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ЗВІТ ПРО
ДІЯЛЬНОСТЬ
ЗА 2011 РІК

ДМГО «Альянс» є неприбутковою громадською організацією. Місією є
захист юридичних, соціальних та економічних прав молоді та жінок,
розвиток
їх
лідерського
потенціалу
як
невід'ємного
процесу
демократизації України. Основні завдання ДМГО «Альянс» - розробка та
впровадження
гуманітарних
проектів;
вивчення
зарубіжного
досвіду,
співробітництво з подібними організаціями за кордоном; організація та проведення
конференцій, семінарів, тренінг-курсів; сприяння освіті та стажування населення,
сприяння взаємодії між громадськими організаціями та суспільством, бізнесом,
органами державної влади у вирішенні міжсекторних проблем.
Протягом 2011 року Донецька міська громадська організація «Альянс» реалізувала
7 проектів, які були направлені на розвиток підприємництва, громадських рад,
молодіжної ініціативи, міжнародного волонтерства, а також на захист прав жінок.
Список проектів, реалізованих у 2011 році.
Назва проекту

Донори

Термін дії
проекту

"Створення сприятливих умов
для розвитку сімейного
підприємництва в Україні на
базі Донецької області"

Німецьке бюро технічної
допомоги(GIZ)

1 рік

"Волонтери як мости між
культурами"

Програма ЄС "Молодь в дії" в
партнерстві з Колегією
Теодора Гойса Фонду
Роберта Боша та спілки
МітОст (Німеччина)
Колегія Теодора Гойса Фонду
Роберта Боша та спілки
МітОст (Німеччина),
Представництво Гайнріха
Бьолля в Україні (Німеччина),
Управління по справам сім'ї
та молоді Донецької
облдержадміністрації)
Управління по справам сім'ї
та молоді Донецької
облдержадміністрації
Посольство Федеративній
Республіки Німеччини в
Україні
Фонд сприяння демократії
Посольства США в Україні.
Програма ЄС "Молодь в дії" в
Бельгії

9 місяців

"Майстерня громадської
активності - 4"

"Школа координаторів
волонтерських груп"
«Жінка у владі без кривих
дзеркал – теоретичні права і
реальні можливості»
«Сильні громадські ради –
здоровий уряд»
"Європейський молодіжний
капітал - для всіх"

7 місяців

4 місяців
6 місяців
6 місяців
3 місяці

Один з великих проектів, який був реалізовано в 2011 році - "Створення
сприятливих умов для розвитку сімейного підприємництва в Україні на базі
Донецької області".
Основна мета проекту – сприяння економічному розвитку Донецької області
шляхом створення умов, що сприяють розвитку сімейного підприємництва в регіоні
та в України.
Діяльність в рамках проекту:
1. Дослідження поточного стану та перспектив розвитку сімейного
підприємництва. Проведено дослідження поточного стану та перспектив розвитку
сімейного підприємництва. Визначено відсоток населення пілотних міст, зайнятих
в сімейному бізнесі. Визначено основні сфери діяльності сімейного
підприємництва і найбільш привабливі сектори економіки для його розвитку.
Проаналізовано та оцінено потенціал і стримуючі фактори у розвитку сімейного
підприємництва. Виявлено вплив відсутності пільгового законодавства для
сімейного бізнесу на розвиток сімейного підприємництва. В наслідок цього було
видано брошуру «Результати дослідження «Створення умов для розвитку
сімейного підприємництва на Україну на базі Донецької області» тиражем 480
примірників.
2. Інституційний розвиток сімейного підприємництва (Розробка та апробація
навчальної програми з розвитку сімейного підприємництва). Була проведена 4-х
місячна школа для тренерів з метою підвищення їх кваліфікації щодо сімейного
підприємництва. Результат: проаналізовано й оцінено потреби представників
сімейного підприємництва та бізнес-асоціацій в навчанні, розроблена
збалансована навчальна програма. Структури, що сприяють регіональному
економічному розвитку, співробітники центрів зайнятості, а також представники
сімейного підприємництва використовують на практиці знання та навички,
отримані під час проведення навчальних заходів. Структури підтримки малого та
середнього бізнесу, а також співробітники центрів зайнятості, підвищили
кваліфікацію своїх представників і консолідували свої зусилля з метою підвищення
ефективності наданої сімейному підприємництву підтримки і проведення
навчальних програм, спрямованих на мотивацію щодо створення сімейних
підприємств.

3. Розробка плану подальших дій з розвитку сімейного підприємництва.

В містах Донецьк та Євпаторія було проведено кругли столи: «Виклики та
ризики розвитку сімейного підприємництва (в тому числі сімейного): регіональний
вимір» та
«Розвиток сімейного підприємництва на Україну: перешкоди і

можливості». Протягом цих заходів відбулося: підведення підсумків реалізації
проекту «Створення умов для розвитку сімейного бізнесу в Україні на базі
Донецької області». Були представлені: результати аналізу та громадського
обговорення проекту Закону України «Про сімейне підприємництво», аналіз
результатів дослідження в рамках проекту «Створення умов для розвитку
сімейного бізнесу в Україні на базі Донецької області».


