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ПРО
ОРГАНІЗАЦІЮ

Дев’ятий рік роботи організації знову став
роком зростання і розширення. Ми
збільшили кількість друзів та партнерів,
залучили більше людей до наших проектів
та активностей. Нові знання та
компетенції, нові виклики та здобутки
зробили його важливим і незабутнім. Як і
що відбувалося, читайте та дивіться далі.

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 діяти,
слухати й сприймати.

НАША
КОМАНДА

Альона Глазкова, менеджерка
проектів, EVS-координаторка

Світлана Овчаренко,
менеджерка проектів,
тренерка з ОДГ/ОПЛ
Олег Овчаренко, голова Ради
ГО КІПЦ “Європейський клуб”,
тренер, фасилітатор

Олеся Мусієнко,
координаторка аналітичної
групи, модераторка
кіноклубу та клубу
настільних ігор

Ангеліна Капацевич,
асистентка проектів

Лариса Гориславець,
менеджерка
антикорупційних проектів,
журналістка

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
Просування та
інформування про
демократичні цінності та
європейську інтеграцію
Створення умов для
взаєморозуміння та довіри
Організація обмінів між
людьми
Залученість цільової групи
Навчання правам людини,
толерантності та протидія
виключенням
Неформальна освіта
Формування запиту на
знання та компетенції
Навчання принципам
демократії та активного
громадянства
Використання інструментів
демократії

ЩО МИ
РОБИМО?
НАПРЯМКИ
Неформальна освіта
ERASMUS+
Права людини
Екологія
Розуміння, довіра і міжкультурне спілкування
Антикорупція
Молодіжна політика і робота із владою
Розвиток креативного офісу "Простір Ідей"

РОБОТА З МОЛОДДЮ:
ЕРАЗМУС+ /EVS

Наша ГО КІПЦ “Євроклуб” прийняла трьох волонтерів. Узимку протягом двох
місяців із нами працював Давід Фероче з Італії. Він допомагав нам опанувати
італійську та попрактикувати англійську, учив готувати справжнє італійське тірамісу
та пасту, заглиблюючись в тему протидії мові ненависті разом з учнями ЗОШ № 20.
Варфоломій Ванот, волонтер із Польщі, у той час був уже досвідченим та
опановував полтавський язик, планував своє викладання мови токі пона (так, є така
штучна мова!) в партнерському проекті на Таборі Миру, думав про організацію
“Твоєї країни” в Кременчуці та розмірковував про купання в Дніпрі на Водохреща.
Польська волонтерка Катажина Коприна допомагала нам з організацією концертів,
створенням афіш, викладала польську мову в бібліотеці та організувала виставку
світлин, власноруч зроблених.
За цей рік ми відправили на ЄВС шістьох волонтерів. П’ятеро з них - до Польщі та
одну волонтерку - до Німеччини; троє волонтерок поїхали на річне волонтерство,
одна виїхала на 6 місяців, а ще двоє - на місяць. З-поміж усіх волонтерів-2017
п’ятеро є дівчатами, і тільки один хлопець.

РОБОТА З МОЛОДДЮ:
ТРЕНІНГИ, ОБМІНИ
Наша організація активно працює з ЄВСволонтерами. І вчиться багатьом новим
речам.
У лютому 2017 року наші ментори відвідали
тренінг "Make mentoring your superpower!".
Зібралися 27 молодих людей із 18 організацій
із 10 країн світу. Ментори з Іспанії, Кіпру,
Греції, Словенії, Польщі, України, Італії,
Чехії, Білорусі та Угорщини говорили про
концепт і принципи менторства, про свій і
чужий досвід, про своїх волонтерів, про
цікаві, й складні, й надихаючі ситуації.
У березні команда з восьми українців була
частиною міжнародного молодіжного обміну
“Change LAB” в невеличкому кіпрському
селищі Агрос.
Двохфазний проект “ДІМ” (тренінг у Вірменії та навчальний візит у Люксембурзі)
про роботу з біженцями, мігрантами та вимушеними переселенцями відвідала
одна наша працівниця.

Улітку група з двадцяти
підлітків з Кременчука
(майже всі) відвідала
Польщу для участі в
проекті “Галактичні друзі”.
У листопаді ми побували в
Мадриді на молодіжному
обміні “Europe in progress”
та намагалися розібратися
з тим, як працює
Європейська комісія.
Розглянули такі напрямки
роботи: робота та
інвестиції, кліматична
ситуація, міграція та
фундаментальні права.
У вересні Кременчуцький інформаційно-просвітницький центр «Європейський клуб» за
підтримки Спілки “Громадські ініціативи України” проводив Ярмарок громадських
організацій та ініціатив, щоб познайомити між собою активних та небайдужих людей.
Ярмарок відбувся під час етнофестивалю “Де мед?” у Придніпровському парку
Кременчука.
У липні в Києві ми разом з молодіжними працівниками з 17 областей України
працювали над підготовкою до заснування Асоціації молодіжних центрів України. У
листопаді Асоціацію було створено, наша ГО "Євроклуб" - одна із засновників.

