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Приємно усвідомлювати, що 2015-й знову став 

роком зростання і розширення. Ми збільшили 

кількість проектів та співробітників, залучили 

більше людей і коштів до наших проектів та 

активностей. Працювали з людьми різного віку і 

статусу: від школярів-п’ятикласників до депутатів усіх рівнів. Як 

завжди, багато вчили і навчалися самі. Показували та обговорювали 

кіно, ходили в походи, проводили тренінги та майстер-класи, вчилися 

контролювати владу і співпрацювати з нею, допомагали й отримували 

допомогу. 

Наші проекти 

AlternEd. Альтернативна освіта для ініціатив соціальних змін на 

місцевому рівні. Проект за підтримки Європейського фонду за 

демократію розпочатий у 2014 році. Він об’єднав 3 напрямки: Школу 

локальної активності, Вуличний університет і реалізацію 10 міні-

проектів, розроблених активістами Кременчука, Світловодська та 

Комсомольська.  

Проект «Декларатор» реалізовано за підтримки Програми розвитку 

ООН в Україні та Міністерства закордонних справ Данії. Це проект, 

спрямований на покращення доступу на інформацію та утвердження 

принципів прозорості і відкритості влади. «Декларатор» збирав та 

оприлюднював декларації доходів, стилю життя депутатів 

Кременчуцької міськради, чиновників та керівників комунальних і 

бюджетних установ Кременчука. 

Нові сусіди. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб до місцевих 

громад Полтавщини. Проект розпочався у жовтні і завершується в 

лютому 2016 року. Маємо на меті привернути увагу локальних громад 

до ВПО і труднощів їх адаптації, щоб розвивати взаємопідтримку, дати 

шанс реалізувати потенціал ВПО у новому місці та підсилити місцеві 

громади. За результатами проекту планується видання збірки 

успішних історій про ВПО та проведення інформаційної кампанії. 

Міні-проект «Маю право» мав на меті покращити обізнаність 

школярів з темою прав людини та покращити їх медіаграмотність, 

познайомивши з громадською журналістикою. Для цього у квітні-

травні провели кілька тренінгів «Маю право», учасниками яких стали 

учні 9-10 класів з сіл Погреби, Великі Кринки та Піщане. Окремою 

частиною проекту стало навчання громадській журналістиці.  

Фінансові показники (у тис.грн) 

 

Календар подій  

Вуличний університет 

Січень. Майстер-клас протесту від 

FEMEN. Активістка цього руху, 

кременчужанка Анна Алляйн 

розповіла про найвідоміші акції 

FEMEN та юридичні й етичні 

аспекти протестів в Україні. 

Квітень. Діалог з ісламом у 

Просторі Ідей. Місцеві 

мусульмани та мусульманки 

розповіли про особливості свого 

віросповідання, обряди та звичаї.  

Червень. Тренінг з управління 

проектами для громадських 

активістів та усіх бажаючих.  

Воркшоп «Як знайти собі 

роботу?» вчив учасників складати 

резюме, шукати роботу, 

ефективно поводитися під час 

співбесіди з роботодавцем. 

Липень. Одноденний 

тренінговий курс «Тайм-

менеджмент в дії». 

Відкрита лекція вуличного 

університету «Декомунізація: 

навіщо, як, чому?» від радника 

Голови Українського інституту 

національної пам'яті Олександра 

Зінченка. 

У липні започаткували походи в 

околиці міста. Під час першого 

збирали лікарські трави. Другим 

був фрітюр-гриль пікнік, він був 

присвячений вегетаріанським 

стравам та апробації нового 

маршруту для сімей із малими 

дітьми. На третьому пікніку 

опановували навички туристів-

початківців. 

 

 



Партнерські проекти 

"Справа. Вголос" - проект медіа-освіти для підлітків. Проект 

реалізовано Фундацією Нові Медіа (Варшава) в рамках міжнародного 

проекту «My media». Відбулися майстер-класи з медіаосвіти для 

старшокласників Кременчука, Комсомольська та села Обознівка. 

Молодь навчалася створювати власні ЗМІ – мультими. 

