцій громадянського суспільства.
Видано посібник «Врядування в неприбуткових організації»
В рамках роботи громадської приймальні було надано 1050 консультацій у вигляді
особистих прийомів, виїзних консультацій, по телефону, допомога в оформлені документів,
звернення. по телефону, допомога в оформлені документів, звернення до органів державної влади
та підготовка процесуальних документів.
В 2018 році продовжена роботу по попередженню та профілактиці гендерно – обумовленого
насильства. Розроблено корекційну програму для кривдників. Об’єднали зусилля всіх структур та
установ, які опікуються даним питанням. Налагоджено співпрацю з Консультативною місією ЄС
в Україні.
В 2018 році розроблена Стратегія організації та Комунікаційна стратегія

Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда

4






Команда ГО «Територія успіху»:
Виконавчий директор;
Юрист;
Бухгалтери – 2 особи
Проектний менеджер.

Основні проекти виконані за звітний період.
Назва проекту Мета проекту
та
період
реалізації

Консолідований
бюджет
проекту
та
джерело
фінансування
Створення
та Розвиток
ГО
та 391 300 грн
інституційний
ініціативних
груп БО
“Центр
розвиток
ГО Кіровоградської
громадських
ХАБів
області
ініціатив”
15.01.201815.01.2019
Зміцнення
Вирішення проблем 535 473.32 грн
самозабезпечення соціальної адаптації Представництво
ВПО та громад, вимушених
МОМ в Україні
що постраждали переселенців шляхом
від конфлікту в створення умов для їх
Україні
самозайнятості,
28.02.2018
- зміцнення
31.07.2019
самозабезпечення
переміщених
та
постраждалих
від
конфлікту громад в
Україні

Організаційний
розвиток
25.05-25.08

Створення
Стратегічного
організації

80000 грн
плану

Цільова
проекту

група Посилання на
сторінку

Громадські організації https://www.ciта ініціативні групи center.org/
Кіровоградської
області
Люди у віці від 18 до
60 років, які були
вимушені
переселитись
з
Донецької
та
Луганської областей
та Криму і знаходяться
в
Кіровоградській
області,
учасники
АТО,
місцеві
мешканці
Кіровоградської
області,
які
перебувають
у
кризових ситуаціях
Члени організації ГО
«Територія успіху»

http://iom.org.u
a/ua

http://cdplatform.org

5

Створення
комунікаційної
стратегії
Профілактика та Провести
широку
попередження
інформаційну
гендернокампанію
щодо
обумовленого
необхідності
насильства
запобігання
та
15.09.2018боротьби
з
15.10.2019
насильством в сім'ї,
розробити
спільну
програму
дій
з
попередження
насильства в сім'ї та
реагування на них

23 193 $
Фонд сприяння
демократії
Посольства
США

Бенефіціари - жертви
домашнього
насильства,
цільова
група - представники
місцевої влади
та
влади, які займаються
профілактикою
та
реагуванням
на
випадки домашнього
насильства

https://ua.use
mbassy.gov/u
k/educationcultureuk/democracy
-grants-uk/

Громадська організація «Територія успіху» є членом УГСПЛ, Мережа хабів – організації
громадянського суспільства, коаліції "Рада експертів".
ГО «Територія успіху» має базу волонтерів. 15 волонтерів активно долучаються до заходів.
Фінансова частина
Надходження
БФ « Центр громадських ініціатив» – 352154,00 грн
Міжнародна організація з міграції – 427473,30 грн
Програма DOBRE – 10771,73 грн
ІСАР «Єднання» – 80000,00 грн
Посольство США – 218199,70
Безповоротна фінансова допомога від фізичних осіб – 43681,08 грн
Разом – 1103112,78 грн
Втрати:
Адміністративні витрати – 61530,04 грн
Оплата праці – 234610,46 грн
Оплата послуг - організації заходів, гонорари залучених фахівців, транспортні витрати –
818052,06 грн
Разом – 1114192,56
Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна пошта)
Поштова адреса:
ГО "Територія успіху",
Т. Карпи, 84, оф. 611, 610а
м. Кропивницький
25015,
watchdog-kr.com.ua
Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/NGOterritoryofsuccess/
https://twitter.com/TeritoriaUspihu
e-mail: konkurs.teritoriy@gmail.com
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