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РОЗВИТОК соціальної
Однією з головних ознак сучасного демократичного суспільства є розвинений
громадський сектор. Сильний третій сектор - гарант суспільної стабільності.
НДО є феноменом, який здатний реально впливати на подальший розвиток
суспільства. Його діяльність сприяє, окрім зменшення соціальної напруги,
самовираженню громадян.
Незважаючи на бурхливе зростання кількості НДО України, ще не можна
стверджувати, що третій сектор відбувся остаточно. Особливо це відчувається
порівняно з країнами Центральної та Східної Європи. В більшості країн з
розвиненою демократією третій сектор фінансується через різні фонди
державою та бізнесом. Це свідчить про те, іш представники перших двох секторів
усвідомлюють суспільну значимість громадських організацій.
Сьогодні, коли Україна переживає серйозні політичні, економічні та
соціальні зміни, громадські організації відіграють суттєву роль у процесі
втілення цих змін та роблять свій внесок у процес становлення громадянського
суспільства. Вже існують в Україні спроможні успішні НДО, які працюють в
основному у великих містах. У малих містах та селах громадські організації ще
розвинені недостатньо.
Головними причинами, які стримують розвиток громадського сектору в
регіонах, є низький рівень професійності, поінформованості та між секторної
взаємодії НДО. Дослідження, проведене Центром підтримки творчих ініціатив
(ЦПТІ), показало, що важливим резервом ефективності третього сектору є
мобілізація інтелектуальних, організаційних, кадрових, матеріально-технічних
ресурсів НДО та державних закладів культури для спільного розвитку та
реалізації суспільно корисних завдань.
Апробація розробленої ЦПТІ експериментальної моделі між
секторного партнерства НДО та державних закладів культури в Кіровоградській
області продемонструвала її реалістичність та актуальність. Досвід
Кіровоградщини підтримано на національному рівні Міністерством культури та
мистецтв України і, як наслідок, почала діяти розроблена ЦПТІ національна
програма "Розвиток соціальної взаємодії НДО та державних закладів
культури", спрямована на розвиток інфраструктури громадського сектору
шляхом створення системи інформаційно-методичного забезпечення
неприбуткового сектору та національної інформаційно-консультативної мережі
для НДО на базі закладів культури.
Головне завдання програми: допомога розвитку суспільства на засадах
партнерства, злагоди, ненасильництва, соціальної відповідальності та
активності, поєднуючи при цьому зусилля громадськості та державних
закладів культури.
В рамках програми здійснюється діяльність, спрямована на становлення
громадянського суспільства в Україні шляхом різнопланової підтримки
громадського сектору та використання для цього можливостей існуючої
інфраструктури державної системи культури.
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Близькість ціннісних орієнтацій, мотивів і функцій державних та
неурядових організацій соціально-культурного спрямування покладено в
основу тісного їх пересічення в реалізації головної мети: сприяти
цивілізованим перетворенням в усіх сферах суспільного життя, формуванню
якісно нового, більш гуманістичного і культурного способу життя, досягненню
морально-естетичної консолідації духу народу, підвищенню його ініціативи,
творчості та здатності до самовираження.
Реалізація програми "Розвиток соціального партнерства НДО та
державних закладів культури", метою якої є розвиток інфраструктури та
системна інформаційно-методична підтримка громадського сектору
спільними зусиллями державних закладів системи Міністерства культури
та мистецтв України та мережею Ресурсних центрів для НДО України стала
можливою завдяки фінансовій підтримці Фонду Євразія за рахунок коштів,
наданих Агентством з Міжнародного Розвитку США та Фонду Ч.С.Мота.
Результат програми полягає у підвищенні життєздатності та активності
локальних НДО та професіоналізації діяльності неприбуткового сектору.
Оптимізації цього процесу сприятиме спеціальна підготовка управлінських
кадрів культури та викладацького персоналу Державної академії керівних
кадрів культури України, яка дасть можливість залучити їх до поширення
навчальних матеріалів серед зацікавлених організацій галузі, а також
скористатися матеріально-технічними, кадровими та організаційними
ресурсами державних закладів. Так, наприклад, починає діяльність Інститут
соціокультурного менеджменту на базі Державної академії - проект ЦПТІ, в
рамках якого започатковується спеціальний курс перепідготовки кадрів
культури з питань сучасного менеджменту, фандрейзингу, технологій
між секторної взаємодії, який в подальшому планується продовжувати
Державною академією.
Крім того, Інститут соціокультурного менеджменту виконуватиме функції
інформаційно-методичного ресурсного центру для організацій культурної
сфери.
Проект ЦПТІ "Кабінет технологій між секторної взаємодії" на базі
Міністерства культури та мистецтв України сприятиме поширенню на
територію
України
через
систему
закладів
культури
інформаційно-методичних
матеріалів
і
досвіду
діяльності
неприбуткового сектору та розвитку системи інформаційно-методичного
забезпечення неприбуткового сектору, як механізму впровадження ідей та
поширення досвіду.
Програма "Розвиток соціальної взаємодії НДО та державних закладів
культури" включена до державної програми розвитку галузі, оскільки
сприятиме підвищенню суспільної значимості та іміджу закладів культури, і,
як наслідок, покращанню їх соціально-економічного становища.
Ствердження демократичних ідеалів у масовій свідомості населення,
пропагування цінностей відкритого суспільства, допомога розвитку
суспільства на засадах партнерства, злагоди, ненасильництва, соціальної
відповідальності та активності, розвиток філантропії - спільна справа
громадських організацій та державних закладів культури.
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Роль НДО в суспільстві

Лев Абрамов

Результати

досліджень

Дослідження ролі громадських організацій в житті регіону є одним з головних напрямків діяльності ЦПТІ. Протягом
січня-лютого 2000 року нами була розроблена методика та проведено дослідження "Інформаційний вплив НДО на
соціальне оточення". З деякими його результатами ми знайомили Вас в попередньому номері "НДО-Інформ". Зараз ми
продовжуємо це робити та маємо надію, що ці матеріали стануть корисні лідерам громадських організацій в їх діяльності.*

* об'єктом спостереження були обласні друковані ЗМІ /за січень-лютий 1999-2000 років/
** індекс інформаційною
(З досвіду діяльності інформаційно-консультативних пунктів області.)
З цього номеру "НДО-Інформ" ми розпочинаємо рубрику "Як живеш, ІКП?". Сьогодні слово
надасться Єлизаветі Яловій, консультанту Світловодського інформаційно-консультативного
пункту, директору центральної міської бібліотеки, в приміщенні якої розташований ІКП. За
короткий час діяльності ІКП , завдяки активній роботі Є.Ялової, про нього знають в місті
активісти громадського руху.
Світловодськ - місто з високою громадсько-політичною
активністю населення. Це пояснюється тим, що багато
світловодців мають бажання брати участь у розбудові свого
міста і держави взагалі. Як наслідок - у місті зареєстрована
велика кількість недержавних громадських організацій та
об'єднань.
До цього часу до громадських організацій зверталися
епізодично з метою об'єднання їх зусиль на вирішення
якогось конкретного загальноміського питання. Спроб
об'єднати їх з метою надання їм інформаційної підтримки,
навчання їх лідерів, сприяння обміну досвідом у справі
розбудови демократичних засад у суспільстві, ще не було.

