Річний звіт – 2011-2012 рр.
Громадська організація «Територія успіху».
Інформація про діяльність організації.
Громадська організація «Територія успіху» створена в Кіровограді в
травні 2008 року з метою утвердження принципів демократії, верховенства
права, дотримання прав людини в усіх сферах життя.
Місія: сприяння розбудові громадянського суспільства, сприяння
побудові на теренах України правової держави, соціальний, правовий захист
громадян, надання громадянам необхідних знань, умінь та навичок для
захисту власних прав та інтересів, створення умов для всебічного розвитку
особистості, незалежно від приналежності до певних гендерно - вікових та
соціальних груп.
Громадська організація обрала для себе наступні напрямки діяльності.
Дослідження дотримання прав людини
Експерти ГО «Територія успіху» взяли участь у дослідженні дотримання
прав осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.
( www.ukrprison.org.ua/index.php?id=1326528318 )
Проведено дослідження «Які права має
www.watchdog-kr.org.ua/our-publications.html
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Дослідження «Чи можуть мешканці України реалізувати право вільне
переміщення?»
Проведено дослідження рівня дотримання права людини на вільне
пересування в контексті можливості отримання соціальних послуг
8 рекомендацій, даних, в результаті проведеного дослідження враховано
різними органами влади: Міністерством юстиції, Міністерством внутрішніх
справ, Кабінетом Міністрів, зараз ведеться робота по зміні практики
проведення процедури реєстрації місця проживання.
Проведено дослідження рівня дотримання права людини на вільне
пересування в контексті можливості отримання соціальних послуг.

Вплив на державну та регіональну політики:
Протягом 2011 - 2012 років було продовжено роботу по організації в
Кіровоградській області центру для безпритульних.
21 грудня 2012 року сесія Кіровоградської міської ради прийняла рішення
про створення в місті Центру обліку та тимчасового перебування бездомних
осіб.
http://kr-rada.gov.ua/files/decision/ua-rishennya-risenya-2185-21-12-12.pdf

Члени організації були членами різноманітних дорадчо –
консультативних органів: громадської ради при Кіровоградській обласній
державній адміністрації, експертної групи при Кіровоградської обласній
державній адміністрації, гуманітарної ради, ініціативної групи по
проведенню установчих зборів по обранню громадської ради при обласній
державній адміністрації, обласної та міської спостережної комісії.
На системному рівні проводиться моніторинг рішень, що приймаються
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо
дотримання прав людини.
Пряма допомога особам права, яких було порушено
Громадська приймальня, що працює при ГО «Територія успіху» надає
безкоштовні консультації соціально - незахищеним верствам населення,
проводить виїзні консультування в місцях позбавлення волі.
Протягом 2011 року було надано 689 консультації ( з них 237виїзних).
Протягом 2012 року було надано 783 консультації (з них виїзних –
251).
За два роки надана допомога у відновлені 345паспортів (розшук
документів, підтвердження громадянства, запит в архівах тощо ), розшукано
в архівах судів, райвідділах, відділах ВГІРФО – 21.Надана допомога у
відновлені права власності 3 дітям - випускникам інтернатів.
Загальна тематика консультації – вирішення трудових спорів, захисту
персональних даних, питання погашення заборгованості по заробітній платі,
житлове, сімейне, спадкове право, відстоювання інтересів членів
територіальної громади в суперечках з органами місцевого самоврядування
та інше
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Право - просвітницька діяльність

Проводяться семінари – тренінги для студентів молодших курсів щодо
захисту прав людини в спілкуванні з правоохоронними органами.
ГО «Територія успіху» виступала співорганізатором регіонального
етапу Мандрівного фестивалю Docudays Ua «Дні документального кіно про
права людини».
Проводяться тренінги для дільничних інспекторів міліції по протидії
домашньому насиллю (програма ПРООН «Програма рівних можливостей та
прав жінок в Україні»).
Проводяться семінари для осіб, що знаходяться в місцях позбавлення
волі щодо можливості соціальної адаптації в суспільстві.
Підготовлено 27 волонтерів, які проводять роботу з особами, що звільнились
з місць позбавлення волі.
Зроблено серія радіопередач з роз’ясненням можливостей реалізації
виборчого права в місцях позбавлення волі, виготовлені Пам’ятка по
реалізації виборчого права та Пам’ятка «ЩО? ДЕ? КОЛИ? ЯК?» - про
можливість отримання соціальної допомоги.
Створено ресурсний центр для осіб, що відбувають покарання в місцях
позбавлення волі.
Грантова діяльність.
 Проект № 42126 (Міжнародний фонд «Відродження») « Сьогодні
допоможеш громаді
- завтра громада вирішить проблеми
самостійно» (2010/2011 року).
Взято під опіку 2 дошкільних навчальних закади: в с. Єлісаветградка
Олександрівського району Кіровоградської області та с. В.Северинка
Кіровоградского району Кіровоградської області. В закладах проведено
ремонт, оновлено матеріальну базу.
 Проект «Які права має особа без паспорту?», ПРООН «Розвиток
громадянського суспільства» (2010/2011) - 118104 грн.
Мета проекту: підвищення рівня дотримання прав людини органами влади,
органами МВС та Державного Департаменту України з питань виконання
покарань шляхом напрацювання механізмів щодо збереження документів
затриманих та арештованих.
В результаті діяльності було запроваджена система, відповідно до якої кожна
особа, що виходить з місць позбавлення волі має довідку про проходження

