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Ро�ня�і�с��а �і�ія
Голова правління
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Цей рік приніс нам розуміння, що кожен новий виклик - це
можливість! І перш за все – можливість об’єднатися
громадським ініціативам у співпраці з органами
місцевого самоврядування, бізнесом та суспільством у
питаннях, які є важливими для громади. Це допомога
хворим і реконструкція лікарні, підтримка
волонтерського руху і оновлення дитячих майданчиків чи
місць відпочинку, створення безпечного середовища у
житлових об’єднаннях та підтримка тих, хто цього
потребує. 2020 рік – приклад самоорганізації, людяності,
взаємодопомоги та відкритості кожного громадянина.
Це приклад відповідальності та активної життєвої
позиції.
Фонд громади Вознесенська об’єднує людей, різних людей
і разом ми успішно приймаємо виклики, взаємодіємо та
реалізовуємо проєкти. Ми раді можливості поділитись з
Вами нашими спільними досягненнями, ідеями та змінами,
які нам, разом з Вами, вдалось досягти у 2020 році.
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Рожнятівська Лілія
Голова правління
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Драгнєва Юлія 
Фінансовий менеджер

 
Доницька Владислава
Менеджер програми

Лупашевська Олена
Інформаційний менеджер
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Варзар Наталія
Директор ЗОШ 5

Брашивецька Ольга 
Підприємець

Гнатюк Петро
заступник

директора центру
Безоплатної

правової допомоги

Пра��іння 

Франк Лариса
Депутат Вознесенської

міської ради,
підприємець

Балабушко Тетяна
Депутат

Вознесенської міської
ради,

підприємець
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14 лютого 2020 року фонди громад десяти міст
та містечок України, які об'єдналися у Мережу
розвитку локальної філантропії, зібрали часто не
знайомих між собою людей та, утворивши
унікальні хори громад, заспівали "Червону руту"
Володимира Івасюка, якій у цьому році
виповнюється 50 років!
Вперше ми почули голос громади! І він був
неймовірним, оскільки кожен, хто прийшов на
захід, зробив свій маленький вклад с
стипендіальну програму для учнів. 
Разом нам вдалось зібрати 9650 грн.!

VOZNESENSK COMMUNITY XOP

Б��ЖЕТ - 42 482 ГРН
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500 участників
12 сертифікатів
1 торт гігант 
500 хенд-мейд сердечок
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МО�О�ІЖНИЙ БАНК ІНІЦІАТИВ

Молодіжний банк – програма, що обєднанує молодих та
ініціативних людей , які готові допомагати іншим  людям та
місцевій громаді. Беручи участь у роботі МБІ, молодь
отримує досвід управління проектами, прийняття
фінансових рішень, роботи в команді, зміни місцевого
середовища, практичного втілення ідей та багато іншого.

Цього року відбулась 10-та ювілейна традиційна благодійна
коляда . Участники МБІ завітали у трудові колективи нашого
міста та зібрали 8120 грн. на підтримку дебатного руху в
школах міста.

Приєднуйся до нас !
Instagram @mbi_voz
Тел.050 738 34 10 Владислава

10 учасників
партнерів
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10 учасників

100 благодійників
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ПРОЕКТ "ГО�ОС ЖІНКИ МАЄ СИ�У"

Фонд громади Вознесенська став регіональним
координатором по Миколаївській області проекту «Голос
жінки має силу".
Мета проєкту «Голос жінки має силу» – побудова діалогу
серед внутрішньо переміщених жінок, підвищення
професіоналізму лідерок громадських організацій у таких
сферах, як онлайн правозахист і блогерство.

Мешканці Миколаївської області, особливо жінки, отримали 
ексклюзивні знання в сфері гендерної рівності та активізації
жінок в громадах, побудови успішної комунікативної компанії
та залучення широкої громадськості до обговорення та
вирішення проблемних та конфліктних ситуацій на
локальному рівні. 

Б��ЖЕТ - 203 693 ГРН
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40 блогерів
10 блог-кафе
460 блогів
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Загроза поширення небезпечного вірусу COVID-19 вимагала
від нас солідарності і відповідальних дій. За ініціативою
Фонду громади Вознесенська, міського голови Лукова В.Д.,
громадських діячів, підприємців, лікарів та депутатів, було
створено Спецфонд «СтопВірус”.

Метою створення Спецфонду стало – залучення коштів
громадян та бізнесу для закупівлі засобів індивідуального
захисту та обладнання для лікарень, а також координація
зусиль усіх, хто долучається до боротьби з коронавірусом.
Усі кошти, що надійшли на рахунок Спецфонду, було
розподілено згідно найактуальніших потреб, що
стосуються запобіганню розповсюдження вірусу та
боротьби з епідемією.
Всього зібрано - 670 365 грн.