Як живеш, ІКП?
Цю місію взяв на себе Центр підтримки творчих ініціатив міста
Кіровограда, за підтримкою якого у Світловодську на базі
центральної
міської
бібліотеки
був
відкритий
інформаційно-консультативний пункт для НДО міста і
району. Тут зібрана література за різними тематичними
напрямками: менеджмент та фандрайзінг НДО, обмін
досвідом різних громадських об'єднань Кіровоградщини,
України та зарубіжжя, якою користуються активісти
недержавних організацій. Створена база даних НДО міста і
району.
Проводиться
анкетування
громадських
організацій. З метою професіоналізації діяльності
громадських лідерів створена "Школа лідерів НДО".
Щоб залучити людей до ІКП використовувались

можливості засобів масової інформації: на сторінках
місцевої газети розповідалося про діяльність ІКП. На сесії
міської ради депутати та лідери громадських організацій
отримали інформацію за темою "Пошук додаткових джерел
фінансування для НДО".
Нещодавно групою тренерів з ЦПТІ Людмилою
Станкевич і Левом Абрамовим на базі ІКП були проведені
дві сесії "Школи лідерів НДО" на теми "Менеджмент НДО"
та "Фандрайзінг НДО". В навчанні взяли участь лідери
громадських організацій різних спрямувань: молодіжні
організації, об'єднання національно-культурних меншин,
НДО соціального напрямку, жіночі організації, спортивні
ГО, дитячі клуби.
Якщо на початку роботи ще у когось і був сумнів про
необхідність підвищувати свій професійний рівень, мати
нову інформацію, то наприкінці сесійних занять у школі
всі були впевнені: це було потрібне ще вчора,
потрібне сьогодні і буде потрібне завжди.

Запрошуємо поділитися своїм досвідом
консультантів-методистів
інформаційно-консультативних пунктів. Досвід
кожного унікальний і буде корисним всім, хто
займається цією необхідною справою, допоможе
розвиватися краще і надалі.
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«Школа лідерів НДО» діє
На Кіровоградщині громадські активісти
успішно продовжують навчання у "Школі лідерів
НДО", організованою з ініціативи Центра
підтримки творчих ініціатив. За останній час
відбулися сесії в містах Гайвороні та
Світловодську.
Згідно програми школи розглянуті учбові теми
"Менеджмент НДО" та "Фандрайзінг НДО". Заняття
проводять в формі тренінгу тренери ЦПТІ Людмила
Станкевич та Лев Абрамов. Навчання в школі підвищує
можливості активістів громадських організацій, ініціативних
груп, любительських формувань за інтересами, працівників
культури активно брати участь у розвитку справедливого,
гармонійного і міцного суспільства. Тому слухачами шкіл
є як громадські лідери, так і працівники культури, на
об'єднання зусиль яких і направлена програмна діяльність
ЦПТІ. Навчання спрямоване на те, як бути активними,
ініціативними і професійними в громадській діяльності у
сучасному новому оточенні.

Із задоволенням працювали над розкриттям згаданих
тем слухачі Гайворонської школи лідерів: Ірина Яремчук,
Олена Голуб, Вікторія Вакуленко, Любов Панченко, Вікторія
Рейниш, Наталя Осіпович, Людмила Барановська, Ірина
Паршогуба, Галина Арнаут, Катерина Панченко. Вони
представляли різні громадські організації і районні заклади
культури. В роботі школи брав участь Вадим Голуб
-завідуючий відділом по взаємодії з громадськими
організаціями та політичними партіями Гайворонської
райдержадміністрації. Слухачі навчалися гнучкості
адаптації, лідерству, роботі в команді й співпраці. Витяг з
відгуку про Гайворонську школу: "Щиро вдячна ЦПТІ за
практичну!!) допомогу в роботі. Такого рівня тренінгів,
консультацій в моїй практиці ще не було. Міністерству
культури слід вивчати і поширювати такий досвід роботи з
керівниками в нинішніх умовах. Особлива подяка - чудовому
тренеру-консультанту Л.К. Абрамову. З повагою, ЛІ.
Панченко, завідуюча відділом культури Гайворонської
райдержадміністрації".
.
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Слухачами Світловодської "Школи лідерів НДО" стали
Євген Гічковський (благодійний фонд "Право на життя"), Юрій
Сапянов (підлітковий клуб "Вектор"), Вячеслав Буг (федерація
культуризму, атлет-клуб "А55А"), Людмила Предоляк (міська
Ліга жінок 50x50), Олена Жара (центр активної реабілітації
інвалідів "Добрада"), Валентина Павленко (міська організація
"Жіноча громада"), Олександр Козаков (Центр Етики
Самореалізації, Молодіжний сенат), Василь Людвич (товариство
німців "Відродження"), Роман Полоненко ("Злагода"), Єлізавета
Ялова (ІКП при центральній міській бібліотеці). Всі зробили для
себе висновок, що потрібно працювати по-новому, навчатися
професіоналізму громадської діяльності, підтверджувати свої
знання практичною роботою на користь людям і суспільству.
Після тренінгів надавалися консультації з різних питань
діяльності громадських організацій.
Лідер міської організації "Жіноча громада" Валентина
Павленко так висловила свою думку про школу: "Це - вперше
було проведено навчання такого рівня у Світловодську для лідерів
громадських організацій. Це надихає і дає надію на кращу
організацію роботи, сприяє об'єднанню громадських організацій
та зацікавленості в їхньому існуванні. Щиро дякуємо
Кіровоградському центру підтримки творчих ініціатив і, зокрема,
Людмилі Станкевич та Леву Абрамову. Низький Вам уклін і
найкращі побажання у громадському і особистому житті."
Кожен завдяки навчанню здобув нових друзів, партнерів і,
що особливо важливо, зрозумів своє призначення в сучасному
житті суспільства.
Тому особливо приємно усвідомлювати, що Центр підтримки
творчих ініціатив відпрацював вірну стратегію, розробив
Національну програму по розвитку соціального партнерства НДО
України та державних закладів культури, одержав підтримку
Міністра культури та мистецтв України Б.Ступки та Міжнародних
фондів.
Сподіваємось, що і на далі на заняттях в школах
лідерів ми зможемо розглядати проблеми суспільства,
НДО та закладів культури і робити свій внесок в їх
вирішення.
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Дякуємо за добру волю і плідну роботу з НДО
ЛЮДМИЛА ЗІНЧУК
Народилася у
1965 році в с.Родниківка
Олександрівського
району Кіровоградської
області. Закінчила
Олександрійське
училище культури.
Досвідчений
авторитетний клубний
працівник.
Працює
провідним методистом
Олександрівського
районного
Будинку
культури. Як волонтер є
к о н с у л ь т а н т о м - методистом
інформаційно-консультативного пункту для громадських
організацій та контактною особою ЦПТІ. Активно сприяє роботі
і сама навчається у "Школі лідер» НДО\ Брала участь в
тренінгу "Менеджмент НДО".

