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Вступне слово
Шановні друзі!

Шлях, пройдений за останні три
роки, був нелегким, але надзвичайно цікавим. Становлення міської благодійної
організації «Фонд громади м.Березань»
подарувало нам віру у міцність березанської громади, її вміння об’єднуватись
навколо соціально важливих справ,
здатність долати будь-які труднощі та
перешкоди заради досягнення шляхетної мети – зробити наше місто Березань
кращим.

За цей час ми зрозуміли, що без
потужної громадської організації, яка
працює прозоро й відкрито, якій довіряє громада, чогось досягти важко.
Громада – то потужна сила, яка, гуртуючись, може досягти значних успіхів у
вирішенні різнопланових соціально-економічних, екологічних та інших проблем.
Ми висловлюємо щиру подяку
всеукраїнській благодійній організації
«Фонд братів Кличків» і особисто виконавчому директору Ганні Старостенко
за те, що допомогли повірити в силу
громади, Українському форуму благодійників – за фахові поради та консультації щодо нашої благодійної діяльності.
Окрема вдячність Програмі
«Школі фондів громад», що реалізується Ініціативним центром сприяння
активності та розвитку громадського
почину (ІСАР) «Єднання» за фінансової
підтримки фонду ім. Ч.С. Мотта.
Завдяки їхнім спеціалістам ми відчули
свою спроможність до ефективних дій.
Велика подяка нашим партнерам і особливо колективу ТОВ «Белла Центр»
(Директор Кобилецький Б.А.).
Сподіваємось, що вже найближчим часом коло наших друзів значно
розшириться, адже ми працюємо чесно,
відкрито й прозоро.
Приєднуйтесь! Разом ми – сила!

З найкращими побажаннями,
Алла Новікова,
голова міської благодійної організації
«Фонд громади м. Березань».

Про Березанську міську благодійну
організацію «Фонд громади м. Березань»

МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ: творити позитивні
зміни в суспільстві, допомагати активним людям змінювати на краще життя міста Березань
та його мешканців.
Наші цінності – законність та порядність,
публічність та прозорість, найкращий світовий
досвід та європейські стандарти благодійності.
Березанська міська благодійна організація «Фонд громади м. Березань» – це окрема
юридична установа, яка працює виключно
на благодійні цілі, незалежна від впливу та
контролю інших організацій. Сприяє розвитку
місцевої благодійності через залучення членів
громади до благодійної діяльності. Основні напрямки діяльності фонду громади – це сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам, що спрямовані

на поліпшення соціально-економічного становища в територіальній громаді; сприяння
розвиткові освіти, охорони здоров’я та ін.
Сьогоднішні справи – перші кроки в діяльності організації. Проте ми не збираємося зупинятися на цьому, адже плануємо довгострокову успішну роботу на благо територіальної
громади. Наше прагнення – бути якомога прозорішими та відкритими для громади. Кожен
має бути впевненим – його допомога дійде
саме до тих, хто її найбільше потребує,
і світ стане кращим.
За час існування ми переконалися, що Фонд
громади м. Березань є ефективним інструментом, який дає можливість працювати
прозоро та відкрито, втілювати задуми та ідеї
щодо покращення життя березанців.

Керівництво Фонду

ЧЛЕНИ ПРАВЛIННЯ
Новікова Алла Володимирівна
Голова правління
Депутат Березанської міської ради VI скликання, позапартійна
Освіта повна вища
Економіст, менеджер персоналу, магістр, інженер з експлуатації
залізниць, викладач економічних дисциплін

Охріменко Володимир Андрійович
Приватний підприємець
Освіта вища
Інженер-механік

Школьна Надія Олексіївна
Заступник директора з виховної роботи Державного
навчального закладу «Березанський професійний
аграрний ліцей»
Освіта вища
Учитель історії та суспільствознавчих дисциплін,
бібліотекар-бібліограф

Наші досягнення

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК
ДЛЯ МАЙБУТНІХ ЧЕМПІОНІВ

Мета проекту: згуртувати березанську громаду
навколо облаштування сучасного дитячого спортивного майданчика, поліпшити умови відпочинку
для дітей та дорослих, що проживають у районі
Завокзалля м.Березані, залучати мешканців міста
до занять спортом.

