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МИ ПРАЦЮЄМО, РОЗВИВАЄМОСЬ, ЗМІНЮЄМО
ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ.
ШУКАЄМО НАЙКРАЩІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
ПРОБЛЕМ СПІЛЬНОТ, ЯКИМ СЛУЖИМО.
НАШ РІК ПРОЙШОВ У СПІВПРАЦІ З ОРГАНАМИ
ВЛАДИ, ГРОМАДСЬКИМ СЕКТОРОМ,
ПОШУКУ МОЖЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ ТА
АНАЛІТИЦІ.
МИ ЗДАТНІ ТВОРИТИ ЗМІНИ ТА ЕФЕКТИВНО
ВПЛИВАТИ СИЛОЮ РОЗУМУ І ДОСВІДУ ДЛЯ ЗМІН
В КРАЇНІ
МИ ПЕРЕКОНАНІ, ЩО ЗАВДАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА - ЗМУСИТИ
ДЕРЖАВУ БУТИ СПРАВЕДЛИВОЮ ТА ЕФЕКТИВНОЮ

команда ГО "ПРОСТІР МОЖЛИВОСТЕЙ"

ЗМІСТ
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2. Стратегія
3. Наша діяльність
4. Фінансовий звіт
5. Партнерство
6. Структура і команда
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Наша Організація була створена в лютому 2017
року. Засновниками Організації стали волонтери
та активісти, які не могли залишитись осторонь
подій в країні та почали допомагати їй
змінюватись.
У 2020 році до команди долучилися нові члени потужні експерти та професіонали у сфері ре/
інтеграції ветеранів та переселенців, та
подолання наслідків війни на сході України.
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.
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ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Наша ціль: забезпечити якісні зміни в
громадянському суспільстві, що існуватиме на
принципах відкритості, прозорості,
відповідальності.
Наші цінності:
Прозорість (прозора діяльність – запорука довіри)
Довіра (непохитна довіра – шлях до партнерства)
Партнерство (широке коло партнерів –
розширення можливостей)
Можливості (розширені можливості сприяють
ефективності)
Ефективність (командна ефективність, як результат
– успішність)
Успішність ( гідний результат – корисний досвід)
Досвід (унікальний досвід заслуговує поваги)
Повага (поважай тих, хто поруч)
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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 інформаційнопросвітницьких
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
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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.
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СТРАТЕГІЧНИЙ
НАПРЯМОК А

СТРАТЕГІЧНИЙ
НАПРЯМОК В

Впровадження принципів
прозорості , відкритості,
відповідальності в діяльності
ОГС

Створення системи
саморугелювання
громадського сектору,
атестація, сертифікація

Стратегія
СТРАТЕГІЧНИЙ
НАПРЯМОК С
Надання консультативної
допомоги ОГС

СТРАТЕГІЧНИЙ
НАПРЯМОК D
Розбудова партнерської
мережі ОГС

Наша діяльність у 2020 році

підтримка розвитку
ветеранських
просторів, центрів
підтримки ветеранів
і переселенців як
інструменту
соціалізації, ре/
інтеграції ветеранів і
переселенців

розробка та просування
ефективних соціальноекономічних механізмів на
загальнодержавному і
місцевому рівні для
стимулювання та підтримки ре/
інтеграційних процесів,
зокрема, впровадження
місцевих бюджетних програм
розвитку із включенням
ветеранського компоненту,
створення Центру розвитку
ветеранського бізнесу,
менторської платформи для
підтримки соціально активних
ветеранів

вдосконалення
законодавства щодо
захисту та програм
розвитку у сфері
ветеранських справ
та населення,
постраждалого від
російськоукраїнської війни

проведення
аналітичної роботи,
зокрема, у сфері
реінтеграційних
процесів і
розбудови стійкого
миру, включаючи
реінтеграцію
ветеранів,
інтеграцію
внутрішньо
переміщених осіб

Фінансовий звіт

Баланс за
2020 рік
становить
287900 грн

Сума доходів
неприбуткової
організації - 499075
грн
(зазначена сума
отримана у вигляді
безповоротної
фінансової допомоги
(грантові кошти)

Видатки
неприбуткової
організації у
2020 році
склали 211151
грн

ПАРТНЕРИ В ГРОМАДСЬКОМУ
СЕКТОРІ
Громадська мережа СВОЇ. Мережа включає організацій з усієї
України, які стали партнерами нашої організації
БО Український форум благодійників. Членами Форуму є провідна
міжнародна та українська благодійна організація
Ветеранські організації:
ГС «Рух ветеранів України»
Ветеранський простір «Територія можливостей», м.Вінниця
Спортивно-оздоровчий реабілітаційний центр “4.5.0”, м.Хмільник
Центр допомоги ветеранам війни “4.5.0”, м.Луцьк
Центр ветеранів АТО та їх сімей "Поруч", м.Краматорськ
Центр ветеранів АТО та їх сімей "Поруч", м.Покровськ
Дім Ветерана, м.Житомир
Бандерівський схрон: Центр для учасників АТО та їхніх сімей,
м.Івано-Франківськ
Реабілітаційний центр «БЕРЕЖА», м.Лисичанськ
Ветеранський простір, м.Рубіжне
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ПАРТНЕРИ В ГРОМАДСЬКОМУ
СЕКТОРІ
•Ветеранський простір, м.Рубіжне
Креативно-суспільний простір STB city Hub, м.Старобільськ
Будинок воїна, КЗ Львівської обласної ради, м.Львів
Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій,
КУ Львівської міської ради, м.Львів
РеХаб: Перший жіночий ветеранський простір
Будинок воїна, м.Новояворівськ
Міський центр підтримки ВПО та ветеранів АТО, КУ Миколаївської міської ради,
м.Миколаїв
Veterans Hub ODESA, м.Одеса
Будинок ветеранів, м.Рівне
“Ветеранський простір”, КЗ Рівненської обласної ради, м.Рівне
Центр учасників бойових дій, КУ Сумської міської ради, м.Суми
Дім ветерана, м.Тернопіль
Ветеранський простір Хмельниччини, м.Хмельницький
"Будинок ветеранів" імені Євгена Подолянчука, м.Черкаси
ЯРМІЗ: Центр реабілітаці та реадаптаці учасників АТО та ООС, м.Київ
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ПАРТНЕРИ У ДЕРЖАВНОМУ
СЕКТОРІ ТА САМОВРЯДУВАННІ
• Міністерство у справах ветеранів
• Міністерство з питань реінтеграції тимчасово
окупованих територій України
• Міністерство з розвитку громад та територій
України
• Рахункова палата України
• Комітет ВРУ з питань соціальної політики та
захисту прав ветеранів
• Уповноважений ВРУ з прав людини
• Міністерство охорони здоров’я України
• Місцеві органи влади та органи місцевого
самоврядування
• Асоціація об’єднаних територіальних громад
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Команда і структура

Ірина Лоюк

Оксана Коляда

Голова організаці

Директорка проєктів

Валер я Поклонська

Яна Холодна

Директорка з фінансових
питань

Директорка з комунікацій

КОНТАКТИ
+38095-538-87-22
+38096-763-25-44
prostir2017@gmail.com
pm.net.ua
facebook.com/place.of.opportunities