ПРАВА
ЛЮДИНИ
У травні наша ГО
провела 5-денний
Національний
тренінговий курс для
працівників молодіжних
центрів з використання
«Компаса» і
впровадження освіти з
прав людини в
молодіжних центрах
України на регулярній
основі. Тренінг відбувся
в селі Куцеволівка
Кіровоградської області.

DOCUDAYS UA

У листопаді до Кременчука вже сьомий рік
поспіль завітав Мандрівний фестиваль
документального кіно про прав людини
Docudays UA. Традиційно проводимо
перегляди не лише в Кременчуці.
У рамках фестивалю відбулися правоосвітні
заходи: тренінг з протидії мові ненависті
онлайн, вечір знайомства з ромською
культурою та майстер-клас з ліногравюри.

За один тиждень ми командою з
восьми людей провели 51
кінопоказ з обговореннями в 4
містах (Кременчук, Світловодськ,
Горішні Плавні, Олександрія) та 1
селищі (Онуфріївка). Загалом
кінопокази відбулися на 23
локаціях: в 11 школах, 5
бібліотеках, 3 альтернативних
молодіжних і творчих просторах,
навчальному таборі, ресторані,
будинку культурі, виховній колонії
для більше ніж 1000 глядачів.

АНТИКОРУПЦІЯ
У 2017 році наша ГО разом із
місцевими активістами та
журналістами працювала над
двома антикорупційними
проектами: «ТОП чесних
декларацій» і “Відкритий доступ”.
Упродовж 5 місяців працювали
над деклараціями більш ніж 80
посадовців області, аналізували
витяги державних реєстрів,
інформацію з відкритих джерел
інформації та соціальних мереж.
У полі нашої уваги були судді,
прокурори, мери, керівники
теруправлінь фіскальної служби,
поліції із 6 міст Полтавщини. За
результатами моніторингу
презентували збірку «Декларації
без спекуляцій».

ГО “Євроклуб” спільно із активістами та
журналістами з 2016 року працювали над
ініціативою “Чистий суд”. У 2017 році було
проведено друге незалежне онлайн-опитування
жителів Кременчука щодо діяльності судів.

Продовжилася наша співпраця у проекті
“Шлях ініціативи-2017”. Ми знову були
партнерами Чеської НГО NESEHNUTÍ у
пошуку проектів організації громадських
кампаній. Отримала підтримку ініціатива
кременчуцьких журналісток/ів та
активістів/ок “Відкритий доступ” про
покращення доступу до звітності
комунальних підприємств Кременчука та
впровадження Opendata.

“Відкритий доступ” протягом року
моніторив сайт Кременчуцької
міськради і відслідковував
своєчасність оприлюднення
проектів рішень/виконкому та
інших важливих документів. Ми
двічі писали листи з пропозиціями
щодо удосконалення роботи
сайту. Тож, коли депутати
прийняли рішення про
модернізацію сайту, то
представники “Відкритого доступу”
увійшли до робочої групи.
Активна позиція стосовно доступу
до інформації спонукала членкиню
нашої ГО подати позовну заяву до
суду. Причина - порушення
процедури відкритих слухань при
формуванні тарифів для
населення.

Антикорупціонери “Євроклубу” зацікавилися,
чи ефективно міська влада витрачає
бюджетні кошти. Вибірковий аналіз показав,
що це - актуальна проблема, і вона потребує
втручання громадськості. Найбільше
досягнення 2017 року - аналіз закупівель до
Дня міста. У результаті ми виявили ряд
сумнівних договорів між комунальними
парками та ФОПом - колишнім
співробітником комунального підприємства.
Щоб зібрати необхідну інформацію, ми
зверталися до Уповноваженого ВР з прав
людини. Потім - склали заяву до
держаудитслужби та написали заяву про
злочин в поліцію. Слідчі не одразу відкрили
провадження, тому довелося через суд
домогтися внесення заяви у Єдиний реєстр
досудових розслідувань.

МОНІТОРИНГ
ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ

РОЗВИТОК
ПАРТНЕРСТВА
ПРОЕКТ "АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ"
Наша організація долучилася до глобального проекту Британської
Ради «Активні громадяни», щоб активізувати громаду. Мотивуючий
тренінг допоміг 5 ініціативним групам подати проектні заявки для
підтримки ініціатив. Британська рада підтримала проект
кременчуцьких бібліотекарів.