За підтримки ініціативної групи зібрали 103 підписи жителів мікрорайону та надіслали заявку на
участь у загальноукраїнському конкурсі БО «Фонд
братів Кличків», який проводився в рамках проекту «Клич друзів – граймо разом!» за підтримки
фундації «Кока-кола» на встановлення спортивного майданчика. Березанці дотрималися всіх вимог
організаторів конкурсу й здобули перемогу.

1 червня 2011 року майданчик було встановлено. Відкриття стало справжнім святом для
мешканців міста. Березанці отримали кілька
подарунків: можливість спілкування з легендою спорту Віталієм Кличком, спортивний
інвентар, дитячий та спортивний майданчик,
гордість за перемогу, адже заявок на конкурс
надійшло майже 100!
А найголовніше – розуміння, що мрії збуваються, якщо дуже захотіти! Потрібно лише
об’єднатись!

На цьому майданчику тепер проводяться змагання, а діти
граються, доки видно м’ячик!
Період здійснення: 2009-2011 р.р.
Адреса: м.Березань, вул. Комсомольська, 76-78
Проект здійснювався за підтримки
БО «Фонду братів Кличків» та фундації «Кока-кола»

Жіночий клуб «Мальва»

У грудні 2011 року створено 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, вивчення історії
рідного краю, організація дозвілля, творчість та рукоділля. В рамках
роботи клубу «Мальва» благодійна організація «Фонд громади м. Березань»
організовує сімейні екскурсії історичними та культурними місцями Київщини,
виставки творчих робіт, проводяться майстер-класи для родини, обговорюються важливі життєві питання. Після таких поїздок та зустрічей, як правило,
покращується психологічний мікроклімат у родині.

Нове життя спортивного комплексу ДЮСШ м. Березань

Мета проекту: відновити роботу приміщення ДЮСШ
та залучити школярів і молодь до здорового способу життя. Провести ремонтні роботи та покращити матеріально-технічне оснащення спортивного
комплексу загальною площею 1000
кв. м., що розташований по вул.
Войкова.
Проект для громади став справжнім
випробуванням на міцність. Приміщення було в жахливому стані. Дах
протікав, підлога і вікна прогнили, в
підвалі збиралась вода, в приміщеннях холодно… Багато мешканців
міста були налаштовані скептично…
Завдяки титанічним зусиллям ініціативної групи,
громади, підтримки голови Київської облдержадміністрації Присяжнюка А.Й., який у 2011 р. надав 90
тисяч гривень на проведення ремонтних робіт, приватних підприємців міста, колективів підприємств:
ТОВ «Аерок» (керівник Рудченко Д.Г. ), ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів» (керівник Патюта В.Т. ), ТОВ «Валтін» (керівник Тищенко
В.С. )ТОВ «МЦ Баухемі» (керівник Гладін С.С. ),
ПП«Маріам-С» (керівник Саканян К.А), ТОВ
«Елмер» (керівник
Ломака І. М.) та ін., які
у вільний від роботи
час на волонтерських

засадах узяли участь в ремонтних роботах.
У березні 2012 р. до ремонту
долучились представники міської влади. У рамках проекту
встановлено нову котельню,
замінено старі вікна на нові
енергозберігаючі пакети, замінено електропроводку,
встановлено душові кабіни ...
Місто отримало оновлений спортивний комплекс, де школярі та молодь проводять своє дозвілля,
тренуючись у спортивних секціях.
Дуже вдячні всім, хто повірив
у нас, співпрацював, надавав
допомогу! Це об’єднало громаду навколо соціально важливої
справи, надало наснаги й розуміння того, що Фонд громади
може об’єднати людей та вирішувати проблеми міста.
Період здійснення – червень
2011 – жовтень 2012 рр.
Адреса: м. Березань, вул. Войкова, 32.
Проект здійсно за фінансової підтримки Київської
обласної державної адміністрації.

