ВСТУПНЕ СЛОВО

Шановні друзі!
Благодійна організація «Фонд громади Березані» вже п’ять
років працює та прагне розвивати громадянське суспільство. Для
Всесвіту 5 років – це маленький проміжок часу, для благодійної
організації – велика складова становлення Фонду, перехід від спонтанної благодійності до стратегічної філантропії. Становлення
організації подарувало нам віру у міцність березанської громади,
її вміння об’єднуватися навколо соціально важливих справ, здатність долати будь-які труднощі та перешкоди заради досягнення
поставленої мети. За цей час Фонд реалізував чимало ініціатив,
проектів, програм у різних сферах життя громади. Особливу
увагу у роботі Фонду, приділяється програмі «Молодіжний банк
ініціатив «NEW WAY», яка є молодіжним крилом нашої організації.
Головний принцип, яким послуговується команда Фонду у своїй роботі, – з добром у серці, з любов’ю до людей! Наші
цінності – законність та порядність, публічність та прозорість, найкращий світовий досвід та
європейські стандарти благодійності.
Фонд громади на наступні роки ставить нові цілі, яких можна досягти лише в тісній співпраці
з громадою Березані. Кожен може вирішити багато проблем, якщо зробить свій внесок до спільної
справи в міру своїх сил та можливостей. Кожен може змінити свою громаду і зробити її територію
комфортною для життя!
Дуже вдячна команді програми «Школи фондів громад», яка реалізується Громадською організацією «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» за
фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. Ми отримуємо знання та досвід міжнародних експертів,
висококваліфікованих юристів та українських організацій. Ці фахівці сприяли не лише створенню нашої організації, а й продовжують брати посильну участь у зміцненні організаційних спроможностей
та матеріальної бази Фонду.
Окрема вдячність Київському міжнародному інституту соціології за допомогу в проведенні
дослідження «Визначення потреб громади міста Березань».
Щира подяка усім друзям Фонду, організаціям, бізнесу, владі, березанцям!
Бажаю, щоб ваше життя збагачувалося гарними новинами, щасливими подіями, які дадуть
наснагу та творче натхнення, а також наповнять серце добром, любов’ю та вірою у здійснення
заповітних мрій та сподівань.

З найкращими побажаннями,
Алла Новікова,
Голова правління Благодійної організації
«Фонд громади Березані»
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Новікова Алла Володимирівна
Голова правління,
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приватний підприємець,
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ПРО ФОНДИ ГРОМАД
У світі фонди громад існують з 1914 року. Всього у світі приблизно
2000 фондів. В Україні ефективно діють уже близько 30 фондів громад!
Головна риса діяльності місцевих фондів громад — інвестиції у
проекти, результати яких можуть бути важливими для будь-якого
мешканця громади, а не в поточну допомогу окремим особам чи групам осіб, що притаманне традиційній благодійності.
«Фонд громади» – це новий формат роботи неприбуткової організації в Україні. Подібні місцеві фонди підвищують спроможність громад
у вирішенні власних місцевих проблем силами громади.
Статус Березанської організації як Фонду громад підтверджує
той факт, що організація включена до світової мапи 2000 фондів громад світу, яка була ініційована та створена Фондами громад Америки
та Канади.

ПРО БЛАГОДІЙНУ ОРГАНІЗАЦІЮ «ФОНД ГРОМАДИ БЕРЕЗАНІ»
Коротка інформація про нашу організацію
Благодійна організація «Фонд громади Березані»
(Berezan Community Foundation) – це окрема юридична установа, що розпочала свою роботу як ініціативна група в 2009
році, офіційно зареєстрована 5 липня 2012 року. Працює
виключно на благодійні цілі, сприяє розвитку місцевої благодійності через залучення членів громади до благодійної діяльності. Ми незалежні, нерелігійні, недержавні,
неполітичні. Для нас важливо неупереджено аналізувати
події та настрої у громаді, розуміти її проблеми та потреби.
Місія організації: творити позитивні зміни у суспільстві, допомагати активним людям змінювати на краще життя громади Березані та його мешканців.
Основні статутні напрямки діяльності фонду громади – це сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища
територіальної громади; сприяння розвиткові освіти, охороні здоров’я та ін. Нашою метою на наступний
рік є і далі популяризувати інвестування в місцеві ініціативи з локальних джерел, розвивати філантропію
та формувати світогляд європейського громадянина в м. Березань.

Послуги, які надає Фонд громади:
Для громади: надає фінансову можливість громаді комплексно вирішувати проблеми міста.
Для бізнесу: сприяє оптимізації діяльності завдяки партнерству з громадою та владою.
Для влади: у співпраці покращує рівень життя громади, виконує «роботу держави» через соціальне
замовлення.

Національний рейтинг благодійників 2017
Вже 3-ій рік поспіль «Фонд громади Березані» бере участь у Національному рейтингу благодійників,
який проводить Український форум благодійників.
Цього року великою приємністю для Фонду стала перемога у номінації «Витрати у сфері мистецтва
та культури» категорії до 1 млн. грн. за підсумками 2016 року. В Україні існує близько 17 тисяч благодійних організацій, і тільки 89 з них цього року взяли участь у Національному рейтингу благодійників, відкривши свої звіти, у тому числі податкові, цим підтвердивши свою надійність, підзвітність та прозорість.
Це єдиний в Україні рейтинг благодійних організацій, який складається на основі конкретних цифр —
даних податкових звітів, партнером якого є компанія Ernst & Young в Україні.
На основі Національного рейтингу благодійників, що публікують свої податкові звіти, створена інтерактивна карта благодійних фондів та організацій, які дбають про підзвітність. Фонд громади Березані
серед них!
Карта благодійності: http://ufb.org.ua/rating/
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ПРОГРАМА «МОЛОДІЖНИЙ БАНК ІНІЦІАТИВ»
Конкурс «Кращі практики молодіжної роботи в Україні – 2017»
З метою відбору, відзначення і поширення кращих практик молодіжної роботи в Україні, Міністерство молоді та спорту України спільно з Програмою розвитку ООН в Україні та Державним інститутом
сімейної та молодіжної політики започаткували конкурс «Кращі практики молодіжної роботи в Україні –
2017». На конкурс було подано 100 практик молодіжної роботи з різних куточків України від організацій з
державного та громадського секторів. За підсумками конкурсу, були відібрані 64 практики, які ввійшли
до друкованого, а також електронного видання «Каталогу кращих практик молодіжної роботи в Україні».
За підсумками конкурсу були визначені 10 переможців, які набрали найбільшу кількість балів.
У номінації «Сприяння становленню нових громадських лідерів» програму Благодійної організації «Фонд громади
Березані» Молодіжний банк ініціатив «New Way» визнано
переможцем».