ЄЛІЗАВЕТА ЯЛОВА
Народилась у 1959 році в
Донецькій
області.
Закінчила
Харківський
державний
інститут
культури,
бібліотечний
факультет.
Працює
директором Світловодської
міської
центральної
бібліотеки.
Ініціювала
створення
інформаційно-консультатив
ного пункту (ІКП) для
громадських
організацій
міста і району в бібліотеці. Є
контактною особою ЦПТІ. На волонтерських засадах
організує роботу з активістами громадського руху,
проводить анкетування, консультує; оформила методичний
куточок на допомогу НДО, сприяє роботі "Школи лідерів НДО",
навчалась на семінарі з жіночого лідерства та запровадження
нових технологій, тренінгах "Як написати проект до
благодійного фонду '(м. Кіровоград), "Менеджмент НДО,
Фандрейзинг НДО".

АНАТОЛІЙ ІВАНЕНКО
Народився у 1950 році в
с . Н е р у б а й к а
Олександрівського району
Кіровоградської області.
Закінчив Полтавський
державний педагогічний
інститут.
Працює
та
д и р е к т о р о м
Олександрівського
районного
Будинку
культури.
Все життя займається
зв'язками з громадськістю,
починаючи з комсомольської, партійної роботи до лідера
молодіжного дискоклубу "Ровесник" і керівника районного
закладу культури. Він розуміє важливість активної життєвої
позиції громадськості в демократичному суспільстві, тому
підтримує ЦПТІ в питаннях розвитку третього сектору в своєму
регіоні. На волонтерських засадах працює консультантом
інформаційно-консультативного пункту для НДО при
районному Будинку культури. Сприяє організації та
проведенню "Школи лідерів НДО" в Олександрівськом
районі.

ОЛЕНА КОВАЛЕНКО
Народилася у 1978 році в Кіровограді. В цьому році закінчує
Кіровоградський державний технічний університет за
фахом
системне
програмування. Програміст
зі знанням англійської
мови. Як волонтер ЦПТІ
працює з базами даних,
займається
процесом
висвітлення ЗМІ діяльності
НДО, бере участь в
розвитку програми ЦПТІ
«Преса в Інтернеті» та інших
заходах, спрямованих на розвиток третього сектору
Кіровоградського регіону.
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Молодь і суспільство
З історії молодіжного руху України
(стисла інформація)

На різних етапах історії України молодь по-різному брала
участь в суспільно-політичному житті. Але мало хто знає,
що молодіжні організації (тоді вони називалися братствами)
почали виникати на терені України ще в XVI столітті. Ми
пропонуємо стислу інформацію про чотири періоди історії
розвитку молодіжного руху в Україні. Перший період
зародження -ХУІ-ХУІІІ століття. Молодіжні організації були
тісно пов'язані з "дорослими", так званими церковними
братствами, але були і молодечі братства. Масовими
стали студентські об'єднання, так звані "земляцтва".
Політичні лідери того часу спочатку були популярні як
студентські активісти. Другий період, з кінця XIX ст. до
середини 20-х років в Радянській Україні і до кінця 30-х р. у
Західній Україні. Це період розвитку українського
молодіжного руху, його становлення. Молодіжні структури
цього періоду були такі:
- молодіжні об'єднання (МО), що були активними
прибічниками тієї чи іншої партії;
- МО, що виникали і будували свою роботу за певною
національною ознакою;

- релігійні МО;
- неполітичні МО.
З середини 20-х років в Радянській Україні, а з кінця 30-х
років (за виключенням періоду Великої Вітчизняної війни)
на всіх українських землях - і до середини 80-х років третій (піонерсько-комсомольський) період розвитку
молодіжного руху. Він представлений піонерськими та
комсомольськими
організаціями,
любительськими
об'єднаннями, клубами за інтересами. З середини 80-х
років почався останній на сьогодні період українського
молодіжного руху. Це період проголошення незалежності
України, період розвитку молодіжного руху у складних
політичних та економічних умовах. Цей період
характеризується при збереженні позитивного досвіду,
значними змінами в громадських структурах, орієнтирах,
формах діяльності, інформаційних системах, з'являються
нові молодіжні видання і нові різноманітні за політичними
та громадськими уподобаннями молодіжні формування, в
тому числі за інтересами.

Молодіжний Сенат в Світловодську
Олександр Козаков, президент Центру Етики
Самореалізації(автор проекту "Молодіжний сенат")
Сьогодні, на переломі тисячоліть, в період глибоких
системних трансформацій, змінюються погляди людей,
підхід і сама філософія життя. В цей складний час повинна
прийти нова формація політиків, економістів і державних
діячів, яка повністю адаптована до модерних відносин в
суспільстві та яка мала б змогу в цих умовах очолити і
направити громадськість.
Влиття діячів нової формації в політику дасть можливість
прийняти необхідні рішення, яких так потребує наше місто і
країна в цілому. Настав час новому поколінню керівників,
новим людям, використовуючи нові можливості, приступити
до розв'язання старих і нових проблем. Історичний досвід
засвідчує, що справжній прорив суспільства у "нову" якість
можливий лише тоді, коли у його трансформацію
включається саме молодь. Під час таких перетворень
суспільства відбувається зміна не тільки системи, а й
мислення людей. Тому людям нової формації легше
осягнути глибину змін, яких потребує сучасне суспільство.
Місто Світловодськ, хоча і є одним із звичайних районних
центрів, завдячуючи своєму розташуванню (географічний
центр України) та своїй бідності (практично всі підприємства
не працюють), є чи не найбільш політично активним містом
Кіровоградської області. Але не все так погано в нашому
домі. Знаходяться люди, яким не байдужа доля майбутнього
цього невеличкого міста на Дніпрі. І це не
"дядьки-товстосуми", і навіть не керівництво міста, а
звичайна молодь, об'єднана у різні, але однаково
схвильовані подальшою долею Світловодська, громадські
організації та об'єднання. Світловодська громадська
організація "Центр Етики