Конкурс
«Я і майбутнє!»
Мета конкурсу: пошук та підтримка серйозних
ініціатив неприбуткової громадської організації міста,
робота якої спрямована на: створення умов для розвитку здорового суспільства, в якому є місце моралі,
духовності, культурі жителів міста; запобігання
вживанню наркотиків серед молоді; допомога соціально-вразливим сім’ям; надання консультаційної
допомоги, направленої на зміцнення шлюбу та родинних стосунків.
Переможець конкурсу (ним стала громадська організація «Берегиня») отримав ноутбук.
Період здійснення: жовтень, 2012 р.
Конкурс проводився у рамках проекту «За здорове життя» за підтримки генерального директора
Броварського алюмінієвого заводу Сергія Шапрана.

Проект «Етика спілкування»
В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ МІСТА
Мета проекту:
Формування в цікавій для дітей формі культурної
та духовної свідомості юнацтва, створення умов
для розвитку здорового суспільства, в якому є
місце моралі, духовності, культурі; запобігання споживанню алкоголю та наркотиків серед
молоді.
Театр-студія “Шедевр”
при Березанському центрі
дитячо-юнацької творчості
“Надія” вдячний
«Фонду громади м. Березань»
за підтримку.
Це дало нам змогу пошити
костюми та закупити реквізит
і канцелярські прилади для
подальшого розвитку
потенціалу дітей,
які відвідують гурток.
Завдяки цій допомозі гуртківці відчули себе справжніми
акторами та почали готуватися
до гастрольних виступів.
З повагою, керівник
театру-студії “Шедевр”
при Березанському центрі
дитячо-юнацької творчості
“Надія”
Олександр Варфоломеєв.

22 жовтня 2012 р. в рамках проекту «Етика
спілкування» в освітніх закладах міста, відповідно до плану
роботи «Фонду громади м. Березань», надано грошову
допомогу дитячому театру-студії «Шедевр» на суму 1650 грн.
Захід проводився у рамках проекту «Етика спілкування»
в освітніх закладах міста за фінансової підтримки
Сергія Федоренка.

Підвищення спроможності
Березанської міської
благодійної організації
«Фонд громади м. Березань»
створювати власні ресурси,
оволодіння основами
знань щодо стратегії
та розвитку благодійності.
23 лютого 2012 року представник
березанської громади Алла Новікова взяла
участь у ІV Міжнародній конференції Українського форуму благодійників «Благодійність
2020: бачення та стратегія розвитку», де обговорювалися питання філантропії у світі; популяризації благодійності, її прозорість та публічність.
З 15 березня по 1 квітня 2012 року
участь у конкурсі Ініціативного центру сприяння
активності та розвитку громадського почину (ІСАР)
«Єднання» за підтримки фонду фонду ім..Ч.С. Мотта. Серед 60 учасників конкурсу була й ініціативна
група м. Березань, яка отримала підтримку Експертної Ради програми «Школа фондів громад».

Мета проекту: ознайомитись із
досвідом роботи громадських
об’єднань України, опанувати знаннями, що дозволяють розробити
перспективу розвитку місцевого
фонду громади, оволодіти навиками роботи по управлінню фонду
громад.

З 5 серпня по 10 серпня 2012 року
у м. Вінниці в рамках Програми «Школа фондів
громад» (ІСАР) «Єднання» за фінансової підтримки
Фонду ім. Ч.С. Мотта тривала робота «Школи фондів громад». 19 учасників із різних регіонів України
аналізували та обговорювали перспективи співпраці, можливості розвитку фондів громад в Україні.
Слухачі школи повернулися додому з солідним
багажем знань.