ПРОГРАМА «МОЛОДІЖНИЙ БАНК ІНІЦІАТИВ»
Мета: виховання активної позиції молоді, залучення
до вирішення соціально значущих питань та спонукання до
самореалізації через втілення власних ідей і проектів.
У Березані діє 42 громадські організації та 12 благодійних фондів. На жаль, тотальна більшість керівництва і членів громадських організацій Березані не мають необхідних спеціалізованих знань і навиків для
успішної роботи, вони мало спілкуються між собою, стикаються з однаковими проблемами та викликами.
«Фонд громади Березані» вирішив докорінно змінити дану ситуацію та сприяти зростанню нових
громадських лідерів Березані, створивши у 2014 році молодіжне крило організації — Молодіжний банк
ініціатив (МБІ). Банк нестандартних ідей, надзвичайних проектів молодих та ініціативних людей, які готові
допомагати іншим людям та місцевій громаді.
В Україні офіційним представником міжнародної моделі громадських ініціатив для молоді
«Молодіжний Банк Ініціатив» (Youth Bank International) є ІСАР «Єднання», який реалізовує проекти, спрямовані на розвиток і популяризацію молодіжного громадського руху.
У 2017 р. молоддю ініційовано, організовано та проведено:
◊ 13 січня – новорічний вертеп «Щедрий
вечір». У заході взяв участь молодіжний актив,
який відтворив героїчних персонажів та українців
у традиційних костюмах. Молодь із захопленням
обійшла майже всі установи та крамниці центру
міста. Під час вертепу залучено 3448 грн., які покладено на рахунок організації для реалізації молодіжних ініціатив.
◊ 14 лютого – святковий вечір до Дня Святого
Валентина. Під час заходу проведено: голосування цукерками за найкращу валентинку («солодкі»
голоси передані до Березанського реабілітаційного центру діткам з обмеженими можливостями);
конкурс на кращі титули для пар, що представляли кожну школу (за рішенням Молодіжного банку,
кожна пара отримала приз у вигляді музичних колонок, які були придбані за рахунок коштів, зібраних
молоддю під час Новорічних щедрувань). Також були вручені подяки та заохочувальні призи найактивнішій молоді за реалізацію соціально значимих проектів 2016 року. Захід відбувся за підтримки БО «Фонду
громади Березані», Березанської міської ради, відділу освіти, відділу культури та ЦДЮТ «Надія».
◊ 24 лютого - фандрейзингову акцію «Масляна» та 2 флешмоби в сучасному та народному стилях. Також проведено безпрограшну благодійну лотерею, організовану для збору коштів на підтримку
української армії.
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ПРОГРАМА «МОЛОДІЖНИЙ БАНК ІНІЦІАТИВ»

◊ 4 квітня - зустріч для учнів шкіл та учасників МБІ з першим космонавтом незалежної України, генерал-майором Збройних
Сил, народним депутатом України 4-го скликання, Народним Послом
України, Героєм України Леонідом Костянтиновичем Каденюком;
народним депутатом України 3 та 4 скликань (1998-2006), головою
правління ГО «Українського молодіжного аерокосмічного об‘єднання
«Сузір’я» Олегом Володимировичем Петровим; почесним головою
Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації
Русланом Михайловичем Грінченком.
◊ 9 травня на загальноміському святі учасники Молодіжного банку ініціатив «NEW WAY» привітали ветеранів та звернулись з
теплими словами до всіх, хто захищав та захищає Незалежність і
мирне небо над Україною.
◊ 21 червня - завітали в гості до майстерні видатного
скульптора та заслуженого художника України Миколи Білика.
Побували в офісі Американської ради, де детально ознайомитись
з програмами академічних обмінів Державного Департаменту США
для українців. Також відвідали Національний будинок
художників України та мали
можливість насолодитися прекрасною виставкою кращих скульпторів України.
◊ 30 серпня - у Меморіальному комплексі «Національний музей історії України у Другій світовій війні» зустрілися з головним
художником музею Анатолієм Гайдамакою. Побували на Співочому
полі, де молодь мала змогу відвідати унікальну різнобарвну квіткову виставку. Також поспілкувалися з представником громадської
організації «Африканська рада в Україні» про життя африканців і
афро-українців у нашій країні, особливостях встановлення міжкультурного діалогу.
◊ серпень - листопад за фінансової підтримки програми
«Active citizens» Британської Ради в Україні у партнерстві із ГС «Національна молодіжна рада України», створено постійно діючий молодіжний простір (дискусійний майданчик, виставковий центр, місце
проведення тренінгових навчань, зустрічей з відомими людьми, які
змінили та змінюють життя українців). Молодь мала змогу безкоштовно відвідати сім тренінгових занять.
◊ вересень – жовтень - опитування про молодіжні потреби
шкільної молоді міста.
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◊ 23 вересня під час святкування Дня міста, проведено безпрограшну лотерею для підтримки соціально значущих молодіжних
проектів.
◊ 11 жовтня за власні кошти, зібрані під час фандрейзингових
акцій, підтримано дві грантові заявки: проведення еко-суботника та
підтримка молодих поетів та письменників Березані.
◊ 19 жовтня доєднались до Міжнародної екологічної акції.
Прибрали територію між річкою Недра, озером та стадіоном.
◊ 19 грудня юні волонтери фонду, учні 5-го класу
НВК, відвідали реабілітаційний центр для дітей інвалідів,
де показали святкову виставу та вручили смаколики дітям з
обмеженими можливостями.
◊ 29 грудня - новорічне свято для учасників МБІ.
Вручені подяки, грамоти найактивнішим та подарунки всім
учасникам.

