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Керівник організації

Максим Черкашин

Наша команда

Заступник кер�вника
орган�зац�ї

Рустам Ергешов
Менеджерка проєктів

Юлія Нецько

Менеджерка проєктів

Ірина Масло

Менеджер проєктів

Серг�й Волохатий
Помічник менеджера проєктів

Олександр Кикта

Консультантка з фандрейзингу та
проєктного менеджменту

Оксана Качурівська

Консультант з інструментів
громадської участі

Тарас Случик



Цифри року

Ми навчили 397
громадських активістів

Наші експерти надали 322
консультації

Наші заходи переглянули
193 тис. глядачів

Ми провели 27 освітніх
заходів - тренінги, форуми
та вебінари

Ми працювали з
мешканцями 154 громад
заходу України

Нашу організацію та проєкт
згадували
в Інтернеті 646 разів

Започаткували рубрики
#ЛідериЗмін та
#ЗапальнаРозмова

Здійснили аналіз
інструментів участі в 366
громадах 6-ти областей



Наші перемоги в
конкурсах

Перемога у конкурсі  «Громадянське
суспільство та влада – кращі практики
співпраці»

Перемога проєкту "Відкритий ринок" у
флешмобі «ЗмінююМісто» від проєкту
міжнародної технічної допомоги «Партнерство
для розвитку міст» (Проєкт ПРОМІС)

Фіналісти конкурсу Responsibility Award
2021 від Фонду родини Богдана
Гаврилишина



Наші проєкти у
2021 році



Проєкт Відкритий ринок – відповідь на виклик епідемії
коронавірусу та її наслідків. Ми розуміємо, що багато
мешканців села опинились у складній ситуації, не маючи
можливості реалізувати власновирощену продукцію на
ринках та ярмарках України. Водночас, мешканці міст і
селищ вимушені купувати фрукти, овочі, м’ясо, молоко та
іншу продукцію виключно в магазинах та супермаркетах.

У рамках проєкту ми створили майданчик, на якому
виробники сільськогосподарської продукції та її потенційні
споживачі зможуть зустрітись без посередників та
допомогти один одному.

Адреса проєкту – https://rynok.in.ua/

Відкритий
ринок



"Центр розвитку громадської активнсоті" -
це можливість отримати консультації з
правових, фінансових та
фандрейзингових питань.

Проєкт охоплював шість областей
України: Тернопільську, Івано-
Франківську, Львівську, Рівненську,
Хмельницьку та Чернівецьку. 

Експерти проєкту надали 283
консультації. В рамках проєкту проведено
15 освітніх заходів, у яких взяли участь
289 громадських активістів,
проаналізовано інструменти участі у 366
громадах

Центр розвитку
громадської
активності 



Західноукраїнський хаб
громадської активності 

“Західноукраїнський хаб громадської активнсоті”
направлений на посилення спроможності
громадських активістів та громадських організацій,
напрацювання дієвих інструментів громадської
участі та покращення комунікації місцевої влади з
громадськими активістами

Проєкт охоплює вісім областей України:
Тернопільську, Івано-Франківську, Львівську,
Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку, Волинську
та Закарпатську. В рамках проєкту було вже
проведено 1 форум та 2 тренінги, які направлені на
покращення використання інструментів участі у
громадах та інших тем.

Експерти проєкту надали 36 консультацій.



Школа демократичного врядування
для молоді

«Школа демократичного врядування для молоді» –
проєкт направлений на підготовку фахівців з молодіжної
політики з усієї України та є продовженням попередніх
двох проєктів – «Школа молодіжних лідерів громад» та
«Публічне адміністрування в сфері молодіжної політики»,
які реалізовувалися в попередні роки.

Завдання проєкту – навчити громадських активістів та
представників органів місцевого самоврядування
ефективно працювати з молоддю в громадах.

Учасники проєкту пройшли комплексне навчання та
напрацювали стратегії розвитку молодіжних середових у
своїх громадах.



EU4Business: конкурентоспроможність
та інтернаціоналізація МСП

Мета проєкту – допомогти малим та середнім
підприємствам Тернопільської громади отримати нові
знання, необхідні для підтримки бізнесу та його адаптації
до нової реальності, включаючи написання бізнес-
планів, використання сучасних ІТ-технологій та
залучення зовнішніх ресурсів для власного розвитку. 

Учасниками проєкту стали 13 команд по 2-є учасників-
представників малого та середнього підприємництва, які
пройшли низку навчань та напрацювали бізнес-плани.

Для 2 учасників надано часткове фінансування для
реалізації бізнес-планів



Громада - дружня до бізнесу
Мета вищевказаного проєкту – розвиток
сприятливого бізнес-середовища
громади, покращення її інвестиційної
привабливості, налагодження
ефективного діалогу з бізнесом та
підтримки підприємництва у
Великоберезовицькій громаді.

В рамках реалізації проєкту 
 облаштовано центр підтримки
підприємництва в приміщенні ЦНАПу
Великоберезовицької територіальної
громади

Для місцевої молоді та підприємців
проведено  4 тренінги з різної тематики,
які стосувалися започаткування та
розвитку діючого бізнесу.



Пандемія – як шанс для удосконалення
роботи дрібних фермерів заходу України

В рамках проєкту протягом трьох днів 30
фермерів з Тернопільської, Рівненської,
Волинської, Хмельницької, Львівської,
Івано-Франківської, Чернівецької та
Закарпатської областей розглянули
важливі теми, які в майбутньому можуть
покращити їхню роботу.

Фіналом проєкту став підготовлений
онлайн-курс «Дрібні фермерські
господарства – як перейти в онлайн?»,
який дозволить отримати базові знання
дрібним фермерам, які не змогли
долучитись до стаціонарного навчання.



Конкурс "Золотий фліпчарт"

«Золотий фліпчарт» - це конкурс, який
допоміг визначити найкращих у сфері
громадської діяльності. 

Номінації конкурсу - Ідея року, Проєкт
року, Активіст року, Активістка року,
Молодіжна рада та Громадська організація
року.

Переможці визначалися шляхом
експертного оцінювання та онлайн-
голосування

https://flip.activitycenter.org.ua/
https://flip.activitycenter.org.ua/


Що кажуть про нашу роботу
учасники заходів?



Наші партнери 



Наші партнери 



Долучайтеся
Facebook

@ngocrh

Telegram
@crga2020

Instagram
@ngo_crh22



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 !