Молодіжні дебати: чи є в регіонах України спільні цінності, які здатні 

об’єднати країну? Проект спрямований на покращення порозуміння, 

налагодження діалогу та зв’язків студентів чотирьох регіонів України 

(м. Вінниця, Львів, Кременчук, Суми) через проведення тренінгів та 

дебатних турнірів на тему спільних цінностей, які здатні об’єднати 

країну. Проект реалізувала громадська організація «Вінницький 

регіональний центр інформації «Креатив» за підтримки Фонду 

сприяння демократії Посольства США в Україні.  

Шлях ініціативи – програма підтримки громадянського суспільства 

для України 2015 (Чеська НГО NESEHNUTÍ). Ставши регіональними 

координаторами Програми, наша організація брала участь у відборі 

заявок та комунікації з претендентами.  

Діалоги. КІПЦ «Європейський клуб» став учасником проекту 

«Вирішення конфліктів та подолання поляризації в Україні» від 

Інституту миру і порозуміння. До проведення діалогів між владою і 

громадою були залучені фахівці з Кременчуцького національного 

університету ім. М. Остроградського.  Теми обговорень: 

впровадження системи електронного врядування, вирішення 

проблем ВПО та УБД, проблеми декомунізації. 

Мандрівний фестиваль документального кіно про права людини 

Docudays UA. Цього року ми приймали фестиваль уже вп’яте. Він 

побував у 4 містах (Кременчук, Комсомольськ, Світловодськ, 

Олександрія) і в селі Погреби (Глобинського р-ну). Під час фестивалю 

відбулося більше 50 кінопереглядів для понад 1400 глядачів. Покази 

пройшли у Просторі ідей, культурному центрі «Адаптер», 10 школах, 4 

бібліотечних закладах, кінотеатрі, кав’ярні, дитячій виховній колонії. 

ЕРАЗМУС+. Наша організація мала кілька EVS-волонтерів у кількох 

країнах: в Німеччині, Словаччині, у Великобританії, в Іспанії. Зараз ми 

знову шукаємо людей, які хотіли б долучитися до величезної сім’ї EVS-

волонтерів. Крім того, представники КІПЦ «Європейський клуб» брали 

участь і в інших напрямах програми Еразмус+.  

Наші донори і партнери 

ПРООН в Україні, Європейський фонд за демократію, ГО «Інститут 

миру і порозуміння», чеська НГО «Nesehnuti», Сумський обласний 

комітет молодіжних організацій, Еразмус+, Міжнародний фестиваль 

документального кіно про права людини Docudays UA, ініціативна 

група «Є-дія», ГО «Центр.UA», батьківська ініціатива «Терго», БФ 

«Центр громадських ініціатив», ГО «Інша освіта», освітній центр 

"Простір толерантності" та ін. 

Серпень. Лекція від Марії 

Плахотник «Як вийти з матриці? 

Спіральна динаміка й меми».  

Вересень. Майстер-клас 

«Самоосвіта: Обери твій шлях до 

успіху!» від Наталі 

Трамбовецької. Зрозумівши, що 

формальна освіта часто потребує 

надто багато ресурсів і не завжди 

дає бажаний результат, учасники 

разом з тренеркою спробували 

окреслити власну освітню 

стратегію. 

Зустріч з топ-блогером Ігорем 

Бігданом «Блог, блогінг і блогери: 

Хто? Що? Навіщо?» 

Жовтень. Апробація навчальної 

симуляційної гри “Життя як 

проект”, розробленої 

тренерською групою “Інша 

освіта”.  

Лекція-майстер-клас чемпіона 

України з велоспорту МСМК В. 

Старчика «Природовідповідний 

спосіб життя».  

Діяльність Простору Ідей 

Щочетверга – English Club 

Щоп’ятниці - Кіноклуб 

Протягом року:  

Зустріч з колекціонерами 

«Філателія у Кременчуці».  

Зустріч із всесвітньо відомим 

норвезьким конфліктологом 

Стейнаром Бріном та перегляд 

фільму «Возз’єднання: 10 років 

після війни».  

Серія майстерень з писанкарства.  

Кременчуцька прем’єра стрічки 

чеського режисера Їржі 

Стейскала «Яма» та спілкування 

із режисером.  

Майстерня з ліногравюри до Дня 

художника.  
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