Учасники Молодіжного банку ініціатив «NEW WAY» мали
змогу взяти активну участь:
◊ 24 березня в обласному зборі лідерів органів самоврядування дітей та учнівської молоді в м. Біла Церква на святкування 10
річниці створення Обласної ради дітей Київщини для розвитку та вдосконалення, координації діяльності учнівського та дитячого самоврядування.
◊ 28 березня в Міжнародному конгресі «Освіта Київщини в
європейському вимірі», присвячений 85-річчю утворення Київської області, що відбувся в м. Бровари.
◊ 22 вересня за сприяння ІСАР «Єднання», Юлія Кременецька, учасниця МБІ стала представником
України на молодіжному форумі розвитку МБІ у світі, що відбувся у вересні в Грузії. Мета форуму – обмін
досвідом роботи Молодіжних банків ініціатив у різних країнах світу та отримання нової інформації про МБІ
задля подальшого розвитку суспільства.
◊ 16-17 листопада у VI Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства, який щорічно
проходить на НСК «Олімпійський», м. Київ. Організатором заходу є ІСАР «Єднання» у партнерстві з Адміністрацією Президента України та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Уряду Швеції та МФ «Відродження». Учасники МБІ
мали змогу представити себе, поділитись досвідом, відвідати цікаві локації та знайти однодумців.
◊ 27-28 листопада у І Всеукраїнському форумі молодіжних працівників та працівниць, що проходив
у Харкові за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Під час форуму розглянуто питання підтримки
ефективних форм співпраці та мережування серед молодіжних працівників та працівниць в Україні;
обговорення Дорожньої карти реформування молодіжної сфери; презентація кращих практик молодіжної
роботи в Україні (за результатами конкурсу «Кращих практик молодіжної роботи в Україні – 2017»);
презентація європейського досвіду молодіжної роботи; обговорення стратегічних пріоритетів громадянської
освіти молоді.
Діяльність молоді підтримується міською владою, вітається громадою і має відчутну підтримку
місцевого бізнесу. Членів МБІ запросили до участі у засіданнях виконкому.
Коли активістів нашого Молодіжного банку запитали, для чого ця діяльність їм, вони відповіли:
«Я відчула себе значимою!», «Я побачив, що вже тепер можу щось велике робити сам!». Така молодь
змінює дорослий світ навколо себе! І це дуже надихає, бо одна справа повчати молодь, як вона
повинна жити, а зовсім інша – підтримати їхні ідеї, допомогти їм повірити, що від кожного з них
багато залежить!
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ПРОГРАМА «ДУХОВНА СКАРБНИЦЯ»
Мета: сприяння відродженню й популяризації духовної та культурної спадщини українського народу,
об’єднання громади Березані задля створення нових можливостей у духовному, творчому та
особистому розвитку.
Організовано та проведено:
◊ фотовиставку «Благодійність у Березані», де були представлені 65 робіт з архівів нашого Фонду.
◊ фотовиставку «Благодійність в об’єктиві». Фотовиставка
«Благодійність в об’єктиві» – це найкращі 40 фотографій, обрані з
понад 500 світлин, які надійшли з усіх куточків України на VІІ Всеукраїнський фотоконкурс «Благодійність в об’єктиві». Фотоконкурс
проходив з листопада 2016 р. по січень 2017 р., з ініціативи Українського форуму благодійників під патронатом Національної спілки
фотохудожників України. Експозицію виставки у Березані відвідало
понад тисяча глядачів. Виставка організована спільно з Українським
форумом благодійників у міському Будинку культури.
◊ за сприяння «Фонду громади Березані» Галину Рих – берегиню історії Березані, заслуженого працівника культури України, ім’я
якої внесено до Національного Реєстру Рекордів України як найповажнішого за віком директора музею, нагороджено медаллю Світового конгресу українців «200 років з дня народження Тараса Шевченка» за значний особистий внесок у популяризацію творчої спадщини
та вшанування Кобзаря.
◊ загальноміський захід «Урок Толерантності», з
метою зацікавити учнів темою взаємовідносин між людьми, спонукати до творчого пошуку та ініціативи; дати
загальне уявлення про багатоманітність людства і людської культури; ознайомити учнів молодших класів з поняттям «толерантність», виявити основні риси толерантності,
сформувати правильне уявлення про толерантну поведінку; виховувати почуття поваги один до одного, до звичаїв,
традицій і культури різних народів; розвити комунікативну культуру спілкування і взаєморозуміння; формувати
терпимість до відмінностей між людьми. Більше трьохсот
маленьких березанців вітали делегацію представників ГО
«Африканська ради в Україні» з п’яти країн світу. Президент ГО «Африканська рада в Україні» Ісса Садіо Діалло
(Гвінея) та представники п’яти африканських діаспор в
Україні, ознайомили дітей з основними принципами толерантності, розповіли про Африканський континент та про
звичаї різних країн Африки, провели пізнавальну вікторину
та вручили призи. Особливе захоплення у дітей викликав
майстер-клас африканського танцю, який гості провели на
сцені запросивши всіх бажаючих.
◊ виставку картин Ук Дара Чана, українського художника камбоджійського походження, яка проходила у приміщенні Фонду.
Підтримано ряд загальноміських заходів у т.ч.: панахида пам’яті Героїв Небесної Сотні та за загиблими в зоні
АТО; День захисту дітей; День міста; новорічні свята.
Заходи проводилися спільно з Березанською міською
радою та відділами освіти, культури і туризму.
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ІМЕННИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
ТОВ «БЕРЕЗАНСЬКОЇ СУКОННОЇ ФАБРИКИ»
У 2016 році ТОВ «Березанська суконна фабрика» створила
іменний благодійний фонд, з метою допомагати активним людям
змінювати на краще життя громади Березані та його мешканців.
Після великої пожежі, що сталася у травні 2017 року, фабрика
відроджується. Радіємо, що після такого нелегкого випробування,
колектив не впав духом, зібрався силами та відновлює фабрику. Для
нашого міста це не тільки відновлення робочих місць, а й символ
відродження промислової слави міста, його процвітання. Пишаємося
Вами, друзі!
Висловлюємо щиру вдячність колективу ТОВ «Березанська суконна фабрика», за значну підтримку в
2017 році соціальних проектів у місті Березань:
• будівництво пам’ятника воїнам АТО та воїнам-інтернаціоналістам
• підтримка соціально значимих ініціатив молоді
•
•
•
•

