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РІЧНИЙ
ЗВІТ
МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ:
формування суспільства, яке навчається впродовж всього життя



Ми презентуємо Вам річний звіт про діяльність громадської організації
«Центр Поділля-Соціум» у 2020 році. Щиро вдячні Вам за
зацікавленість.
Цей рік став для нас особливим, через низку викликів пов’язаних з
світовою пандемією COVID-19, ми знаходили нові підходи до реалізації
проєктів, визначали нові формати взаємодії, незмінно втілюючи нашу
місію навчання впродовж життя.
Впродовж 2020 року Організація набула нового досвіду:

Ми щиро вдячні усім нашим партнерам та партнеркам, донорам та
експертам/кам, що долучились до роботи над проєктами організації,
ділячись досвідом. Ваша участь робить нашу спільну роботу ще
кращою. Разом ми зробимо життя краще та комфортніше.

З повагою, Команда ГО «Центр Поділля-Соціум»

INFO@PSCENTER.ORG.IN         WWW.PSCENTER.ORG.UA     FACEBOOK.COM/CENTRPODILLASOCIUM

Дорогі друзі та подруги!

підписали
меморандум з 

 Вінницькою міською
радою та DVV

International про
створення «Центру
Освіти Дорослих»  

ми отримали нове
приміщення для офісу,

завдяки Вінницькій
Міській Раді, де змогли
впроваджувати нові,
доступніші освітні

курси

 провели дослідження в
рамках проекту

«Дослідження освітніх
потреб соціально
вразливих верств

Вінницької громади» 

прийняли
активну участь

у розробці
програми

«Вінниця —
громада

комфортна для
людей поважного

віку»



Проведено 3-х дений тренінг для
тренерів «Медійна грамотність для
людей поважного віку»;
Підготовлені практичні тренери з
медійної грамотності;
Проведено соціологічне
дослідження з метою виявлення
рівня навичок з медіа грамотності
серед людей поважного віку;
Розроблена друкована навчальна
брошюра «Карта медіа грамотності
для людей поважного віку»;
Проведені тренінги «Медійна
грамотність для людей поважного
віку»  у 5 регіонах України;
Створено відео-ролик.

Мета проєкту: Зменшення впливу
неякісної інформації на емоційний
стан людей поважного віку.
Підвищення рівня медійної
грамотності та критичного мислення.
Проєкт реалізовано  за підтримки
Міжнародної організації «Internews».
Що здійснено:  

Залучено до партнерства  15
координаторів  з числа представників
громадських організацій  та бібліотек
з 5 регіонів України (Миколаївська,
Донецька, Одеська, Вінницька,
Житомирська область).
Залучено понад  300 осіб поважного
віку.
Бюджет: 12 277 грн.
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Проєкт: «Медійна грамотність
для людей поважного віку»



Розроблено навчальну програму
що включає в себе-
ознайомлення з функціоналом
сайту Вінницька міської ради;
вхід в персональний кабінет;
звернення громадян;
запис на прийом у ЦНАП;
створення власної петиції та
голосування;
розроблено підручник з
використання Інструментів
участі.

Мета проєкту: Навчання для людей
поважного віку з використання
Сайту Вінницької міської ради та
електронних інструментів участі.
Проєкт реалізовано за підтримки
Вінницької міської ради.
Що здійснено:  

Залучено осіб:  100 людей поважного
віку.
Бюджет: 109 000 грн.
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Проєкт: «Інструменти участі в
житті громади»



Проєкт: «Попередження
професійному та емоційному
вигоранню працівників
закладів соціальної сфери»

проведені тренінгові
навчання для підвищення
рівня професійних
компетенцій спеціалістів
закладів соціальної сфери;
досягнуто підвищення
ресурсності працівників
соціальної сфери через
запобігання професійного та
емоційного вигорання.

Проєкт реалізовано за
підтримки Департаменту
соціальної та молодіжної
політики Вінницької обласної
державної адміністрації.
Що здійснено: 

Залучено осіб:  45 осіб.
Бюджет: 40 000 грн.

Мета проєкту: підвищення
професійних компетенцій
працівників соціальної сфери,
розвиток особистісних та
фахових компетентностей.
Запобігання професійного та
емоційного вигорання
працівників соціальної сфери.
Впроваждення новітніх
підходів відповідно до вимог
Стратегія державної політики з
питань здорового та активного
довголіття населення на період
до 2022 року.
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«Дослідження освітніх потреб
соціально вразливих верств
Вінницької громади»
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досліджено освітні потреби 5
пріоритетних цільових груп;
опитано 42 респондентів із п’яти
виокремлених фокус-груп: люди
пенсійного віку, внутрішньо
переміщені особи, учасників АТО/
ООС, люди з інвалідністю та
молоді мами;
проведено 15 експертних інтерв'ю
з  представниками/
представницями місцевої влади,
громадських організацій, бізнесу,
центру зайнятості, освітніх
платформ;
300 респондентів пройшли
анкетування.

Мета проєкту: виявлення освітніх
потреб дорослого населення
Вінницької громади.
Проєкт реалізовано за підтримки
DVV International Ukraine та
сприяння Федерального Міністерства
економічного співробітництва та
розвитку Німеччини.
Що здійснено:

Бюджет: 423 972 грн.