Самореалізації тісно співпрацює з американським фондом
Каунтерпарт Альянс. Завдяки фінансовій підтримці цього
фонду 10 жовтня 1999 року у Світловодську пройшла
безпрецедентна подія - Вибори до Молодіжного Сенату
міста. Ця акція набула широкого розголосу, про що свідчить
початок реалізації подібних проектів у багатьох містах
України та листи-привітання на адресу Центру від депутатів
Верховної Ради. Нині наша організація виграла наступний
грант на продовження та покращення діяльності
Молодіжного Сенату та на розвиток молодіжного лідерства
в нашому місті.
Юрій Сідненко, спікер Молодіжного Сенату.
Як і належить будь-якій громадській організації, по-перше,
ми зробили базу нормативних документів і, як це потребує
закон, передали їх на розгляд та реєстрацію до
міськвиконкому. З цього моменту можна вважати
розпочатою велику епопею подорожі "Положення про
діяльність Молодіжного Сенату" кабінетами виконкому.
Незрозуміло, з якої причини їх розглядом займались: відділ
молодіжної політики, СІМ'Ї та спорту, соціальна служба
молоді, особисто секретар міськради Василь Мовчан,
словом, усі, хто не має ніякого відношення до процесу
реєстрації...
Вийшов перший номер інформаційного бюлетеня
Молодіжного Сенату "Альтернатива", інформацію якого, за
дозволом О.Козакова, ми використали в цьому матеріалі.
Більш докладну інформацію ви можете отримати за
телефоном (236) 3-17-33.
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Лідерство в НДО
Хто такий ЛІДЕР?
Як відомо, в усіх західних демократичних країнах
розвинуте громадянське суспільство завжди має за
основу так званий "третій сектор", тобто сектор
громадських організацій. Тому важливим з точки зору
побудови громадянського суспільства, є громадські
лідери. Від активної життєвої позиції, професіоналізму
лідерів залежить успіх громадської організації в
розбудові відкритого демократичного суспільства.
Підготовка громадських лідерів дуже складна і
відповідальна праця. Новатором в цій справі на
Кіровоградщині виступив Центр підтримки творчих
ініціатив - Ресурсний центр для ГО області. В10 районах і
містах організовано "Школу лідерів НДО" з метою
професіоналізації лідерів в діяльності громадських
організацій.
Заняття
проводять
освідченні
тренери-консультанти ЦПТІ Лев Абрамов, який
закінчив першу Школу тренерів при Творчому центрі
Каунтерпарт (м. Київ) та Людмила Станкевич, яка
пройшла навчання на тренінгах і семінарах в Україні та
за кордоном.
Які риси необхідні для того, щоб стати лідером?
- паблік рілейшнз, РН (вміння працювати з
громадськістю);
- володіння технікою переговорів;
- вміння розв'язувати та попереджати конфлікти;
- вміння побудувати інформаційну стратегію та
управління проектами;
- володіння навиками авто презентації, публічного
виступу та дебатування.
Такі навички є дуже цінними і до певної міри
унікальними, оскільки такому не навчають у наших
Вузах.
Важливо усвідомити, що лідер - це не професія і не
покликання, а стан душі - якого досягає кожен, хто є
професіоналом у своїй справі, вміє заохочувати інших
та генерує нові ідеї.
Зверніть увагу на роль лідерів в діяльності тих
громадських організацій, які будуть представлені в
рубриці "Презентація НДО" і запитайте себе: "Чого ще
не вистачає мені, щоб стати дійсно лідером?" Мабуть,
тільки бажання?
Тож запрошуємо всіх небайдужих до громадської
діяльності справжніх лідерів до роботи і співпраці з нами.
Риси лідерства притаманні кожній людині, а сама ідея
стати лідером є дуже придатною для України.

Слово молодіжному лідеру.
Зоя Пасько, студентка КДПУ

Нумо - до "Пласту"!
Ви б хотіли, щоб ваші діти росли вихованими,
самостійними, здоровими та кмітливими? Тоді вас
повинна зацікавити інформація про Національну
Українську Організацію "Пласт", що ось уже три роки
існує в Кіровограді. В Україні організація була
заснована в 1912 р. Потім були роки бурхливого
розвитку, заборони, еміграції. І ось в 1989 році "Пласт"
був відновлений в Україні.
Організація займається вихованням і сприяє
самовихованню дітей і молоді. Об'єднуючи традиції
лицарського та козацького виховання, "Пласт" виховує
всебічно розвиненого свідомого громадянина, сприяє
розвитку людських і лідерських якостей дитини. Все
це гартується завдяки добре розвиненій виховній
системі, що включає щотижневі заняття, літні табори,
найрізноманітніші зустрічі та свята. Наприклад,
кіровоградський осередок "Пласту" за 1999 рік
побував у літературно-мандрівному таборі по
Полтавщині, історичному таборі, таборі в Карпатах,
таборі лідерів на Тернопільщині. Також для дітей міста
було проведено кілька міжобласних зустрічей з
краєзнавчої, історичної, туристичної тематики;
проведено кілька цікавих свят. А вже в 2000 році
кіровоградці взяли участь у всесвітній акції «Вогонь
Миру з Віфлеєму", коли в наше місто було привезено
священний вогонь, який передавався з країни в країну
скаутами всього світу.
В цьому році організація буде розширювати набір
дітей, також йде підготовка до ознайомчих семінарів і
головне - літніх таборів, які на цей раз
охоплюватимуть терени всієї України.

Як знайти партнерів?
В Інтернеті створено нове джерело контактів між
НДО Центральної та Східної Європи, СНД і
Великобританії.
Служба пошуку контактів пропонує інформацію та
консультації з усіх аспектів партнерства. Веб-сайт
розроблено фондом Charity Know How (CKH), ЯКИЙ
створено з метою допомогти адресному пошуку
партнерів для НДО, працюючих за конкретними
напрямками в конкретних країнах. Вам допоможуть
знайти НДО-партнерів і донорів, які фінансують
проекти в вашому регіоні.
http://www.chavityknowhow.org
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П р е з е н т а ц і ї НДО
ЖІНОЧА ГРОМАДА «БЕРЕГИНЯ»
Контактна адреса: 27420. Кіровоградська область
Знам’янский район, с. Іванківці, вул. Миру, 6
Контактна особа: Валентина Шаповал
Жіноча громада "Берегиня"заснована у 1997 році групою ініціативних жінок, які
мали досвід громадської діяльності і бажання дієвої роботи, втілення ідей і задумів
в життя, бути громадою не на словах, а наділі.
Зареєстрована громада 28 квітня 1998 року як неурядова неприбуткова
громадська жіноча організація - жіноча громада "Берегиня".
Відповідно до статуту, мета діяльності громади "Берегиня"- спрямування сил
українського жіноцтва на відродження в суспільстві історичних святинь, ідеалів
християнської моралі і духовності, жіночого лідерства, людських жіночих прав та
тендерної рівності.
Види діяльності: просвітницька, виховна і благодійна.
З ініціативи жіночої громади "Берегиня"проведено тренінг з питань жіночого
лідерства та фандрейзингу та семінар "Жінки за виживання планети" за участю
тренерів Жіночого Консорціуму ННД-США. Проведені заходи з питань прав жінок,
тендерного розвитку, домашнього насильства. Жінки громади брали участь у
Міжнародній конференції "Соціальні проблеми і соціальні захворювання". Провели
заходи на теми "Жінка і бізнес", "Адаптація жінки в кризовому суспільстві".
Організація "Берегиня" отримала два гранти від інформаційно-консультативного
жіночого центру через Глобальний жіночий фонд та Агентства з Міжнародного
розвитку США через Жіночий Консорціум ННД-США Інтернешнл (ІНК).
Займаються жінки громади і багатодітними родинами, інвалідами, нужденними.
Організували осередок Суспільної Служби України і, дякуючи їй, отримали
гуманітарну підтримку (одяг, взуття), яку розподілили між інвалідами,
багатодітними, нужденними.
Жіноча громада стала ініціатором проведення Дня Матері в Знам'янському
районі, ініціювала створення організації "Асоціації гай дів" в своєму регіоні,
організувала на громадських засадах клуб для малюків "Чомучка" і молодіжний клуб
інтелектуальних ігор. Сьогодні "Берегиня" ініціює створення Центру соціальної
адаптації для молоді, благодійної їдальні для нужденних та кризового центру; працює
над створенням телепрограм з питань верховенства права і демократизації суспільства,
громадської освіти та правової просвіти. Готується форум узгоджених дій "Влада і
громада - за розбудову відкритого суспільства", пишуться нові проекти.
Громада "Берегиня" співпрацює з владою, державними та громадськими
організаціями, має непогані стосунки з Домом Свободи, Центром інновацій та
розвитку, Творчим центром Каунтерпарт, Центром філантропії, Дніпропетровською
асоціацією дебетних клубів, Лігою жінок-виборців 50x50, Європейською мережею
екологічних організацій, Міжнародною жіночою громадою, благодійними фондами.
Лідер і керівник жіночої громади "Берегиня" Валентина Шаповал наприкінці 1999
року отримала нагороду від Всесвітньої Жіночої Фундації (м. Женева). Від України
вона нагороджена одна, з Європи - шість, а з усього світу - 34 лауреати. Це говорить
про рівень роботи жіночої громади "Берегиня".
Від всього громадського сектору Кіровоградщини вітаємо Валентину
Василівну Шаповал з отриманням високого звання Лауреата і нагороди від
Всесвітньої Жіночої Фундації (м. Женева). Бажаємо доброго здоров'я,
натхнення, оптимізму, бути і на далі небайдужою до громадського життя,
соціальних проблем і ролі жінки в суспільстві, особистого щастя і сімейного
благополуччя.