допомога в складній життєвій ситуації на лікування
придбання новорічних подарунків для учнів ЗОШ №1
допомога для потреб воїнів АТО
підтримка участі дитячого танцювального колективу «Березаночка» Березанської школи
мистецтв у Міжнародному конкурсі, який проходив у Болгарії

ПЕРЕМОЖЦІ ЗАГАЛЬНОМІСЬКОГО КОНКУРСУ «ЛЮДИНА РОКУ»
У 2017 році березанці вперше визначили лідерів громадської думки шляхом відкритого інтернет-голосування. Було представлено 29 кандидатів на перемогу в дванадцяти номінаціях конкурсу. Всього участь
у голосуванні взяли 2 953 жителі нашого міста, що становить майже п’яту частину всіх мешканців Березані.

Переможці в номінаціях міського конкурсу «Людина року-2016»:
«Молода людина року»
Ковальчук Т.Д., член правління БО «Фонд громади Березані» — 55,2%;
«Громадський діяч року»
Новікова А.В., голова правління БО «Фонд громади Березані» — 100%.
«Промисловець року»
Тіхонов В.П., директор ТОВ «Березанська суконна фабрика» — 100%.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТРЕБ ГРОМАДИ МІСТА БЕРЕЗАНЬ
Фонд громади Березані спільно з ІСАР «Єднання» та Київським міжнародним інститутом соціології
вже три роки поспіль проводить опитування мешканців міста Березань щодо нагальних потреб громади.
Опитування допомагає запропонувати громаді саме ті якісні проекти та програми, які потрібні людям і які
змінять їхнє життя на краще. Чітке розуміння потреби дозволяє раціонально використати обмежені ресурси. Щороку опитується близько 400 мешканців. Одночасно аналогічне опитування проходило в 11 містах
України. Тож маємо не тільки думку жителів про місто, але й можемо порівняти, як Березань виглядає на
фоні інших міст.
«Що потребує першочергового вдосконалення?»

Детальніше з результатами опитування можна ознайомитись на сайті організації.

ПРОГРАМА «СПІВПРАЦЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА
ВЛАДИ – ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ГРОМАДИ»
Мета: заснувати механізм партнерської взаємодії громади, влади та бізнесу з метою організації
конкретних соціальних загальноміських та загальнообласних проектів; мобілізувати місцеві громадські
організації, ініціативні групи громадян на виконання спільних ініціатив і проектів.
Завдячуючи співпраці влади, громади та бізнесу, в місті вирішується ряд загальноміських проблем,
проведено ряд заходів:
• січень - відремонтовано апарат для фіброгастроскопії Березанської
міської лікарні, що дозволяє оперативно виявити величезну кількість недуг
шлунку, а в окремих випадках і врятувати життя людини.
• 27 квітня проведено регіональну конференцію «Розвиваємо громаду через
благодійність» спільно з ІСАР «Єднання» та Березанською міською радою. Мета
конференції – заснування механізму партнерської взаємодії влади, бізнесу та громади з метою організації конкретних соціальних проектів, направлених на систематичну роботу в громаді; мотивувати організації громадського суспільства приділяти належну увагу власному зростанню та становленню в сфері організаційного
розвитку. Участь у заході взяли представники громадських організацій Київщини, які зацікавлені у власному організаційному розвитку; ініціативні групи, які
діють на місцевому рівні, вмотивовані до розвитку та налагодження партнерства;
представники всеукраїнських благодійних організацій; члени, волонтери, однодумці «Фонду громади Березані»; представники бізнесу та влади. Активну участь в
проведенні заходу взяли учасники Молодіжного банку ініціатив «NEW WAY».
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• 20 червня у Березані проведено круглий стіл на тему «Публічний збір готівкових пожертв і боротьба з шахрайством» спільно з Українським форумом благодійників та за участі працівників відділів
поліції м. Березань, Переяслав-Хмельницького та Баришівського районів Головного управління Національної поліції Київської області.
• 23 вересня долучилися до проведення загальноміського масштабного святкування 401-річниці
Дня міста, організатором якого була Березанська міська рада. Участь у заході взяли більше двох тисяч
мешканців та гостей міста. Під час святкування проведено різноманітні акції, конкурси з врученням сувенірної продукції з символікою Фонду та міста.
• 6 жовтня у приміщенні Фонду проведено зустріч начальника Управління молодіжної політики
та національно-патріотичного виховання Київської обласної державної адміністрації Марини Попатенко
з учасниками Молодіжного банку ініціатив, директорами та вчителями міських шкіл. Метою цієї зустрічі
було ознайомлення представників молоді міста з основними напрямами роботи Управління, надання інформації про можливість участі в конкурсі молодіжних проектів.
• 16-17 листопада Фонд долучився до організаційної роботи VI Форуму організаційного розвитку
громадянського суспільства, який щорічно проходить на НСК «Олімпійський» у м. Київ. Організатором
заходу є ІСАР «Єднання» у партнерстві з Адміністрацією Президента України та за підтримки Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID), Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), уряду
Швеції та МФ «Відродження». Даний Форум є подією номер один в громадському секторі. Представники
організації мали змогу поділитись досвідом, відвідати цікаві локації та знайти однодумців.
• грудень – для учасників місцевого хору ветеранів війни та праці «Вересень життя» здійснено передплату громадсько-політичної газети «Березанська громада» на 2018 рік.
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ПРОГРАМА «ЖІНОЧИЙ КЛУБ «МАЛЬВА»
Мета клубу: об’єднання активного жіноцтва Березані задля створення нових можливостей у професійному та особистому розвитку членів клубу.