17 вересня 2012 року взяли участь у
роботі Школи бухгалтерів фондів громад у рамках
Програми «Школа фондів громад» (ІСАР) «Єднання» за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта.
Учасники ознайомилися із нормативною базою для
здійснення діяльності громадських та благодійних
організацій, особливостями бухгалтерського обліку
неприбуткових організацій, формами фінансової
звітності по гранту.
З 19 по 20 листопада 2012 року
члени «Фонду громади м. Березань» взяли участь у
І Форумі з організаційного розвитку «Форум з організаційного розвитку: платформа для обговорення
ключових стандартів та практик з організаційного
розвитку НГО; прийняття рішень щодо політики у
сфері організаційного розвитку». Форум проводився у межах проекту UNITER, що виконується міжнародною організацією Пакт за фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), та
за сприяння уряду Швеції і програми розвитку ООН
в Україні, а також програми «Школа фондів громад»
(ІСАР) «Єднання», що виконується за підтримки
фонду ім.Ч.С. Мотта.

фондів, дізналися про роботу молодіжних банків
Відбулась презентація Березанської міської благодійної організації «Фонд громади м. Березань».
20 грудня 2012 року взяли участь у роботі Національного конгресу «Благодійна Україна».
Учасники конференції ознайомилися із практикою
впровадження інноваційних благодійних ініціатив та
обговорили проблеми впровадження їх у благодійне
середовище.
24 грудня 2012 року укладено Меморандум про співпрацю з Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину
(ІСАР) «Єднання» та Березанською міською благодійною організацією «Фонд громади м. Березань»
в рамках впровадження Програми «Школи фондів
громад» за підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта. Сторони
домовились про обмін інформацією та узгодження
спільних дій.

24-25 грудня 2012 року взяли участь у
підсумковій нараді Фондів громад України у рамках
«Школи фондів громад» програми (ІСАР) «Єднання»
за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта.
20 листопада 2012 року під час роботи Період здійснення: 2012 р.
Проект здійснювався за фінансової підтримки проТретьої щорічної конференції «Фонд громад України: розвиток організаційної спроможності» у рамках грами «Школи фондів громад», що реалізується
Програми «Школа фондів громад» (ІСАР) «Єднання» ІСАР «Єднання» за фінансової підтримки Фонду
за фінансової підтримки Фонду ім. Ч.С. Мотта учас- ім. Ч.С. Мотта.
ники ознайомилися із досвідом створення іменних

Фiнансовий звiт 2012 рік

НАДХОДЖЕННЯ
Джерело фінансових надходжень

Сума в грн.

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

5007

Приватні місцеві пожертви

1808

Разом

6815

ДЖЕРЕЛА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Джерело та тип технічної допомоги

Еквівалент, грн.

КП Березанська телерадіостудія «Березань»

6750

Газета «Березанські Відомості»

1169

Броварський алюмінієвий завод надав приз – ноутбук для проведення конкурсу «Я і майбутнє!»

4380

Колектив ФОП «Федорін» у свій вільний час на волонтерських засадах надали технічну підтримку
для проведення круглого столу на тему: «Гендерна політика та проблеми насильства в сім’ї»

500

Колектив ТОВ «Привокзальний ринок» на волонтерських засадах за рахунок власного вільного
часу виконав низку робіт та послуг для проведення круглого столу на тему: «Гендерна політика та
проблеми насильства в сім’ї» та інших проектів, що можуть бути оцінені

2500

Волонтерська робота працівників, які за рахунок власного вільного часу взяли участь у ремонтних
роботах по відновленню спорткомплексу, що можуть бути оцінені
ТОВ «Валтін»

35000

ТОВ «Елмер»

30000

ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів»

20000

ТОВ «Аерок»

15000

Депутат обласної ради Тимченко В.Г. надав технічну допомогу в ремонтних роботах у відновленні
спорткомплексу

4340

Разом

119 639

Загальна сума залучених коштів з еквівалентною технічною підтримкою включно

126454

Видатки

Проекти та програмна діяльність

Сума в грн.