Благодійний фонд
«ЗЛАТОПІЛЬ»
Адреса: 27100. Кіровоградська обл.,
м. Новоукраїнка, пров. Лікарняний, 1
тел.: (05251)2-33-83 факс: (05251)2-23-51
Контактна особа: Лариса Бандурко
Створенню благодійного фонду "Златопіль" сприяли сучасні складні
економічні умови, слабка система соціального захисту населення, особливо
інвалідів та малозабезпечених людей. Фонд засновано з ініціативи Лариси
Бандурко при підтримці директора фірми "Нафтоторг" Меланченко Павла
Григоровича, який є співзасновником фонду. Мета його створення - захист
соціальних, духовних, культурних, оздоровчих та інших потреб інвалідів та
малозабезпечених верств населення. Інвалідів в районі 2800 чоловік.
Чим конкретно займаються ці люди, які, власне, самі потребують
допомоги та підтримки?
Немічним та знедоленим безкоштовно доставляли вугілля, виділяли
продукти харчування, кошти на ліки, до 80-ї річниці Радянської Армії
допомога™ коштами учасникам війни, влаштовували інвалідів на роботу на
цукрозавод. Організовано багато цікавих культурних та оздоровчих заходів
для інвалідів: конкурси, диспут клуби, фестивалі, концерти за участю в'щомих
українських артистів Карини Плай, Марини Громенко, шоу-балету "Еліт",
турпоїздки на фестиваль музики та краси "Таврійські ігри", на свято Дня міста
Кіровограда. Група інвалідів безкоштовно побувала на шоу-програмі "Містер
року",на концерті ансамблю "Табула Раса". Нині об'єктом турботи фонду,
крім всього, є районний стадіон "Колос". Здійснюється його реконструкція за
допомогою спонсорів. Облрада "Інваспорт" підтримує діяльність фонду в
цьому напрямку і нагороджує Почесними грамотами "Златопіль" за
організацію спортивних змагань, а переможців цих змагань за досягнуті
успіхи.
Благодійний фонд співпрацює з Центральним Палацом культури
"Ювілейний", з інформаційно-консультативним пунктом для громадських
організацій (консультант Нипка Ю.І.).
До 30-річного ювілею Палаца культури кращі працівники культури отримали від
фонду цінні подарунки.
З перших днів діяльності фонду добровільним помічником у добрих
справах є Павел Григорович Меланченко. Добрі починання стали
прикладом для наслідування багатьма підприємствами й організаціями
району та області. Серед них - директор Капустянського кар'єру
"Кіровоградграніткомплекс" Агліулін Равіль Мінгаязович. (він подарував
50-ти інвалідам Новоукраїнського району підписку на благодійну
Всеукраїнську газету "Повір у себе"), директор Новоукраїнського комбінату
хлібопродуктів В.Гулавський, генеральний директор цукрового заводу
А.Носков, народний депутат Ю.Тимошенко, президент "ІКП - Фонда"
М.Подрезан (м. Київ).
"ІП - Фонд" разом з Міністерством соціального захисту населення
України проводить конкурс "Міс Україна на візку". У одному з таких конкурсів
брала участь і мешканка Новоукраїнки Тетяна Ковальчук, вона виборола
титул першої "Міс Україна на візку - 98".
Не залишається діяльність фонду поза увагою районної державної
адміністрації. Багато зробив і підтримує зараз фонд "Златопіль" екс-голова
райдержадміністрації, начальник управління агропромислового комплексу
облдержадміністрації Микола Макадзеба. Партнерами фонду є Фонд
соціального захисту інвалідів (0. Зуєв), відділення Спілки організацій
інвалідів України. Новоукраїнці встановлюють зв'язки і з зарубіжними
організаціями інвалідів, вивчають їх досвід роботи, обмінюються ідеями,
намагаються представляти свої проекти в міжнародні донорські організації.
Будь-яка добра справа не може здійснюватися без керівника - лідера.
Завдяки неспокійній вдачі, енергії, ентузіазму, комунікабельності, душевній
щирості, небайдужості до сучасного життя президента фонду "Златопіль"
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Лариси Бандурко, висок його авторитет, розширюється сфера діяльності.
Лариса закінчила вищу школу паб лік рилейшнз (зв'язки з громад кістю)
при інституті журналістики університет ім. Т.Г.Шевченко, навчається
на ІІІ курсі Курського інституту економіки і права Аксенова.
Планів у Фонда багато. Всім, хто хоче встановити контакти з ним,
звертайтесь за вказаною адресою..