Напрямки діяльності: міцна родина, здоровий спосіб життя, організація дозвілля, вивчення історії
рідного краю, творчість та рукоділля.
Учасниці мали змогу відвідати Ботанічний сад ім. Гришка, Національний художній музей України, Національний науково-природничий музей НАН України та Володимирський собор; долучитися до загальноміського свята та підготовки двох
чудових майстер-класів для маленьких березанців у День захисту дітей.
Зустрілись з Ук Дара Чаном – українським художником камбоджійського походження, президентом Київської обласної
федерації Таеквон-до ITF, інструктором міжнародного класу,
чорний пояс 5-й Дан. Під час зустрічі відбулась презентація
виставки творчих робіт автора.
Також учасниці мали змогу почути пізнавальну лекцію
та отримати консультації від висококваліфікованого
лікаря-окуліста Наталії Роздобудько.
Коло учасників Жіночого клубу збільшується і
кожна поїздка стає справжньою культурною подією
в родинному житті учасників клубу. Маємо надію,
що «Мальва» стане центром жіночого спілкування
і допоможе відкрити нові можливості в особистому
розвитку кожної жінки.
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ПРОГРАМА «ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ»
Мета: підтримка військовослужбовців, що перебувають в зоні АТО, допомога пораненим військовим під час воєнних дій.
• Неодноразово надано матеріальну допомогу військовим, що знаходяться в зоні АТО та
мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських і ракетних обстрілів у зв’язку
з військовою агресією з боку Російської Федерації;
• надано матеріальну допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій місті Балаклея на
Харківщині;
• передано святковий «Великодній кошик» для воїнів військової бригади №43, яка близько двох
років перебуває у зоні ведення антитерористичної операції;
• надано матеріальну допомогу на ремонтно-відновлювальні роботи приміщень та будівель
в/ч А2167.
Надзвичайна подяка трудовим колективам, підприємцям міста, всім березанцям, які надали через «Фонд громади Березані» свою допомогу на підтримку Національній Гвардії України.

Демократизація відносин між органами
правопорядку та громадським сектором у громаді Березані
та Баришівського району Київської області
Мета: активізувати громаду Березані та Баришівського району, створивши новий шлях до
демократизації відносин між органами правопорядку та громадським сектором, для формування свідомості активного європейського громадянина.

Дані опитування червня-листопада 2017 року, що проводив наш Фонд спільно з ІСАР «Єднання» та
Київським міжнародним інститутом соціології показали, що 29 % жителів м. Березані відчувають небезпеку
проживання у своєму місті. Із 307 опитаних мешканців міста 22% у минулому році звертались до правоохоронних органів. Оцінка задоволеності результатами звернення – двійка (за п’ятибальною шкалою). 31%
респондентів наголосили на потребі першочергового вдосконалення роботи правоохоронних органів, що
свідчить про відсутність демократичних відносин між органами правопорядку та громадським сектором у
громаді Березані Київської області.
Щоб змінити ситуацію, в кінці року Фондом придбано матеріали для реалізації проекту у 2018
році. Систематичні заходи даного проекту охоплять усі ланки громади (від дітей до дорослих), сприятимуть налагодженню партнерських стосунків між представниками органів правопорядку та різновіковою
громадою Березані і Баришівського району; превенції правопорушень та злочинів; побудові та розвитку відкритого і демократичного суспільства, що спирається на засади прав людини.
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ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
Проект реалізується за фінансової підтримки
Міжнародного фонду «Відродження» у співпраці з
Київською обласною державною адміністрацією, Головним управлінням Національної поліції Київської
області, Березанською міською радою, Баришівською районною радою.
У 2017 році представники Благодійної організації «Фонд громади Березані» взяли участь у
заходах, що спрямовані на підвищення організаційної спроможності створювати власні ресурси, оволодіння основами знань щодо стратегії та розвитку
благодійності:
◊ 13 лютого члени правління організації
взяли участь у навчанні з «Адвокації та лобіювання
ініціатив з усунення адміністративних та регуляторних бар’єрів у процедурах розміщення зовнішньої
реклами у Київському регіоні». Під час тренінгу детально розглянули процес адвокації та лобіювання
асоціацій МСБ та адвокації у регулюванні зовнішньої
реклами. Навчання проводилось за фінансової підтримки Програми USAID «Лідерство в економічному
врядуванні».
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◊ 24 лютого член правління організації взяв
участь у воркшопі «Перші кроки в Facebook», який
проводився за підтримки ІСАР «Єднання». Під час
навчання мали змогу створити з нуля сторінку організації, налаштувати її, дізнатися про основні
інструменти роботи facebook-сторінки та отримати практичні поради з просування новоствореної
сторінки самотужки.
◊ 9-11 березня голова правління організації
взяла участь в навчанні з підготовки фасилітаторів
ООП, фасилітації керованого самооцінювання когорти Фондів громад за підтримки ІСАР «Єднання».
◊ 22-24 березня член правління організації
взяв участь у семінарі-навчанні з написання проектів для одержання грантів міжнародних організацій,
який проводився за сприяння Міністерства молоді
та спорту України та фінансової підтримки Британської Ради в Україні. Під час навчання пройдено
тренінгові програми «Локальні та глобальні громади», «Планування соціальної дії», «Брейнштормінг
пошуку ідей», «Проектний цикл».

◊ 22-24 березня представник організації
взяв участь у Базовій школі для новачків (м. Суми)
за програмою «Школи фондів громад», яка впроваджується ІСАР «Єднання» за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. Під час навчання розглянуто питання культури філантропії в Україні і світі,
ефективного врядування у Фондах громад, грантмейкінгу як одної з базових функцій ФГ, комунікації, PR, профілю та фандрейзингу Фондів громад.
Також учасники ближче ознайомились з досвідом
роботи Громадського фонду «Суми».
◊ 10-11 квітня за підтримки ІСАР «Єднання»
представники та координатори Молодіжних банків
ініціатив взяли участь у навчанні, де опановували
навички тренера та фасилітатора. Навчальний модуль був присвячений: засвоєнню принципів фасилітації та неформального навчання; створенню
безпечного та безоціночного середовища; формуванню та підтримці мотивації до участі; інтерактивні методи навчання.
◊ 10-12 квітня представники організації взяли участь у навчанні з оцінки організаційного потенціалу своїх фондів та когорти фондів громад, яке
проводилось за підтримки ІСАР «Єднання». Розглянули методику Київського міжнародного інституту
соціології, розроблену на замовлення «Школи фондів громад», за допомогою якої визначаються потреби кожної громади.
◊ 30-31 травня бухгалтер організації взяв
участь у Школі з фінансового менеджменту, яка
проводилася завдяки програмі «Школи фондів
громад» ІСАР «Єднання», за фінансової підтримки
Ч.С. Мотта.Під час навчання учасники мали змогу
засвоїти теоретичний блок: «Законодавче регулювання діяльності неприбуткових організацій», можливості законодавства для розвитку неприбуткових
організацій та практично-теоретичний блок: «Моделі діяльності неприбуткових організацій», прикладні документи та моделі обліку для залучення
та отримання ресурсів, обмін досвідом, кращі приклади планування, прикладні документи, проводки,
презентації, обговорення та багато іншого.
◊ 10-11 червня член правління Фонду взяв
участь у робочій зустрічі представників Фондів громад України з представниками Фонду громади «Здорове місто» з міста Банська-Бистриця (Словаччина),
який успішно працює вже понад 20 років. Зустріч
проходила у Фонді громади «Подільська громада»
(м. Вінниця). Отримано новий досвід організаційної
спроможності та життєстійкості організацій. Також
під час навчання волонтерка Корпусу Миру Катеріна
Анаду (м. Нью-Йорк, Америка) ознайомила з американським досвідом по роботі з бізнесом та надала
цінні поради. Навчання проводилось ІСАР «Єднання», за фінансової підтримки Ч.С. Мотта.