Проект «Підвищення спроможності Березанської міської благодійної організації «Фонд громади
м. Березань» створювати власні ресурси, оволодіння основами знань щодо стратегії та розвитку
благодійності»

5007

Проект «Етика спілкування» в освітніх закладах міста

1796

Разом

6803

З них адміністративні витрати
Витратні матеріали

400

Послуги банку

123

Залишок на кінець року

12

ПЕРЕВАГИ СПIВПРАЦI З ФОНДОМ:

 Діяльність фонду є прозорою та відкритою;
 Фонд враховує побажання бізнесу в напрямку підтримки соціальних проблем відповідно до потреб громади;
 Фонд володіє інформацією про ситуацію в громаді;
 Фонд залучає до вирішення місцевих проблем місцеві ресурси з різних джерел (бізнес, влада, громада);
 Фонд активізує участь громадськості в соціальному житті міста, допомагає створити «місток» взаємодопомоги та співпраці, збільшуючи вартість гривні, наданої як допомога донором.
 Ми звільнимо Вас від паперової роботи, зробимо Вашу благодійну діяльність яскравою й ефективною.

НАШI ПРОПОЗИЦIЇ ПАРТНЕРАМ:
місцевій громаді. Благодійник спільно з експертною радою визначає пріоритети фінансування
та бере участь у розподілі грантової допомоги.
Стійкість та тривалість «Родинного фонду», як
правило, формується на основі створення джерела довгострокового фінансування програм,
яке є недоторканним, а в майбутньому дохід від
нього направлятиметься на благодійність.
Тематичні фонди – це механізм благодійності,
спрямований на конкретну (вузьку) соціальну
проблематику і призначений залучити кошти
з різних можливих джерел, але конкретно під
прописані напрямки діяльності та цільові групи
фонду. Капітал – дозволяє донорам створювати
«вічний» капітал, прибуток з якого направляється на видачу грантів.

• Березанська міська рада
• Березанська ДЮСШ
• Березанський центр дитячо-юнацької
творчості “Надія”
• ТОВ «Белла Центр»
• ТОВ «Белла Трейд»
• ПП«Маріам-С»
• ТОВ «Валтін»
• ТОВ «Елмер»
• ПрАТ «Березанський завод залізобетонних виробів»
• ТОВ «Аерок»
• Броварський алюмінієвий завод
• ТОВ «Привокзальний ринок»
• ФОП «Федорін»

Iнформаційні партнери:

Наші партнери:

«Іменний фонд» дає змогу благодійнику (юридичній особі) створювати свій власний фонд на
основі «Фонду громади м. Березань» та через
нього підтримувати соціальні проекти та програми, зберігаючи за програмою своє ім’я або свою
назву. У результаті від імені благодійника оголошується конкурс грантів серед громадських
об’єднань для втілення суспільних проектів, а
бізнес отримує додаткову рекламу, підвищення
рейтингу, привернення уваги потенційних партнерів, клієнтів, підвищення свого статусу. Іменний фонд створюють на тривалу перспективу, і
частина коштів надходить у «капітал» Фонду.
Родинний (Фамільний) фонд – це довгострокова
благодійна програма фонду, що засновується
фізичною особою на особисті кошти з метою
фінансування соціально важливої діяльності у

 Інформаційний журнал місцевого самоврядування Київської області «Київщина»
 Газета «Громадський захист
Київщини».
 Газета «Березанські Відомості»
 КП Березанська
телерадіостудія «Березань»

Ми будемо раді
зустрітися
та підтримати Вас
-

якщо Ви хочете стати учасниками наших
програм
якщо Ви маєте свої пропозиції,
як зробити життя громади міста щасливішим
якщо Ви бажаєте стати волонтером
якщо є пропозиції партнерства

Телефонуйте: 067-793-99-04
або пишіть нам на: fond_Berezan@ukr.net
і ми обов’язково зустрінемося.

Видавництво та дизайн: ТОВ «КГ «КОНТАКТ», www.oldcenter.info