Жовтень Організація і проведення міжнародного
українсько-американського семінару з питань підвищення
соціальної ролі жінки в суспільстві "Необмежений світ наших
можливостей". У тренінгу брала участь інід Шрайбман психотерапевт, тренер і консультант з питань жіночого руху (США),
Мая Черемніц (Київ).
Жовтень Участь в регіональній зустрічі Жіночого
Консорціуму ННД-США.
Листопад Тренінг фандрейзингу (тренер Галина Дацюк,
НУО "Спадщина" (м. Київ)
Грудень Участь у прес-конференції Жіночого Консорціуму
ННД-США, підготовленою УНІАН (м. Київ).
1998 рік
Січень
Участь в регіональній зустрічі членів Жіночого Консорціуму ННД-США
Квітень Проведення Міжнародної українсько-американської
конференції з питань жіночого лідерства (м. Кіровоград).
Травень Участь у Міжнародному семінарі "Пошук шляхів
вирішення проблем запобігання торгівлею жінками в Україні" та
формування Національного плану дій (м. Київ),
Червень Участь у Міжнародному семінарі-тренінгу по
запобіганню торгівлею жінками (Будапешт, 18-25 червня).
Липень Створення та відкриття інтернет-класу для жінок
(м. Кіровоград)
Вересень Участь у програмі малих грантів Жіночої Мережевої
програми Інституту відкритого суспільства, Фонду Сороса та
Всесвітньої мережі за виживання. Отримання гранту на реалізацію
проекту "ЗТОР ТВАРРІС".
1999 рік
Січень
Участь у регіональній зустрічі членів Жіночого Консорціуму ННД-США
(Україна, Білорусь, Молдова) (м. Київ).
Квітень Участь у "круглому столі" Української бібліотечної
асоціації "Бібліотека та жіночі громадські організації: пошук спільних
інтересів та співробітництва". Презентація Кіровоградської Обласної
Інформаційної Жіночої Служби.
Липень Отримання гранту від Національного Фонду
Демократії США на організацію циклу семінарів з питань жіночого
лідерства та впровадження новітніх технологій.
Грудень Проведення семінару з жіночого лідерства та
запровадження нових технологій.
У тренінгу брали участь Ольга Левко - консультант-тренер Жіночого
Консорціуму ННД-США (м. Київ), Людмила Станкевич та Лев Абрамов
-тренери-консультанти Центру підтримки творчих ініціатив (м. Кіровоград).
2000 рік
Квітень
Семінар-тренінг "Попередження насильства в сім'ї",
Впровадження нових технологій.
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Кіровоградська обласна
інформаційна жіноча служба
Контактна адреса: Україна, 25006, М.Кіровоград,
вул. К, Маркса, 2
тел.: (0522) 22-65-70, факс: (0522) 22-65-79
е-mail: omh@library.online.kr.ua
vgz@library.online.kr.ua
http://www.library.online.kr.ua/women
Контактна особа: Олена Геращенко

Обласна Жіноча Інформаційна Служба була створена силами
групи жінок (15 осіб) в 1996 році. Це доброчинне громадське формування
для задоволення інформаційних потреб діючих жіночих організацій
області.
Мета та завдання організації:
Створити надійну інформаційну базу з усіх аспектів та напрямків
жіночого руху, координувати зусилля жіночих організацій області з
активізації дій заради досягнення реальної рівноправності жінок в усіх
сферах життя.
Головними завданнями служби є:
- забезпечити право на вільний доступ до інформації, сприяти вільному
розповсюдженню інформації;
- створити бази даних, розвивати дослідження з тендерних питань,
розповсюджувати результати цієї роботи;
- пропагувати політику рівних можливостей в соціальному, економічному,
політичному і культурному житті України, підвищувати самосвідомість
жінок, їх соціальний статус;
- підтримувати і розвивати прямі міжнародні контакти і зв'язки.
Діяльність
1995 рік
жовтень-листопад Участь у програмі з питань жіночого
лідерства, організованій Лігою Жінок - Виборців (США).
1996 рік
Створено проект "Жінка і суспільство", який направлено на конкурс
Консорціуму жіночих недержавних організацій України.
1997 рік
Травень
Проведено семінар-тренінг з жіночих людських прав разом з
інформаційно-консультативним центром м. Києва (тренер - Олена
Суслова),
Травень-липень Навчання Олени Геращенко у США. Тема
дослідження - "Розвиток та управління недержавних організацій".
Серпень Участь у семінарі з управління грантами Жіночого
Консорціуму ННД-США.
Серпень Одержання гранту від Жіночого Консорціуму
ННД-США на реалізацію проекту "Жінка і суспільство".

Дорогі друзі! В кожному випуску бюлетеню ви знайомитесь з
діяльністю громадських організацій і ми впевнені, що ви теж
переконані в тому, що справленій лідер є одним з головних
умов успіху громадської організації, її життєздатності.
Запрошуємо Вас написати нам про свого лідера. Як працює і
що цікавого в вашій організації? Напишіть нам за
адресою: 25006; м. Кіровоград, а/с 4/30, ЦПТІ
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Наші консул ь т а ц і ї
Про звітність податковій інспекції та статус неприбуткової
для громадської організації.

Оподаткування неприбуткових організацій регулює Закон України
"Про оподаткування прибутку підприємств", він же дає і визначення у
вигляді перерахування неприбуткових організацій. У липні 1997 року
наказом ДПА України № 232 введено в дію Положення про реєстр
неприбуткових організацій і установ, яке є вже відповідно підзаконним
актом і не повинно суперечити діючому законодавству. Але в останній
час виникли непорозуміння, обумовлені неоднозначністю останнього
правового акта і діями ДПА.
ДПА визначає вищезазначений реєстр, як реєстр лише тих
громадських організацій, які одночасно:
- фактично не платять податок на прибуток;
- не мають неосновної діяльності;
- не можуть здійснювати неосновну діяльність у зв'язку з наявністю
певної заборони (або якщо не передбачені можливості для цього).
Була виявлена ще одна важлива деталь - ДПА вважає, що наявність
неосновної діяльності являється достатньою засадою для виведення
організації з реєстру та повного позбавлення пільги не оподаткування
доходів в формі благодійної допомоги (безповоротної фінансової
допомоги), пасивних доходів та доходів від реалізації основної діяльності.
Народні депутати, які приймали участь в обговоренні 14квггня 1999
року, не виявили одностайної згоди з визначенням ДПА, більш того,
підтвердили правильність позиції Інституту демократії ім. Пилипа Орлика,
яку можна сформулювати наступним чином:

- Організації, які підпадають під визначення пункту 7.11.13акона України
"Про оподаткування прибутку підприємств" являються неприбутковими
незалежно від внесення або невнесення в реєстр.
- Ці організації згідно пунктів 7.11.2-7.11.7 звільнені від уплати податку
на деякі види доходу, як це передбачається в зазначеній частині закону,
незалежно від внесення або невнесення в реєстр.
- Організації справляють певні податки при здійсненні неосновної
діяльності, але це не тягне за собою оподаткування
податком інших доходів.
Якщо місцева ДПІ відмовляється приймати звіт громадської
організації як неприбуткової, мотивуючи тим, що вона не внесена в
реєстр, рекомендується це фіксувати відповідним актом або відміткою
на звіті. А також, якщо існують претензії ДПІ відносно незаконного, на
Ваш погляд, оподаткування - звертайтесь за допомогою в Інститут ім.
Пилипа Орлика.
Україна, Київ,
вул. Московська, 40-А.
Тел.(044)290-65-63
Факс (044) 290-64-64
е-mail: orlik@orlik.gluk.apc.org
Інститут ім. Пилипа Орлика

Графік проведення консультацій для громадських організацій,
консультантів-методистів ІКП в офісі ЦПТІ
Дні консультацій: вівторок, четвер
Тема консультацій
Організація діяльності НДО:
- законодавча база;
- порядок утворення та легалізації ГО в Україні;
- припинення діяльності та ліквідація ГО

Консультант

Час проведення

Людмила Станкевич
Людмила Лубященко

вівторок
9.00-17.00

Людмила Станкевич
Лев Абрамов

вівторок
9.00-17.00

Людмила Станкевич
Лев Абрамов
Людмила Лубященко

четвер
9.00-17.00

Створення НДО та удосконалення їх роботи:
- мета, завдання, місія;
- структура НДО;
- пошук партнерів в Україні та за її межами;
- залучення добровольців (волонтерів);
- менеджмент НДО
Залучення коштів (фандрайзінг):
- програми донорських організацій;
- конкурси проектів на отримання грантів;
- бізнес сектор;
- управління фінансами
Інформаційні технології:
- робота з комп'ютером;
- Інтернет;
- електронна пошта, «www сторінка
Фінансовий менеджмент:
- бухгалтерський облік НДО;
- оподаткування;
- звітність НДО

другий, четвертий

Вікторія Шалюта

Наталя Гламаздіна

четвер
9.00-17.00

четвер
9.00-17.00
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Прочитайте ці книжки
Любі друзі!