◊ 15-16 червня представники організації
взяли участь у навчанні Моделей сталості Фондів
громад та Таборі молодих філантропів, завдячуючи
програмі «Школи фондів громад» ІСАР «Єднання».
Під час навчання опрацьовано питання сталості соціального підприємства, соціальних інновацій; моделі, аналіз та критерії відбору моделей сталості;
формування стратегії, а також аналіз та плани роботи молодіжних банків України.
◊ 22 вересня участь представника організації у делегації від України у міжнародному форумі
Working Together Toward Common Goal, що проходив у столиці Грузії – Тбілісі. Участь у форумі взяли
представники з 14-ти країн: Грузії, Вірменії, України, Болгарії, Туреччини, Молдови, Румунії, Росії,
Ірландії, Сербії, Боснії, Герцеговини, Латвії та
Польщі. Мета форуму – обмін досвідом роботи Молодіжних банків ініціатив у різних країнах світу та
отримання нової інформації про МБІ задля подальшого розвитку суспільства.
◊ 19-23 жовтня представники МБІ взяли
участь у п’ятиденному навчальному семінарі, організованого ІСАР «Єднання», який проходив в
м. Києві. Щоб навчитися ефективніше залучати молодь та перейняти міжнародний досвід у цій сфері,
протягом цих днів натхненник ідеї молодіжних
банків, представник «YouthBank International» Вернон Рінгланд з Великобританії розповів про принципи і правила роботи Молодіжного банку в громаді.
Як заохочувати молодь та мотивувати до дій, чим
відрізняється Молодіжний банк від інших форм
роботи з молоддю і в чому секрет їхнього успіху
в Європі.
◊ 20-21 жовтня представник організації взяв
участь у тренінгу «Написання проектів. Фонди ЄС»,
який проходив у Києві. Під час навчання опрацьовано питання програми діяльності фондів ЄС та їх
зорієнтованість на Україну; специфіка міжнародних
проектів; програми ЄС: Горизонт 2020, Еразмус+…
◊ 21-22 грудня Голова правління Фонду взяла участь в підсумковій нараді керівників Фондів
громад України, під час якої було підведено підсумки роботи Фондів громад у 2017 році, представлено
результати опитування про потреби громади, розглянуто інструменти залучення громадян та заплановано подальші кроки на наступний рік.
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ЗАХОДИ В ЯКИХ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
◊ 31 травня на запрошення Голови Громадської ради при Київській обласній державній адміністрації Голова правління Фонду представила
досвід організації по співпраці громади, бізнесу та
влади у м. Березань. У засіданні взяли участь керівництво КОДА.

◊ 7 лютого відкриття фотовиставки «Благодійність в об’єктиві» та церемонії нагородження
переможців конкурсу, яка проводилися Українським форумом благодійників, м. Київ.
◊ 16 лютого - ІХ Міжнародна конференція
Українського форуму благодійників «Соціальні
інновації: нові рішення старих проблем». Під час
заходу ознайомилися з успішними міжнародними
та вітчизняними практиками благодійних організацій в сфері соціального підприємства, дізналися
про сучасні тренди розвитку соціальних інновацій
у світі та нові інструменти залучення ресурсів, які
втілені на практиці.
◊ 27-28 лютого - Національна конференція
«Аутсорсинг для місцевого економічного розвитку», яка проводилась за підтримки Проекту USAID
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (Пульс). Під час конференції розглянуто питання стратегічного планування
розвитку малого та середнього соціального підприємництва, підготовки та впровадження проектів
розвитку громад, можливості для розвитку територіальних громад: інформаційний ярмарок. Досягнуто ряд домовленостей стосовно співпраці.
◊ 29-30 травня - Міжнародний форум «Стабільність через співробітництво», що проходив у
м. Київ. Організатори заходу: Британська Рада, в
рамках проекту «Активні громадяни»; ГО «Центр інновацій та сталого міжнародного розвитку»; Координаційний центр переміщених ВНЗ. Мета форуму
– активізація співпраці між громадським сектором,
бізнесом та органами місцевого самоврядування
задля розвитку локальних громад і держави в цілому.
◊ 29-31 травня - Міжнародний форум “Від
ініціативи – до дії”, що проходив у м. Чернігові, під
час якого обговорено напрямки та особливості роботи з молоддю, кращі міжнародні практики щодо
діяльності молодіжних центрів.
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◊ 1 червня - виїзне засідання колегії Міністерства молоді та спорту. Представники найуспішніших практик розповіли про роботу своїх осередків для молоді, одним із яких є Молодіжний банк
ініціатив «NEW WAY» м. Березані. Координатор МБІ
Тетяна Ковальчук представила учасникам та поважним гостям колегії «Досвід реалізації програми
у м. Березань Київської області: співпраця громади,
влади, бізнесу». За рішенням виїзної колегії прийнято рішення Міністерства молоді та спорту щодо
залучення молоді до процесу ухвалення рішень в
умовах децентралізації та підтримки Молодіжних
банків ініціатив.