ПРОЕКТ "ПОЛІС"
Проект “ПОЛІС”: поліція і спільнота.
Заходи у рамках проекту націлені на
залучення громади міста та місцевої поліції
до діалогу для розбудови довіри та
вирішення проблем у сфері громадського
порядку та безпеки. У рамках проекту
відбулися спільні з поліцією кіноперегляди
з обговоренням, патрулювання маршрутом
поліцейських, майстер-клас для дітей з
виготовлення флікерів, інші заходи.

КРЕАТИВНИЙ ОФІС

ПРОСТІР ІДЕЙ
ІГРОВЕЧІР В ПІ

КІНОКЛУБ
У 2017 році ми продовжили
щоп'ятниці проводити кінопокази з
обговоренням. Показували фільми
за власним вибором, за бажанням
глядачів, з колекції
документальних фільмів
“DOCUКлуб”, за рекомендацією
наших нових партнерів “Артхаус
Трафік”, а також прийняли в себе
такі кінофестивалі: “Кіно проти
корупції”, “Black Comedy FEST”,
“BEST SCI FI. Фестиваль
фантастичного кіно”, “Love Is Fest”,
“Oscar Shorts 2017 Animation”, “Дні
Єрусалиму в Україні”.

Щопонеділка в нашому креативному офісі
“Простір ідей” проходить вечір настільних
ігор. Гравці приходять грати, спілкуватися,
часто приносять на зустрічі власні ігри,
обмінюються відгуками та досвідом.

ПОДІЇ В ПРОСТОРІ ІДЕЙ
Писанкова майстерня. Традиційні щорічні
майстер-класи під керівництвом досвідченої
писанкарки.
Уроки польської та уроки італійської від
наших волонтерів з Італії та з Польщі.
Виставка коміксів «Ретард і Ко» - дебютна
робота художника-початківця Сергія
Бордюга.

Більше тут

Проект Простір ідей у Кременчуці

Прогулянка за пролісками наша традиційна акція на
захист перщоцвітів: ходимо
дивитися і фотографувати.
Балачки про мову, літературу,
музику, подорожі, каучсерфінг
- це зустріч із мандрівниками
з Польщі та Словаччини,
маршрут яких проліг через
Кременчук.
Енергозбереження поєвропейськи в Україні.
Спільна лекція двох
доповідачів: ЄВС-волонтера з
Італії Давіда Фероче та
викладача Кременчуцького
національного університету
Віктора Ромашини.
Просвіта про освіту - це
зустріч для батьків школярів.
Активістки «Євроклубу»
поділилися інформацією про
нові тенденції у забезпеченні
потреб навчальних закладів,
про зміни в законодавстві.

ФІНАНСИ
назва проекту
TOП чесних декларацій
посадовців Полтавщини

рік

EVS-проект “IT’s for U”

донор

20162017

178290

ПР ООН в Україні

2017

18600

ГО Південь

20162017

193836

Польська
національна агенція
програми Erasmus+

20162017

13514

Мандрівний фестиваль
документального кіно про
права людини Docudays UA
EVS-проект “Keep calm and
volunteer in Gdynia”

сума в грн

Італійська
національна агенція
програми Erasmus+

назва проекту
Національний тренінгкурс з освіти з прав
людини для молодіжних
працівників
Громадські ініціативи.
Підтримка просвітницьких
заходів та громадського
активізму
ПОЛіС: поліція і
спільнота
Моніторинг декларацій
депутатів місцевих рад
Декларатор 3.0

рік

2017

сума в грн

166170

2017

18125

2017

11000

20162017

88240

У 2017 році залучено коштів - 495,5 тис.грн

донор

Рада Європи

Спілка
«Громадські
ініціативи
України»

IREX

МФВ

На локальному рівні ми
співпрацюємо активно з
місцевою бібліотекою, школами,
журналістами (маємо спільні
проекти з антикорупційної
діяльності та open data),
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.

ПАРТНЕРИ
Серед наших партнерів - Міжнародна
громадська організація “Основи
свободи”, кінодистриб’ютори "Артхаус
Трафiк" та Kinolife Distribution.
Партнери, з якими найчастіше
співпрацюємо: ГО Центр Євроініціатив
(м. Суми), ГО “Простір рівних
можливостей” (м. Суми), БФ
“Резонанс” (м. Львів), ГО Еколтава
(м.Полтава), ГО “Чугуївська
правозахисна група” (м.Чугуїв),
батьківська ініціатива ТЕРГО (м. Київ).
Міжнародні партнери: Nesehnuti
(Czech Republic), InoChange (Georgia),
Centrum Współpracy Młodzieży
(Poland), Pulpo de 5 patas (Spain).

місто Кременчук,
вулиця Софіївська, 36-Б

@

euroclub.kremen@gmail.com
prostir.org.ua

КОНТАКТИ
@prostir_idey
Проект Простір ідей у
Кременчуці
Декларатор Кременчук