Ми продовжуємо знайомити Вас з виданнями
для громадських організацій. Ці книжки є в
бібліотеці ЦПТІ. Якщо Ви зацікавлені в роботі з
названими виданнями, звертайтесь до нас.

Створення Конституції для народу
чи республіки, які здобули свободу
Бернард Г. Сіган. Інститут демократії імені Пилипа Орлика.
Київ. 1993. 126стор.
Цю книгу присвячено актуальній проблемі побудови
демократичної Конституції для держави, яка щойно здобула
незалежність. Автор, відомий фахівець у галузі конституційного
права, який входив до складу конституційних комісій Болгарії
та Чехословаччини, пропонує модель нової Конституції і
докладно обговорює її політичні та економічні аспекти.
Наводиться також повний текст Конституції США.
Переклали з англійської на українську мову Петро Малахов
та Сергій Драчук.

Про демократію в Америці
Алексіс де Токвіль. Видавничий дім "Всесвіт". Київ. 1999.
Переклали з французької Григорій Філипчук та Михайло
Москаленко. 592 стор.
Книга французького державного діяча, історика та літератора
Алексіса де Токвіля (1805-1859) - одна з найвидатніших творів,
написаних європейськими мандрівцями про Америку. Це суміш
дорожніх нотаток, дослідження, документа й публіцистики.
Токвіль всебічно аналізує об'єктивні умови існування,
державно-політичний лад та духовне життя США, що
обертаються на очах його покоління з "околиці цивілізації", з
напівлегендарного Нового Світу на реальний чинник
європейської та світової політики.
Тарас Шевченко: "Коли ми діждемося Вашингтона з новим і
праведним законом? А діждемось таки колись!"

Зв'язки з громадкістю: Як їх
встановлювати і підтримувати?
Навчально-методичний посібник для працівників органів
місцевого самоврядування і громадських організацій України.
Центр інновацій та розвитку. Київ. 1998. 100 стор.
У посібнику йдеться про те, як налагоджувати зв'язки з
громадськістю та успішно їх підтримувати. Серед питань, що
розглядаються в ньому, - особливості, функції та обов'язки
працівників РЯ, планування кампанії у галузі РЯ, як розробляти
ефективну стратегію зв'язків з громадськістю (РЯ), які
журналістські жанри існують і як їх вживати у РЯ тощо.

Гранти для НДО
Донецький Регіональний центр "Сприяння". Донецьк. 2000.
48 стор.
Це короткий практичний порадник, який містить інформацію
про фонди і програми. НДО можуть використати його в пошуках
фінансування.

Программа развития НПО и
местных сообществ в Украине
УВКБ ООН. Творческий центр Каунтерпарт. Киев, 2000
г. (на русском языке).
В сборник вошли материалы по проблемам беженцев,
подготовленные в рамках Программы развития НПО и
местных сообществ в Украине, реализуемой Управлением
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев совместно
с Творческим центром Каунтерпарт.
Книга
расчитана
на
представителей
неправительственньїх организаций, органов власти и
местного самоуправления, международных организаций,
всех, кто интересуется проблемами беженцев в Украине и
других странах СНГ.

Консалтинг в Одессе
Довідкове видання російською мовою.
Інноваційно-іпотечний центр. Одеса. 1999.195 стор.
(Поняття "консалтинг" включає знання, кваліфікацію,
професіоналізм, інтелект спеціалістів і компаній, які
професійно надають консультації та інтелектуальні
послуги.)
Книга висвітлює сучасний рівень консалтингової
інфраструктури Одеси, багатий науковий, освітній,
культурний і практичний потенціал міста.

Управление организацией в
изменяющихся условиях
Подгорный И.В., Трофименко Ю.В. Практическое
руководство
для
руководителя.
Центр
гумманистических технологий «АХАЛАР». Чернигов,
2000 год. 64стр., (на русском языке).
Для Украины, которая сейчас находится в процессе
осуществления перемен, очень важным вопросом является
вопрос создания и внедрения эффективных моделей
управлення.
Выводы, сформировавшиеся в течение пяти лет работы
авторов И.Подгорного и Ю.Трофименко в общественной
организаций, многолетнее сотрудничество с Джоанной
Мейси, специалистом по системной теории, адьюнкт
профессором института интегральньїх исследований в
Беркли (США), доступная подача материала, отработанная
во время проведення семинаров и тренингов по управленню
для руководителей общественнух организаций и
бизнес-структур, делают книгу ценной и интересной.
Книга ориентирована на руководителей и активистов
общественнных
организаций,
хотя
может
быть
использована управленцами других структур.
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Ресурси НДО (донори, програми, конкурси)

Міжнародний фонд ''Відродження"
оголошує конкурси 2000 року
Міжнародний фонд "Відродження"- одна з найбільших благодійних фундацій в Україні. Місія
фонду - фінансово й організаційно сприяти становленню демократичного, відкритого суспільства в
Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. У1990-1999 роках
МФВ надав численним українським неурядовим організаціям, а також освітнім, просвітницьким,
культурним закладам, мистецьким колективам, видавництвам грантів загалом на суму близько
50 мільйонів доларів США.
Запрошуємо Вас до участі у конкурсах 2000 року
КОНКУРСИ НАПРЯМУ
"ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО"
Програма "Демократизація та реформування
місцевого самоврядування і державного
управління"
Конкурс. Підтримка діяльності незалежних аналітичних
структур, що займаються проблемами розвитку місцевого
самоврядування в Україні.
Максимальний розмір гранту, очікуваного від МФВ 20 000 доларів США.
Останній термін подання проектів - 15 травня 2000 року.
Контактна особа: Роман Кобець, тел.: (044) 216-32-87

КОНКУРСИ НАПРЯМУ "КУЛЬТУРА"
Програма "Підтримка закордонних поїздок
митців України"
Метою програми є підтримка індивідуальних та групових
поїздок митців України за кордон. До конкурсу запрошуються
митці та мистецькі колективи.
Гранти надаються за умови подання проекту не пізніше,
ніж за 8 тижнів до події.
Обов'язковою умовою є наявність іменного запрошення
від організаторів (з перекладом його на українську мову).
Гранти надаються неприбутковим культурно-мистецьким
організаціям.
Максимальний розмір гранту (незалежно від кількості
учасників) - 1000 доларів США.
Контактні особи: Катерина Батанова, Ірина Кучма,
тел.(044) 216-32-87.
Програма "Жінка в суспільстві"
Конкурси за наступними напрямками:
1 .Жінка і економічний розвиток
Метою конкурсу є розширення економічних
можливостей для жінок шляхом зміцнення підприємницьких
асоціацій, які захищають інтереси жінок-підприємців,