◊ 29 вересня - церемонія нагородження Національного рейтингу благодійників, який проводить Український форум благодійників. «Фонд
громади Березані» став переможцем у номінації
«Витрати у сфері мистецтва та культури» категорії
до 1 млн. грн. за підсумками 2016 року.
◊ 3-5 жовтня - Міжнародний молодіжний
форум «Космос і майбутнє», організатором якого виступило Українське молодіжне аерокосмічне
об’єднання «Сузір’я», що проходив в Києві. Під час
форуму було висвітлено ряд питань щодо майбутнього людства, економіки, науки та технологій та
ряд інших питань. Від Фонду було презентовано
виступ на тему «Молодіжні банки ініціатив – новий
шлях розвитку молоді».
◊ 13 жовтня - всеукраїнський семінар «Розвиток молодіжних центрів в Україні» в м. Ірпінь
Київської області. Під час засідання Робочої групи
з розвитку молодіжних центрів в Україні, утворе-

ної при Міністерстві молоді та спорту України було
обговорено: стан розроблення нормативно-правової бази з розвитку мережі молодіжних центрів в
Україні; плани діяльності на 2018 рік, Національний
знак якості для молодіжних центрів України; презентація можливостей від донорських проектів та
організацій.
◊ 16-17 листопада - VI Форум організаційного
розвитку громадянського суспільства, який щорічно
проходить на НСК «Олімпійський», м. Київ. Організатором заходу є ІСАР «Єднання» у партнерстві з
Адміністрацією Президента України та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй
(ПРООН), Уряду Швеції та МФ «Відродження». Даний Форум є подією номер один в громадському
секторі. Цьогоріч Фонд представив свій досвід та
інструменти роботи з молоддю.

◊ 8-9 грудня - обласний молодіжний форум
«Молодь для молоді», на якому представлено роботу та можливості по програмі Фонду «Молодіжний
банк ініціатив». Присутніми також були представники відділів молодіжної політики міст та районів
області, ОТГ, керівники та члени громадських організацій, представники молодіжних рад, молодіжні працівники, представники ініціативних груп та
молодіжних центрів. Під час форуму учасники мали
змогу обговорити обласну комплексну програму
«Молодь Київщини 2015-2020», обмінятись практиками молодіжної роботи, познайомитись з можливостями для молоді та багато ін.
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК
НАДХОДЖЕННЯ
Джерело фінансових надходжень

Сума в грн.

Залишок коштів на рахунку на початок 2017 року

88302

ІСАР «Єднання»

345689

Міжнародний фонд «Відродження»

129143

ГС «Молодіжна Національна Рада України»

14363

ПО «Пуллах-Баришівка-Березань»

2900

Фандрейзингова акція «Щедрий вечір»

3448

Фандрейзингова акція «Масляна»

1170

Фандрейзингова акція «Лотарея для АТО»

1470

Фандрейзингова акція «Святкування дня міста»

750

Фандрейзингова акція «На підтримку МБІ» під час Форуму

220

Самостійно згенерований дохід

7046

Друккер Б.В.

15000

Майстренко В.В.

200

Кованжи Д.І.

300

Власенко М.В.

1000

Руда О.З.

300

Старунський В

300

Курилко М.І.

2160

Кащеєв В.І.

200

Шикін Ю.П.

1000

Манько Н.О.

783

Артемєва Г.А.

200

Дима О.А.

2000

Біліченко В.В.

4000

Решетняк В.О.

700

Провальний І.В.

10000

Родинний фонд Новікової А.В.

4926

Родинний фонд сім’ї Бурдун

1500

Родина Ніколенко

2600

ТОВ «Березанська суконна фабрика»

36000

ТОВ «Аерок»

100000

ТОВ «Белла-Центр»

120000

ТОВ «ЄВРО ОЇЛ ГРУП»

1000

ТОВ «Дорпроектбудсервіс»

20000

ТОВ КП «Промпобутсервіс»

5000

ТОВ «Привокзальний ринок»

2000

ТОВ «СпецТрансСервіс»

10000

ТОВ «АПР»

5000

ТОВ «Інтек»

2500

ТОВ «Фарма-Маркет»

2000

ТОВ «ОРЕС-АГРО»

5000

ТОВ «ТАС-ФАРМА»

1000

17

ТОВ «Чогар»

10000

ТОВ Фірма «Дісконт»

1000

ТОВ «Енкор Плюс»

1000

ТОВ «Елмер»

1000

ТОВ «Тепло Березані»

1000

ПП «Ефект»

2000

Будівельне управління механізації

3000

МП «Ренаско»

2000

ПАТ «УІФК-АГРО»

10000

КБС - 100 ПП

500

УІФК «Агро-Пат»

3000

КП Архітектурно - планувальне бюро

600

ФОП Кухарєв О.Є.

200

ФОП Нипорка І.В.

1000

ППО КП «Житлово-побутове підприємство»

1000

КП Березанський ККП

1000

ППО КП «Житлово-побутове підприємство»

1000

Березанське КП «Міськводоканал»

2000

Виконавчий комітет Березанської міської ради

3485

Березанський міський центр зайнятості

260

Березанський територіальний центр соцобслуговування

1023

Відділ освіти Виконавчого комітету Березанської міської ради

788

Березанська ЗОШ №1

3493

Березанська ЗОШ №2

2160

Березанський НВК

3164

Березанська ЗОШ №4

3067

Д/с «Світанок»

550

Д/с «Сонечко»

260

Д/с «Ромашка»

400

Д/с «Ластівка»

500

Фінансове управління Виконавчого комітету Березанської
міської ради

700

Управління соціального захисту населення та праці Виконавчого комітету Березанської міської ради

3000

Березанська міська лікарня

1750

Сектор молоді та спорту Виконавчого комітету Березанської
міської ради

1500

Працівники закладів культури Виконавчого комітету
Березанської міської ради

550

Відділ культури і туризму Виконавчого комітету Березанської
міської ради

500

Надходження коштів у 2017 році на рахунок
організації
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931318

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2017 РІК
Джерело та тип матеріально-технічної
допомоги

