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НАША  МІСІЯ

Допомогти місцевим органам влади ефективно надавати
високоякісні послуги жителям та впроваджувати сучасні
технології в управлінні громадою, а також активізувати
мешканців для їх впливу на розвиток та управління громадою



Кер�вник орган�зац�ї

Максим Черкашин

Наша команда

Заступник кер�вника
орган�зац�ї

Рустам Ергешов
Менеджерка проєкт�в

Юл�я Нецько
Менеджерка проєкт�в

Ірина Масло
Менеджер проєкт�в

Серг�й Волохатий



Цифри року!
Ми навчили 180
громадських актив�ст�в

Наш� експерти надали 50
консультац�й

Наш� заходи переглянули
150 тис. глядач�в

Ми провели 8 осв�тн�х
заход�в та залучили 30
кращих експерт�в 

Ми працювали з
мешканцями 48 громад
України

Протягом року нашу
орган�зац�ю та проєкти
згадували
в Інтернет� 355 раз�в



Наші перемоги в
конкурсах

Перемога проєкту "В�дкритий ринок" у
конкурс� найкращих практик в рамках
Конгресу з транскордонного
сп�вроб�тництва

Перемога в флешмоб� «Зм�нююМ�сто» в�д
проєкту м�жнародної техн�чної допомоги
«Партнерство для розвитку м�ст» (Проєкт
ПРОМІС)

Перемога та долучення м�ста Терноп�ль до
партнерства Open Government Partnership



Наші проєкти у
2020 році



Проєкт В�дкритий ринок – в�дпов�дь на виклик еп�дем�ї
коронав�русу та її насл�дк�в. Ми розум�ємо, що багато
мешканц�в села опинились у складн�й ситуац�ї, не маючи
можливост� реал�зувати власновирощену продукц�ю на
ринках та ярмарках України. Водночас, мешканц� м�ст �
селищ вимушен� купувати фрукти, овоч�, м’ясо, молоко та
�ншу продукц�ю виключно в магазинах та супермаркетах.

У рамках проєкту ми створили майданчик, на якому
виробники с�льськогосподарської продукц�ї та її потенц�йн�
споживач� зможуть зустр�тись без посередник�в та
допомогти один одному.

Адреса проєкту – https://rynok.in.ua/

Відкритий
ринок



Школа
локальної
демократ�ї 2.0

В рамках Школи обрали 10 “Команд змін” із об’єднаних громад
заходу України. Кожна Команда зміни складалася з 3-х осіб, які є
представниками депутатського корпусу, виконавчих органів
місцевої ради та громадського діяча. Протягом року учасники на
трьох сесіях ознайомилися з кращими практиками місцевого
самоврядування, навчилисякористуватись інструментами участі
мешканців у житті громади та спільно працювали над розвитком
території, в якій проживають.



“Центр розвитку громадської активност� ”
— це можлив�сть отримати консультац�ї з
правових, ф�нансових та
фандрейзингових питань.

Проєкт охоплює ш�сть областей України :
Терноп�льську, Івано-Франк�вську,
Льв�вську, Р�вненську, Хмельницьку та
Черн�вецьку. В рамках проєкту було вже
проведено 1 форум та 2 трен�нги, як�
направлен� на покращення використання
�нструмент�в участ� у громадах та �нших
тем.

Експерти проєкту надали 50
консультац�й.

Центр розвитку
громадської
активност� 



Конкурс
"Золотий
фл�пчарт"
«Золотий фл�пчарт» - це конкурс, який
допом�г визначити найкращих у сфер�
громадської д�яльност�. Ном�нац�ї конкурсу
- Ідея року, Проєкт року, Актив�ст року,
Актив�стка року та Громадська орган�зац�я
року.

Переможц� визначалися шляхом
експертного оц�нювання та онлайн-
голосування



Школа демкоратичного
врядування для молод�
Це осв�тн�й проєкт направлений на
п�дготовку фах�вц�в з молод�жної
пол�тики з ус�єї України та є
продовженням попередн�х двох
проєкт�в – «Школа молод�жних л�дер�в
громад» та «Публ�чне адм�н�стрування в
сфер� молод�жної пол�тики», як�
реал�зовувалися в попередн� роки.

Завдання проєкту – навчити
громадських актив�ст�в та представник�в
орган�в м�сцевого самоврядування
ефективно працювати з молоддю в
громадах.



Проєкти, як� не
вдалося реал�зувати

City Biathlon Ternopil
Це перш� в Україн� показов� гонки з б�атлону за
участ� кращих українських б�атлон�ст�в – чемп�он�в
св�ту, Європи та ол�мп�йських чемп�он�в.

12 кращих б�атлон�ст�в та б�атлон�сток України
мали б змагатися у зм�шан�й естафет� та гонц�
пересл�дування на набережн�й терноп�льського
ставу.

Через карантинн� обмеження не вдалося
реал�зувати!



Що кажуть про нашу роботу
учасники заход�в?



Наш� партнери у 2020-му
роц�



Долучайтеся
Facebook

@ngocrh

Telegram
@crga2020



Email
tengocrh@gmail.com

Website
https://activitycenter.org.ua/

Контакти
W E  W A N T  T O  H E A R  F R O M  Y O U !


