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Наш 2019 рік



      Що ми робимо:
Навчаємось самі та навчаємо
інших;
Реалізуємо нові ідеї у громаді;
Ініціюємо та впроваджуємо
позитивні зміни.

    Ми відкриті для здійснення
позитивних змін у суспільстві
на користь громади.  
 Запрошуємо до співпраці
активних, небайдужих, усіх,
хто бажає долучитись до
реалізації добрих справ.

Крокуємо до 10-річного ювілею

  Місія організації: формування
суспільства, яке навчається
впродовж всього життя.

Найціннішим
скарбом є люди

Маємо 8
авторських
навчальних

програм

За кошти
міського та
обласного

бюджету понад
10 проєктів

Вінниця - громада,
комфортна для

людей поважного
віку

Вперше в Україні: 
 Міжнародний форум

"Навчання людей
поважного віку" Заснували

всеукраїнську
мережу «За освіту

для людей
поважного віку в

Україні»

Допомогли
створити 14

центрів
соціяльної

активності в
Україні 

Ми серед засновників
Української Асоціації

освіти дорослих

За 10 років
понад 100

проєктів для
6000 людей

5 авторських
аналітичних
досліджень 

Наші досягнення 



Міста України, в яких ми маємо
партнерів та партнерок

З повагою,  Команда Громадської організації
«Центр Поділля-Соціум»



Фінансові витрати на реалізацію
соціяльних програм та проєктів у 2019 р.



Протягом 2-х місяців
проведено: 
Коуч-сесія зі стратегічного
планування та системного
моніторингу/оцінки змін
організації;
Проведено ребрендінг та
оновлення комунікаційної
стратегії організації;
Коуч-сесія з розробки
внутрішніх фінансових політик
організації;
Коуч-сесія та експертний
супровід з розробки внутрішніх
процедур та політик з
управління грантами та
програмами організації.

 Перелік документів,
розроблених у межах проєкту:
Стратегічний план організації на
3 роки (2019-2021 роки);
Операційний план діяльності
організації на 2019 рік;
План моніторингу та оцінки змін
в організації;
Комунікаційна стратегія згідно з
новим стратегічним планом;
Фінансові документи (в т.ч.
накази, облікова політика зі
змінами, положення про КРК,
графік документообігу зі
змінами, політика закупівель зі
змінами);
Процедура з управління грантами
та програмами.

    Донор: Громадська організація
«Ініціативний центр сприяння
активності та розвитку
громадського почину   ІСАР
«Єднання»

 Мета проєкту: Підвищення
організаційної спроможності
громадської організації у сфері
планування.

  Залучено осіб: Члени
громадської організації «Центр
Поділля-Соціум» та активісти/
активістки партнерських
громадських організацій з          
м. Вінниці пройшли тренінгові
навчання з питань
організаційного розвитку.

ПРОЄКТ
 «КОУЧИНГИ З ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ» 



  Донор:  Фонд сприяння
демократії Посольства США в
Україні

 Результати: Досягненням
проєкту є проведення та
оформлення соціологічного
дослідження, яке є першим в
Україні, що стосується
визначення рівня взаємодії людей
поважного віку з органами
місцевого самоврядування. 329
людей поважного віку з 5 міст
України отримали практичні
навички застосування
інструментів участі.

 Мета проєкту: активізація
старшого покоління (людей
поважного віку) до участі в
процесах розвитку громад.

    Залучено осіб: Загальна
кількість задіяних у реалізації
проєкту осіб – 825 (люди
поважного віку, представники/ці
органів місцевого
самоврядування). У тренінгу
«Інструменти участі в житті
громади як спосіб взаємодії з
владою», які проводились
паралельно у п’яти містах
України (Вінниця, Житомир,
Миколаїв, Полтава та Слов’янськ
(Донецька область)) прийняли
участь 329 людей віком 55 +.У
проведенні дослідження «Люди
поважного віку в Україні:
потреби, цінності та взаємодія з
органами влади» прийняло
участь 350 людей поважного віку
в якості респондентів у п’яти
містах України. У презентації
дослідження прийняли участь
131 особа: представники/ці
органів місцевого
самоврядування, ІГС та ЗМІ.

Проєкт
 "ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ БЕЗ ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ" 



    Залучено осіб: 100 спеціалістів та
спеціалісток територіальних центрів
соціального обслуговування (надання
соціяльних послуг) з кількох районів 
Вінницької області.

    Донор: Департамент соціяльної
та молодіжної політики
Вінницької обласної державної
адміністрації.

    Результати: За підсумками
проведення тренінгових занять з
цільовою аудиторією, 100
спеціалістів та спеціалісток, які
працюють з людьми поважного
віку, набули навичок новітніх
сучасних практик соціяльної
роботи з літніми людьми, а також
опанували ази запобігання
професійного вигорання.

    Мета проекту: Підвищення
професійних компетенцій
працівників соціяльної сфери,
розвиток особистісних та фахових
компетентностей задля
покращення надання соціяльних
послуг для людей похилого віку.
Запобігання професійного
вигорання працівників соціяльної
сфери. Впровадження новітніх
підходів відповідно до вимог
"Стратегії державної політики з
питань здорового та активного
довголіття населення на період до
2022 року".