Еквівалент, грн

Матеріальна допомога від громади на допомогу жителям Авдіївки

12134

Белл-Трейд надала допомогу жителям Авдіївки

4053

Миколою Біликом подаровано погруддя Т.Г. Шевченка

287000

ТОВ «Баришівська зернова компанія» надала матеріальну підтримку на проведення загальноміських заходів

20000

ТОВ «Агенство експертної оцінки Україна» надало
експертну оцінку

1200

Інформаційна підтримка Громадсько-політичної газети «Березанська громада»

53427

Родинний Фонд Новікової надав технічну допомогу:
телефонний зв’язок, послуги інтернет

5709

Разом

383524

ЗАГАЛЬНА СУМА ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ З ЕКВІВАЛЕНТНОЮ ТЕХНІЧНОЮ ПІДТРИМКОЮ ВКЛЮЧНО

1314842

ВИДАТКИ
Проекти та програмна діяльність

Сума, грн

Духовна скарбниця

428 413

Підтримка української армії

87 347

Допомога в складних життєвих ситуаціях

12 964

Жіночий клуб «Мальва»

9 603

Співпраця громадських організацій та влади - підвищення якості
життя громади
Молодіжний банк ініціатив

179 631
47084

Підвищення організаційної спроможності

260 959

Адміністративні

169 490

РАЗОМ ВИТРАЧЕНИХ КОШТІВ З ЕКВІВАЛЕНТНОЮ ТЕХНІЧНОЮ
ПІДТРИМКОЮ ВКЛЮЧНО

Залишок коштів на кінець 2017 року та еквівалент
товарів придбаних для реалізації наступних проектів
З них:
залишок коштів на кінець 2017 року
матеріали для наступних проектів придбані за кошти
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1 195 491

207 653

52767
154886

«ВИДАТКИ НА ПРОЕКТИ ТА ПРОГРАМНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У %»

ЗАГАЛЬНА СУМА ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ
ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПО РОКАХ

Фінансові надходження по роках

2013

2014

2015

2016

ІСАР «Єднання» за підтримки фонду Ч.С. Мотта

36121

12743

58903

19400

Інші донорські благодійні організації

14112

-

-

10000

Приватний місцевий бізнес

1000

17150

11551

438804

-

15060

2800

12308

8097

48356

131355

67278

59 330

93 309

204 609

547 790

8173

29423

36678

150746

67 503

122 732

241 287

698 536

Зібрано коштів через скриньки
Індивідуальні донори (населення)
Разом фінансових надходжень
Матеріально – технічна допомога (еквівалент, грн)

Загальна сума залучених коштів разом з еквівалентною технічною підтримкою
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ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ СПІВПРАЦІ:

«ІМЕННИЙ ФОНД» дає змогу благодійнику (юридичній особі) створювати власний фонд на основі «Фонду
громади Березані» та через нього підтримувати соціальні проекти та програми, зберігаючи за програмою
своє ім’я або свою назву. Беручи на себе всю адміністративну відповідальність, Фонд громади звільняє
компанію від паперової роботи.
Ефективно діють іменні, корпоративні фонди в «Подільській громаді» м. Вінниці: Корпоративний фонд
Подільського регіонального страхового центру ПрАТ «УПСК» підтримує лікарні та заклади освіти Вінниччини; Корпоративний фонд гурту «ТІК» — проекти у сфері мистецтва та культури. У 2016 р. в м. Березань
розпочав діяльність іменний фонд ТОВ «Березанська суконна фабрика».

РОДИННИЙ (Фамільний) ФОНД — це довгострокова благодійна програма, що засновується фізичною особою на особисті кошти для фінансування соціально значущої діяльності в місцевій громаді за вибором родини благодійників. Кожна родина може створити власний благодійний фонд, який буде адмініструватися
Фондом громади. Добрі справи родини будуть занесені в Книгу вдячності (спадщини). У Канаді можна відслідкувати щорічні благодійні внески родин протягом багатьох десятків років від початку роботи певного
фонду. Спадкоємці можуть пишатися своїм родом.

ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД — це механізм благодійності, який спрямовує свою діяльність на конкретну (вузьку)
соціальну проблематику і має призначення залучити кошти з різних можливих джерел, але конкретно під
прописані напрямки діяльності та цільові групи фонду.
Як приклад, у рамках благодійного фонду «Подільська громада» успішно працює тематичний фонд
«Одна копійка». Кошти збираються у благодійні скриньки та перераховуються на допомогу дітям, які
перебувають у школах-інтернатах Вінницької області, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей,
обдарованій молоді.

БО «Фонд громади Березані» перебуває у постійному пошуку людей, яким не байдуже сьогодення
громади. Кожна гривня, віддана на благодійність, буде витрачена лише за прямим призначенням. За
кожну витрачену гривню Благодійник отримає повний звіт. Будь-хто з вас може особисто приїхати та
переконатися, що все написане у звіті – правда.
Перевагами співпраці з Фондом є швидкість і прозорість ухвалення рішень, відсутність бюрократії
і зловживань. Кожна людина, кожна компанія чи організація може знайти і підтримати благодійний
проект за власним вибором. І зробити це у найлегший і найзручніший для себе спосіб.
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НАШІ ПАРТНЕРИ:

ГО «Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»
Міжнародний фонд «Відродження»
БО «Український форум благодійників»
ГО «Національна Рада жінок України»
ГС «Молодіжна Національна Рада України»
Київський міжнародний інститут соціології
Березанська міська рада
Громадська рада при Київської обласній державні адміністрації
Благодійний фонд розвитку громад «Лівобережна Київщина»
ГО «Африканська рада в Україні»
Парфумерна компанія «Harmonie & Expressions»
ГО «Асоціація підприємців міста Березань»
Березанський центр дитячо-юнацької творчості «Надія»
ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»
ТОВ «Березанська суконна фабрика»
ТОВ «Аерок»
ТОВ «Белла-Центр»
ПП «Маріам-С»
Березанська виправна колонія № 95
ФОП Манько Н.О.
ФОП Шкулета В.Г.
ФОП Рудківська Г.М.
Родинний фонд сім’ї Бурдун
Родинний фонд Новікової

Видання стало можливим завдяки «Школі фондів громад», яка реалізується
Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського
почину (ІСАР) «Єднання» за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта.
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