Міжрегіональна конференція за методикою Open Space «Виклики та ризики
розвитку сімейного підприємництва (в тому числі сімейного): регіональний вимір».
Учасники отримали досвід залучення до прийняття рішень на регіональному рівні.
Протягом двох днів учасники заходу розглянули сім тем: 1. "Жінка-лідер у владі і в
бізнесі». 2. «Роль громадських рад в легалізації сімейного підприємництва». 3.
"Питання кредитування сімейного бізнесу. Розвиток сімейного бізнесу в сільському
господарстві ». 4. «Розвиток підприємництва (сімейного в т.ч.) в маленьких
містах». 5. "Створення коаліції для підтримки і розвитку сімейного
підприємництва». 6. «Організація дитячого та сімейного відпочинку у містах та
смт». 7. "Інформаційно-консультаційна підтримка сімейного бізнесу».

Другий великий та значущій проект для громади - «Жінка у владі без кривих
дзеркал – теоретичні права і реальні можливості».
Мета проекту - посилення міжсекторного підходу до заохочення рівних прав і
можливостей для жінок у владі на основі комплексних навичок шляхом освітніх
програм, що реалізуються на міжрегіональному та місцевому рівнях. В рамках
цього проекту було проведено:
1. Тренінг для тренерів "Азбука рівних можливостей" – де учасники отримали
знання з гендерних питань та навчилися методиці Loesje Int. В наслідок
тренери організували та провели власні семінари та вуличні акції у своїх
громадах.

2. Прес-конференція «Жінка у владі – погляд з України» - де було презентовано
проект та обговорені питання щодо ролі жінок у владі.

3. Тренінг «Забезпечення рівних прав та можливостей в політиці через ЗМІ»
для журналістів. Метою тренінгу було обговорення з представниками масмедіа недоліків, пов’язаних з конкретними проблемами гендернозбалансованого прийняття рішень та питань досягнення гендерної рівності в
політиці, розвиток навичок журналістів в підготовці матеріалів та розробці
медіа-проектів на цю тему. Протягом трьох днів запрошені учасники з
українських медіа позбувалися стереотипного сприйняття жінок та чоловіків,
також учасники мали змогу дізнатися думку місцевих мешканців щодо
проблеми просування жінки у владу.

4. Конкурс медіа проектів.. Головним завданням для учасників тренінгу
«Забезпечення рівних прав та можливостей в політиці через ЗМІ» стала
розробка власних медіа-проектів. Всі вони реалізували власні різноманітні
проекти. Незалежне журі оцінило та визначило переможців. Автори кращих
медіа-проектів були нагородженні цінними подарунками.

5. Подіумна дискусія «Жінка та влада в Україні». Під час дискусії спікерами та
учасниками були розглянуті актуальні питання щодо просування жінки до
влади. Погляди присутніх розподілилися між двома протилежними думками:
хтось казав про пасивність жінок, а хтось – про навмисне виключення жінок
з владних структур з боку чоловіків.

6. Засідання робочої групи зі створення коаліції щодо забезпечення рівних
прав в уряді та підписання меморандуму про співробітництво між
учасниками всеукраїнської коаліції «Рівні права та можливості у владі та
бізнесі». З метою формування сприятливого середовища для забезпечення
ґендерної рівності, захисту членів коаліції, усунення правових,
адміністративних і організаційних перешкод, які стримують розвиток рівних
прав та можливостей у владі та бізнесі до коаліції долучилися ґендерночутливі журналісти/ки, представники державних та громадських організацій.

Третій великий проект - «Сильні громадські ради – здоровий уряд»
Мета проекту - підвищення прозорості та підзвітності органів влади та місцевого
самоврядування Донецької області шляхом зміцнення потенціалу та ефективності
громадянських рад на регіональному та міському рівнях.
Результати проекту:

7 тренінгів-семінарів та 14 консультації для 377 учасників (представники
громадських рад та інститутів громадянського суспільства, а також ініціативних
груп) проведені і їх навички з розробки та впровадження процедур, положень та
інших внутрішніх документів громадських рад, а також комунікаційні та аналітичні
навички розвинуті.

Відкриті консультації з громадськістю, громадська та антикорупційна
експертиза проектів законів і нормативних правових актів організовані через 18
засідань 6 експертних майданчиків.

НУО, які не є членами громадських рад залучені до участі в прийнятті
рішень через участь в роботі 6 експертних майданчиків та мережі громадських рад
та експертів.

Прозорість та доступ до інформації про роботу громадських рад та їх
співпрацю з місцевими органами влади забезпечено завдяки використанню на
практиці представниками громадських рад навичок у зв'язках з громадськістю,
відношеннях зі ЗМІ та використанню новітніх медіа.

Кращі практики та досвід поширені, міжрегіональна мережа громадських рад
та експертів організована під час проведення двох навчальних візитів з числа
представників Донецької, Полтавської, Івано-Франківської областей і зустрічей з
громадськими радами.

Громадські ради, з якими ми працювали в рамках цього проекту були обрані
на 2 роки. Таким чином, після проведення комплексної програми, що сприятиме
підсиленню та розвитку можливостей громадських рад, вони отримали достатньо
навичок, щоб продовжувати працювати незалежно.

Цінним ресурсом є комплект документів, який було сформовано в ході
проекту - він включив всі документи, політики і процедури, розроблені учасниками
під час тренінгів, консультацій та практичної роботи. Ми надаємо доступ до
документів для всіх, хто матиме в них потребу.

Доходи та витрати ДМГО «Альянс» у 2011 році:

Доходи у 2011 році

208558

14476

485330

Безповоротня
фінансова допомога
від фізичних та
юридичних осіб
Пасивні доходи

Доходи у межах
технічної допомоги

Витрати у 2011 році
43806
Витрати на проекту
діяльність
Адміністративні
витрати
664558