флюорографічного обстеження. Змінена практика видачі паспортів. Якщо на
початок реалізації проекту в місцях позбавлення волі знаходилось понад 40%
осіб, що не мали паспортів чи мали паспорти СРСР, то на кінець 2012 їх
кількість знизилась майже в двічі.
 Проект «Безпритульні потребують допомоги», ПРООН «Розвиток
громадянського суспільства» (2011/2012) - 96045,00 грн.
Мета проекту : надання допомоги безпритульним м. Кіровограда та сприяння
розв’язанню їх проблем на системному рівні шляхом лобіювання створення
в місті Центру соціальної допомоги безпритульним.
Проект закінчено, але робота продовжується - надається допомога
безпритульним, завдяки роботі ГО «Територія успіху» створено Центр
реєстрації та соціальної допомоги безпритульним.
 Проект ««Чи можуть мешканці України реалізувати право на
вільне пересування?» ПРООН «Розвиток громадянського
суспільства» (2011/2012) - 122245,30
Проведено масштабне соціологічне дослідження в 12 регіонах України, з
залученням 16 експертів. Мета дослідження – з’ясувати рівень проблем з якими
стикаються люди, чиє місце проживання не співпадає з місцем реєстрації.
За підсумками реалізації проекту було напрацьовані зміни до ряду нормативно –
правових актів..
Розроблені зміни до нормативно – правових актів України, що регулюють
процеси видачі паспортів та реєстрації із залученням провідних національними
експертами та проведено обговорення проблеми щодо зміни сучасної практики
функціонування інституту реєстрації фізичних осіб в Україні.
 «Від
протистояння
до
взаєморозуміння
–
шлях
до
законослухняного життя в суспільстві», 01.04.2011 -31.07.2011
Британська Рада в Україні – 13400,00
В результаті реалізації проекту створено ресурсний центр для осіб, що
знаходяться в місцях позбавлення волі та звільнились з місць позбавлення
волі.

Фінансовий звіт за 2011 рік.
ГО «Територія успіху»
Залишок на 01.01.2011 р – 39625,0 грн
Надходження за рік склали: 242226,65 грн.
З них:
 безповоротна фінансова допомога – 241687,56грн.
 пасивні доходи – 64,09 грн.
 кошти від проведення благодійних акції та заходів – 475,00
Міжнародний фонд «Відродження» - Програма «Антикризова» ( залишок з
2010 року) – 39625,00 грн
ПРООН «Розвиток громадянського суспільства» - 214257,89 грн
Місцевий бізнес - 475 грн
Залишок на 31.12.2011 – 42625,75 грн
Витрати:
Загальна сума витрат - 239225,9 грн.
З них:
Оплата праці штатних працівників та залучених фахівців – 106339,63 грн.
Банківські витрати – 1845,00 грн
Проектна діяльність – 125566,70 грн
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Фінансовий звіт за 2012 рік
ГО «Територія успіху»
Залишок на 01.01.2012 р – 42625,75 грн
Надходження за рік склали: 32634,84 грн.
З них:
 безповоротна фінансова допомога – 11060грн
 програма створення нових робочих місць - 16980,84
 місцевий бізнес – 2569,00
 кошти від проведення благодійних акції та заходів – 2025,00
Залишок на 31.12.2011 – 5090,80 грн
Витрати:
Загальна сума витрат - 70169,79 грн.
З них:
Оплата праці штатних працівників та залучених фахівців – 16980,84грн.
Проектна діяльність – 125566,70 грн
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