СПЕЦ ФОН� "СТОПВІРУС"

Б��ЖЕТ - 770 254 ГРН
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90 благодійних пожертв
2 лікарні
121 лікар
521 медичних працівників
100 волонтерів 
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отримати висновок в електронному вигляді після
перенаправлення пацієнта до вузького спеціаліста;
здійснити телеконсультування в режимі реального часу у
присутності пацієнта;
отримати експертні поради на запит лікаря у режимі,
відкладеному в часі;
розвинути телемедичні консультацій «лікар-лікар»;
підвищити якість надання медичних послуг та здешевити їх;
автоматизувати процес підготовки і надання екстреної
медичної допомоги;
 приєднатися до телемедичного простору України і т.д.

Лікарі сьогодні – це фактично перша лінія боротьби з
коронавірусом, отже їхнє здоров’я так само важливе, як і
здоров’я пацієнтів. Впроваддення телемедецини у
Вознесенській багатопрофільній лікарні дозволить:

ПРОЕКТ "ТЕ�ЕМЕ�ЕЦИНА"

Б��ЖЕТ - 201 908 ГРН
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Спільно з Вознесенським місцевим центром з надання БВПД
 вирішили дослідити рівень знань та навичок місцевої
учнівської молоді, що необхідні для захисту їх прав. 
Допомагла нам програма “Правоспроможна громада”, яка
створює унікальну можливість для українських громад
спланувати, підготувати та провести дослідження правових
потреб своїх мешканців.
В рамках дослідження ми визначили , що більше чверті
опитаних (27%) вважають себе добре обізнаними про свої права
та свободи. Більшість вважає себе частково обізнаними (64%).
53% респондентів відчувають велику або деяку потребу
дізнатися більше про свої права та про те, як їх
захистити.Найбільш поширені ситуації, в яких порушувалися
права респондента, пов’язані з діями, до яких вдаються шкільні
вчителі задля забезпечення дисципліни, а також з купівлею
неякісних товарів. Трапляються також випадки булінгу.

ПРАВОСПРОМОЖНА ГРОМА�А 322 респондента
6 інтерв'юерів
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Безпека - одна з найважливіших цінностей для людини, а співпраця
поліціі та громади - найкращий спосіб її гарантувати. 
Мета програми - посилення особистої та громадської безпеки у
Вознесенській ОТГ через розбудову довіри та посилення взаємодії
громади, влади та поліції.

У 2020р. нам вдалось:
- Проінформовати близько 10 000 жителів про стан справ в сфері
публічної безпеки, окреслити основні проблеми та можливі шляхи
їх вирішення у співпраці влади, поліції та громадськості.
-Сприяти залученню поліції до спільного громадою вирішення
проблем та реагування поліції на потреби громади.
- Підтримати 7 кращих громадських ініціатив спрямованих на
взаємодію з поліцією та місцевою владою в сфері вирішення
безпекових проблем.

ПРОГРАМА "БЕЗПЕЧНА ГРОМА�А"

Б��ЖЕТ -336 040 ГРН

7 проектів

25 камер відеоспостереження

3 124 беніфіціари
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

12-14 березня "Фінансова школа"
м.Святогірськ
14-16 липня "Комунікативна школа" с.Мигія
3-5 вересня "Локальний фандрейзинг"
с.Залізний порт

На сьогоднішній день команда та правління
фонду активно працює над покращенням
організаційних спроможностей фонду
забезпечення його фінансової стабільності
та впровадження внутрішніх політик та
процедур. У 2020 р. співробітники фонду взяли
участь у наступних заходах:

Б��ЖЕТ - 319 100 ГРН
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
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ВИТРАТИНА�ХО�ЖЕННЯ
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 
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Міжнародні кошти
68.5%

Місцевий фонд
16%

Приватні пожертви 
14.5%

Іменні фонди
1%

Гранти
73%

Організаційний розвиток
16%

Програмні витрати 
8%

Адміністративні витрати
1%

Джерела надходження коштів у 2020 р. Структура витрат фонду 2020 р.



НАШІ ПАРТНЕРИ 

Фонд громади Вознесенська 2020 16
 



ПОШТОВА АДРЕСА
56500, Миколаївська область, вул.Соборності 22. КВ 10

ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА
voz-cf@ukr.net

НОМЕР ТЕЛЕФОНУ
+380 97 518 5855

FACEBOOK
https://www.facebook.com/fondVoznesenska

САЙТ
http://voznesensk-cf.org.ua

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
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