проведено моніторинг виконання
плану "Стратегії державної
політики з питань здорового та
активного довголіття населення
на період до 2022 року" у 5
регіонах України (Вінниця,
Миколаїв, Харків, Слов'янськ
Донецької області та Львів);
проведено тренінги "Інструменти
участі" для людей поважного віку;
розроблено інформаційну
брошюру для людей поважного
віку "Інструменти участі в житті
громади".

Мета проєкту:  обмін досвідом
діяльності своїх організації у
напрямку освіти дорослих в своїх
регіонах, а також зосередили зусилля
над методами налагодження
ефективної роботи з ОМС.
Проєкт реалізовано за підтримки
Фонду сприяння демократії 
 Посольства США в Україні.
Що здійснено: 

Залучено осіб: понад 300 осіб
поважного віку.
Бюджет: 822 480 грн.

Проєкт: «Стратегія активного
довголіття в Україні – рівний
доступ до прав та можливостей»
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Мета проєкту: залучення молоді до
питань вивчення історії культурної
німецько-української співпраці.
Привернення уваги громадськості
до обміну думками з питань
культурної спадщини, свободи
творчості, демократії та
взаємопорозуміння.
Проєкт реалізовано за підтримки
Посольства Федеративної
Республіки Німеччина в Україні.
Що здійснено:  Квест-вікторини
для учнівської та студентської
молоді в рамках проведення
«Тижнів Німеччини в Україні
2020».
Залучено осіб:  більше 200 осіб з
числа учнівської та студентської
молоді.
Бюджет: 25 810 грн.

Проєкт: «У Єдності-сила»
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7 жовтня 2020 року за ініціативою
громадської організації «Центр
Поділля-Соціум» відбулась
презентація аналітичного звіту за
результатами комплексного
дослідження «Освітні потреби і
неформальна освіта дорослих».
Під час заходу були представлені
результати комплексного
дослідження, зокрема загальні та
специфічні потреби дорослого
населення Вінницької міської ОТГ в
освітніх послугах, що відносяться до
неформальної освіти дорослих. До
уваги учасників та учасниць була
презентована концепція створення
Центру Освіти Дорослих у Вінницькій
громаді (запровадження на постійній
основі навчальних програми для
дорослих на базі бібліотек міста та
офісу громадської організації «Центр
Поділля-Соціум»).
Під час заходу підписано
Меморандум про партнерство між
Вінницькою міською радою,
Представництвом німецької
неурядової організації «Німецьке
об'єднання народних університетів»
(DVV International) в Україні та
Громадською організацією «Центр
Поділля-Соціум».

«Презентація аналітичного звіту
та підписання Меморандуму»
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«Договори про співпрацю та
взаємодію з партнерами та
партнерками»
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Методична, консультаційна та
експертна підтримка в сферах:
права людини, не дискримінація,
гендерна рівність;
Інформаційний супровід та
підтримка в форматах і межах місії
цінностей та статутних вимог
організації;
Інформування та мотивування
волонтерських груп до участі у
заходах Сторін в рамках даного
Договору;
Сприяння можливості участі
персоналу, активістів та
активісток у власних
просвітницьких програмах з
метою підвищення кваліфікації,
запобігання професійному
вигоранню;
Сприяння у прийнятних для них
форматах підвищенню рівня
обізнаності населення про
цінність і необхідність розвитку
неформальної освіти дорослих.

Підписано договори про співпрацю та
взаємодію  в сприянні становленню та
розвитку неформальної освіти
дорослих у Вінницькій ОТГ з 7ма
організаціями.
Напрями співробітництва:



Мета: сприяння захисту майнових
прав громадян похилого віку та
здійснення профілактичних заходів
із запобігання втрати майна шляхом
підвищення правової обізнаності
людей похилого віку через
проведення інформаційно-
просвітницьких заходів.
Учасники інформаційного семінару
отримали інформацію під яке
цільове використання можна
приватизувати земельну ділянку,
кадастрові номери та мораторій на
землю. В рамках грантового проєкту
«Захист майнових прав людей
поважного віку», що реалізовується
ГО «Суспільство і право» за
підтримки Фонду сприяння
демократії Посольства США в
Україні.
Що здійснено: проведено 4
семінари.
Залучено осіб:  48 осіб

Партнерській проєкт: «Захист
майнових прав людей
поважного віку»
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19 листопада 2020 року провели зустріч з партнерками проєкту
«Стратегія активного довголіття в Україні — рівний доступ до прав
та можливостей», що реалізується громадською організацією
«Центр Поділля-Соціум», за підтримки Фонду сприяння демократії
Посольства США в Україні.Попри складну ситуацію ми
реалізовуємо проект дотримуючись усіх правилах безпеки. На
спільній зустрічі ми обговорили результати першого етапу проекту,
проаналізували можливі ризики та запланували подальші кроки.
Також проаналізувати комунікаційну складову, щоб досягати
хороших результатів разом.

"ZOOM взаємодія"
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ГО «Центр Поділля-Соціум» має свій YOUTUBE канал,на якому
можна знайти відео уроки та важливі події організації.
https://www.youtube.com/channel/UCq8CLuU_FsbQSCxgmSpJmBg

«НАШ YOUTUBE КАНАЛ»
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Фінансовий звіт
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Звіт громадської організації 
«Центр Поділля-Соціум»

2020 рік

 
Контакти:м. Вінниця, вул. Брацлавська, 

85 офіс 404
тел.: 096-440-05-41

Електронна адреса: Info@pscenter.org.in
 www.pscenter.org.ua

facebook.com/CentrPodillaSocium
instagram.com/podilliasotsium
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