Проєкт
ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГОВОГО НАВЧАННЯ «СУЧАСНІ

ПРАКТИКИ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ЛІТНЬОГО ВІКУ.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ТА ПРОФЕСІЙНОГО

ВИГОРАННЯ»



     Донор: МБФ (міжнародний
благодійний фонд) «Український
жіночий фонд»

         Результати:
Проведено соціологічне
опитування серед майбутніх
педагогів з метою вивчення
запиту щодо питань гендерної
освіти;
Розроблена та апробована на
практиці навчальна програма
тренінгових занять як механізм
поширення кращих практик
гендерної освіти в закладах
освіти;
Більше 300 осіб з числа
майбутніх педагогів пройшли
навчання з тематики
ідентифікації та протидії
гендерно обумовленого
насильства;
Привернуто увагу суспільства до
зазначеної проблематики та
необхідності протистояти в
цивілізований демократичний
спосіб;
Розроблено інформаційні
матеріали, а саме: методичний
посібник, буклети, соціальний
відеоролик, розповсюджені
серед цільової аудиторії та в
соціальних мережах Інтернету,
що сприяло формуванню
культури миру та нетерпимості
до проявів насильства в усіх його
формах.

    Мета проєкту:  Формування в
майбутніх педагогів навичок
ідентифікації та запобігання
гендерно обумовленого
насильства в навчальних
колективах шляхом поширення
кращих практик гендерної освіти.

    Залучено осіб: Більше 300
учасників та учасниць пройшли
тренінгові заняття.

Проект
«ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗАПОБІГАННЯ ГЕНДЕРНО

ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА В МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ».



     Донор: За підтримки проєкту
USAID «Медійна програма в
Україні», що реалізується
Міжнародною організацією
«Internews».

 Мета проєкту: Розвиток
навичок критичного мислення
для усунення можливості   
маніпулювання людьми
«третього віку» (люди поважного
віку) через навчання їх медійної
грамотності та критичного
мислення.

    Залучено осіб: Більше 500
учасників та учасниць поважного
віку пройшли тренінги та були
залучені до активностей.

Проєкт
«МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ»

  Результати:
Підготовлено 15 практичних
тренерок з медійної грамотності
з 5 регіонів України;
Проведено соціологічне
дослідження рівня медійної
грамотності серед людей
поважного віку у 5 регіонах
України;
Проведено серію тренінгів з
медійної грамотності для людей
поважного віку;
Реалізовано ініціативи для
людей поважного віку  (тренінги,
події у бібліотеках, тематичні
бесіди з залученням людей
поважного віку, зустрічі з
журналістами).
 



     Донор: Проєкт реалізується за
підтримки Посольства Німеччини
в Києві. В рамкаж тижнів
Німеччини в Україні 2019, «30
років падінню Берлінського
муру».

   Результати:
За чотири дні проведення
заходу більше 1000 мешканців
Вінниці побачили флешмоб;
Кілька тисяч користувачів
соціальних мереж побачили
інформацію шляхом перегляду
відеоролика.;
30 осіб з числа студентської та
учнівської молоді отримали
практичні навички участі в
соціально важливих заходах;
Перед початком проведення
флешмобу проведено виступ
організаторів в радіоефірі, до
засобів масової інформації
надіслані прес-анонси заходів;
Під час проведення флешмобу
розповсюджені інформаційні
матеріали.
 

   Мета проєкту: Нагадування
про історичну подію та її
значення не тільки для
Німеччини, але і для Європи.
Усвідомлення тоталітарного
минулого та ствердження
перемоги ідей словоди людини.

    Залучено осіб: Учасниками
флешмобу стали більше 30
юнаків та дівчат з числа
учнівської та студентської
молоді, а також 20 осіб з числа
викладацького складу закладу
удосконалення педагогічної
майстерності. Впродовж 4 днів
проведення флешму більше 1000
мешканців Вінниці отримали
інформацію про події, що
стосуються Берлінського Муру.
До перегляду інформаційного
відеоролику долучилась
багатотисячна аудиторія
соціальних мереж.

Проєкт
«ЖИТТЯ БЕЗ МУРІВ – ШЛЯХ У МАЙБУТНЕ»



Відгуки партнерських організацій

Громадська організація "Фундація
підтримки осіб старшого віку "Вік

щастя"
 

 Проєкт "Медійна грамотність для людей
поважного віку", який ми з вами

виконували, завершив свою роботу. З
одного боку трохи сумно, з іншого - гарно,

тому що попереду Нові проєкти!
 Ваша команда- це команда чудових,

досвідчених людей! Ви щирі та відкриті, з
розумними очами, теплими посмішками та

найголовніше - з досвідом, яким готові
ділитися зі своїми однодумцями.

Громадська організація
 "Дивосвіт"

Співпраця з ГО "Центр Поділля-Соціум"
дала нам багато чого:

1. Новий проєкт - новий досвід.
2. Розширення своєї діяльності та своїх

можливостей.
3. Застосування нових форм роботи.

4. Розвиток діяльності ГО у напрямку 
співпраці з владою.

А найголовніше - натхнення роботою "Центру
Поділля-Соціум" в напрямку роботи не лише з
людьми поважного віку, а й з іншими віковими

категоріями.
Маємо надію на подальшу співпрацю з вашою

організацією. Всім вам міцного 
здоров’я, удачі, везіння

 та невгамовності.



Громадська організація "Наше Наследие"
 

 Ось нам пощастило співпрацювати з вашою ГО в 
проєкті "Медійна грамотність для людей поважного
 віку ". Ми мали досвід роботи в цій темі, але рівень

підготовки,  знання,  забезпеченість збоку вашої ГО -
незрівнянна допомога в ході проєкту. Нашим

відвідувачам дуже сподобались наші заходи. Вони
вважають питання медійної грамотності дуже

актуальним сьогодні. 
Впровадження проєкту саме в нашому районі дало змогу

нашим бібліотекам розширити коло бібліотечної
діяльності. Завдяки сучасним формам підготовки проєкт
вдалий і матиме продовження в роботі бібліотекарів та

громадських активістів. 
 Дякуємо за професійність, відкриті добрі серця та

сподіваємося,   що і ми були вам корисними, 
а всі разом ми принесли користь своєму народові.

 

 

Відгуки партнерських організацій



Нам 10 років
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