підтримка неурядових жіночих організацій, які діють у сфері
економіки.
Детальну інформацію про умови конкурсу і термін подання
опубліковано в газеті "День" 17 квітня ц.р. 2.Жінка і освіта
Метою конкурсу є забезпечення доступу дівчат та жінок
до існуючих можливостей отримання освіти та підвищення
професійного рівня, підвищення тендерної чутливості
суспільства, інтеграція тендерно чутливих поглядів, методів
та програм на всіх рівнях освіти.
Максимальний розмір гранту - 3 000 доларів США
Термін подання документів на конкурс - до 18 вересня
2000 р.
Контактні особи: Наталя Карбовська, директор Жіночих
програм, Олеся Бондар, асистент Жіночих програм.
Тел. (044) 216-3297, 216-3287, факс (044) 216-0166.
3.Репродуктивне здоров'я
Метою конкурсу є розповсюдження знань щодо сучасних
методів планування сім'ї, просвітницька робота з питань
репродуктивного здоров'я, особливо серед молоді.
Детальну інформацію про умови конкурсу, терміни подання
проектів опубліковано в газеті "День" за 17 квітня ц.р.
4. Розвиток інформаційних мереж
Метою конкурсу є допомога у становленні єдиної мережі
українських жіночих громадських організацій, створення
тематичних баз даних, комунікаційних мереж.
Детальну інформацію про умови конкурсу, термін подання
проектів опубліковано в газеті "День" 24 квітня ц.р.

Інформацію про умови конкурсів за програмою
"Жінка в суспільстві" можна отримати
також в офісі МФВ за адресою: Київ - 53,
пров. Бехтєревський, 13-а,
або в офісі ЦПТІ за адресою: м. Кіровоград,
вул. Жадова, буд 28, корп.5, кв. 70,
тел.: (0522) 59-83-12.
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КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ФЕСТИВАЛІ, ТАБОРИ
Міністерство
освіти та
науки України,
Науково-методичний центр середньої освіти,
Херсонський
державний
університет,
Лабораторія педагогіки туристсько-краєзнавчої
діяльності, Асоціація вчителів географії України,
редакція газети "Краєзнавство. Географія.
Туризм" в жовтні 2000 року проводять II
Міжнародну науково-практичну конференцію
"Краєзнавство і туризм: освіта, виховання,
стиль життя".
На пленарному та секційних засіданнях передбачені до
розгляду такі питання:
- організаційні форми дитячо-юнацького туризму;
- методика туристсько-краєзнавчої роботи в учбових
закладах;
- підготовка кадрів для дитячо-юнацького туризму;
- краєзнавство і туризм в ВУЗІ та школі.
Заявки на участь в роботі конференції та матеріали, які
повинні відповідати тематиці конференції, надсилати до 7
червня 2000року. Заяви та роботи надсилати за адресою:
Науково-методичний центр середньої освіти ОРГКОМІТЕТ
Україна, 04070, Київ, вул. Сагайдачного, б. 37, кім. 306
Серебрий Василь Степанович Довідки за тел.: (044)
295-7123, 411-8210

Від чистої Землі до чистого Миру
Центр Гуманістичних Технологій АХАЛАР (м. Чернігів) в
липні 2000 року проводить традиційну літню школу "Чиста
земля - 2000".
В ЗО км від Чернігова, близько села Боромики, в оточенні
озер та лісів, на березі ріки Десни ЗО учасників будуть
проживати у великому наметі.
Школа діє за принципами самоорганізації.
Програма літньої школи побудована таким чином, що крім
традиційного відпочинку будуть організовані навчальні та
інтегральні тренінги, масаж, ізотерапія, оздоровчі тренування,
колективні ігри, лекції, дискусії, творчі вечори, КВК та інше.
Вартість десяти днів проживання, харчування та
транспортування в літню школу з Чернігова і назад - 20 у. о.
або 100 грн.
Вік учасників - від 16 років.
Заявки на участь приймаються на конкурсній основі до
20 травня 2000 року. Про результати конкурсу буде
повідомлено після 10 червня 2000 р.
За довідками звертатися до менеджера літньої школи
Єгора Немова.
Адреса: Україна, м. Чернігів, а/с 69
Тел./факс (04622) 72-776
Е-mail: ahalar@cinet.ua

Міжнародний фестиваль культури
"Слов'янський світ вітає нове тисячоліття"
Протягом тривалого часу слов'яни всього світу 24 травня
відзначають урочисту подію - День святих Кирила і Мефодія.
Ці слов'янські першовчителі захищали право слов'янської
культури на існування і всебічний розвиток, на ставлення до
неї як до загальновизнаної культури - латинської, грецької
та давньоєврейської.
Проведення цієї культурно-мистецької акції дуже
актуальне сьогодні, коли незалежна Українська держава
інтегрує в Європейську спільноту.
Міжнародний фестиваль "Слов'янський світ вітає нове
тисячоліття" включено до заходів, присвячених святкуванню
Днів слов'янської писемності і культури Міжнародного
комітету славістів.
Фестиваль передбачає широку наукову і культурну
програму: конференцію, виставку слов'янських раритетів із
фондів Історичних бібліотек слов'янських держав: України,
Росії, Білорусі, Болгарії, Польщі, Словаків, яка відбудеться
вперше в Україні. Унікальною буде Міжнародна художня-і
фотовиставка професійних митців "Від Русі до XXI сторіччя",
виставка дитячих робіт "У світі казки". У конкурсах і концертах
візьмуть участь фольклорні колективи різних національностей
з регіонів України та слов'янських держав. Всього понад 1000
чоловік.
Виступи на відкритих майданчиках, святкова хода по
Хрещатику в рамках Дня Києва, свято в Національному Палаці
"Україна" стануть помітним явищем у культурному та
громадському житті столиці.
Ця культурно-мистецька акція благодійна. Згоду про
організаційну і фінансову участь у цих заходах дали
Міністерство культури і мистецтв України, наукові і культурні
центри зарубіжжя, посольства слов'янських держав.

СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦІЯ
Серпень 28-30, 2000.
IV Міжнародна конференція з питань
смерті і суіцида.
Адреса: Stokholm convention bureau
Тел.: 46 8 736 1500
Факс: 46 8 348 4141
Е-mail: stocon@stocon.se

ЄРУСАЛИМ, ІЗРАЇЛЬ
Жовтень 29-Листопад 3,2000.
Міжнародна конференція "Обіцяне ДИТИНСТВО"
Адреса: Р.О.Вох 50006, TEL AVIV 61500, Israel
Тел.: 972 3 514 0000
Е-mail: childhood@kenes.com
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