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РІЧНИЙ ПЛАН ЗА 2019 РІК

Громадська організація «Простір можливостей»



    Ми працюємо, розвиваємось! Змінюємо пріоритети та напрямки 
діяльності, шукаємо найкращі шляхи вирішення проблем спільнот, 
яким служимо. Наш рік пройшов у співпраці з органами влади, 
пошуку можливостей впливу та адвокації, законотворчості та 
аналітиці. Ми набули професійного розвитку! Ми здатні творити 
зміни та ефективно впливати силою розуму і досвіду для змін в 
країні.

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

Команда ГО «Простір можливостей»



ЗМІСТ

1. Про Організацію 
2. Стратегія 
3. Наша діяльність 
4. Фінансовий звіт 
5. Партнерство 
6. Структура і команда



Наша Організація була створена в лютому 2017 року .
Засновниками Організації стали волонтери активісти які у році не могли залишитись 
осторонь подій̆в країні та почали допомагати їй змінюватись. 
Наша місія: сприяти розвитку України, формуючи активне та впливове громадянське 
суспільство, що існує на принципах відкритості, прозорості, відповідальності; 
підтримуючи партнерство громадськості і влади, мобілізуючи ресурси для змін.
Наша ціль: забезпечити якісні зміни в громадянському суспільстві, що існуватиме на 
принципах відкритості, прозорості, відповідальності. 
Наші цінності: 
• відповідальність перед бенефіціарами за якість послуг, що надаються, партнерами, а 
також донорами за надану підтримку впровадження суспільно корисних змін;
• відкритість діяльності для всіх зацікавлених осіб; 
• прозорість звітності щодо проектів та використання коштів

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ



Напрямки діяльності: 
• консультуємо щодо напрямів розвитку, порядку управління організаціями і 
проектами; 
• забезпечуємо юридичною підтримкою організації та проекти; 
• сприяємо у набутті громадськими об’єднаннями стійкості та незалежності; 
• допомагаємо при проведенні моніторингів, навчальних та інформаційно-
просвітницьких заходів; 
• сприяємо розвитку діалогу між владою та організаціями громадянського 
суспільства, посилюємо правові можливості громадських об’єднань у взаємодії та 
впливі на органи влади, органи місцевого самоврядування; 
• проводимо антикорупційні заходи, в тому числі на регіональному рівні.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ



Досвід організації включає: 
• проектну діяльність – від ідеї та оформлення проекту до його реалізації та звітування; 
• тренінгову діяльність – організація та проведення навчальних заходів різного формату; 
• організаційну діяльність – організація та проведення заходів від семінарів та круглих столів до 
форумів та конференцій; 
• консультаційну діяльність – юридичні, фінансові, організаційні та адміністративні питання; 
• фандрайзингову діяльність – від пошуку фінансових партнерів до краудфандінгу;  
• експертну діяльність – від експертизи проектів-заявок на фінансування до експертизи 
законопроектів та законодавчих актів; 
• адвокаційну діяльність – створення та координація різноманітних платформ для адвокації, 
розробка та реалізація їх планів; 
• діяльність щодо покращення чинного законодавства – аналіз законодавчої бази, створення 
концепцій змін та їх впливу; розробка проектів законодавчих актів, розробка пропозицій щодо 
внесення змін до чинного законодавства; • та інші види активностей, спрямовані на розвиток 
громадянського суспільства, посилення його впливу на державне управління.

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ



СТРАТЕГІЯ
Стратегічний напрямок А Стратегічний напрямок B

Стратегічний напрямок C Стратегічний напрямок D

Впровадження принципів 
відкристості, прозорості, 

відповідальності в діяльність ОГС

Створення системи саморегулування 
громадського сектору, атестація, 

сертифікація

Надання консультативної 
допомоги ОГС

Розбудова  партнерської мережі 
ОГС



Законотворчість
• Участь у розробці проєкту Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
гуманітарної допомоги” 
• Розробка проєкту Закону “Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи 
внаслідок збройної агресії проти України” 
• Розробка проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
участі добровольчих, партизанських формувань у захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України» 
• Участь у розробці проєкту Закону «Про систему реабілітації в Україні» 
• Розробка концепцій державних політик, стратегій, підзаконних актів, методологій для 
центральних органів виконавчої влади 
Моніторинги та аналітика 
Проведення дослідження та підготовка звіту «Громадський сектор в Україні» 
Проєкти розвитку партнерської мережі

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ



Співпраця з органами влади: 
• Рахункова палата України - щодо проведення перевірки розподілу коштів на забезпечення 
ветеранів житлом 
• Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів - щодо розробки актуальних 
законодавчих актів 
• Міністерство охорони здоров’я України: юридична підтримка Директорату медичних послуг, 
робота над положенням про громадську раду Міністерства, створення положень про структурні 
підрозділи Директорату, робота з підзаконними нормативними актами 
• Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених 
осіб - щодо розробки законів, підзаконних актів, політик 
• Уповноважений ВРУ з прав людини – щодо розробки методології оцінювання потреб 
Медіа-присутність 
Дзеркало тижня: І.Лоюк. Мінвет+МінТОТ: як зробити не гірше 
Дзеркало тижня: І.Лоюк. Пільги ветеранам війни як вдячність за захист 
Дзеркало тижня: І.Лоюк. Звільнення з полону Що потім?

НАША ДІЯЛЬНІСТЬ



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ



Наші партнери в громадському секторі: 
• Громадська мережа СВОЇ. Мережа включає організацій̆з усієї України, які 
стали партнерами нашої організації̈ 
• БО Український̆форум благодійників. Членами Форуму є провідна міжнародна 
та українська благодійна організація 

Наші державні партнери: 
• Рахункова палата України 
• Комітет ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 
• Міністерство охорони здоров’я України 
• Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та 
внутрішньо переміщених осіб 
• Уповноважений ВРУ з прав людини

ПАРТНЕРСТВО



СТРУКТУРА І КОМАНДА 
ЛОЮК Ірина. Голова Організації та засновник. В жовтні 
року через події збройного конфлікту змінила життя заради 
допомоги постраждалим, надавала юридичну допомогу 
військовослужбовцям, сім’ям загиблих, переселенцям.
ВОРОНОВИЧ Вікторія. Голова Наглядової ради 
засновниця. Волонтер АТО яка з початку війни допомагає 
військовим на Сході України 
ПОЛЯНСЬКА Сніжана. Член Нагладової ради. З початку 
військових дій координаторка волонтерського руху 
«Підтримай армію України», засновниця та тренерка студії 
hip hop танцю «Імпульс»
МУЗИКА Максим. Член Наглядової ради. Захисник 
України, доброволець, волонтер та письменник. З березня по 
серпень 2014 року був волонтером, брав участь у створенні 
волонтерського об єднання Народний тил. З серпня року 
добровільно пішов на фронт, потрапив на штурм Савур 
Могили у складі добровольчої розвідгрупи Героя України 
Ігоря Володимировича Гордійчука



Телефони:
 +38095-538-87-22
 +38096-763-25-44 

E-mail: prostir2017@gmail.com

Website: pm.net.ua 

Facebook heps://www.facebook.com/place.of.opportuni\es

КОНТАКТИ  

mailto:r2017@gmail.com

