
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Луганська обласна громадська 
правозахисна жіноча організація 

«Чайка» 
Реєстраційне свідоцтво №480 750668 від 16.11.2000 вид. 

Луганським обласним управлінням юстиції,  

Перереєстрація місцезнаходження 21.09.2015 3№ 480 750668 

Сєвєродонецьким міським управлінням юстиції 
Поштова адреса: 03040, м. Київ, вул. .Ломоносова, 5/3; тел. 

066 766 99 31;  e-mail: lgseagull@i.ua 

 

 

 

 

ФІНАЛЬНИЙ  ЗВІТ 
 

 

ПРОЕКТ «СТАНЬМО СИЛЬНІШИМИ!» 

 
 

Благодійний грант № 150801 від  “10” серпня  2015 р.  
 

 

Назва організації:  

Луганська обласна громадська  

правозахисна жіноча організація «Чайка» 

 

Керівник організації  Лариса Заливна  

 

Поштова адреса:   

Голова правління Заливна Л.М.,  

Контрактова пл, 7-а, м. Київ, 04070     

 

Телефон: 066 766 99 31       

Адреса ел.пошти lgseagull@gmail.com 

 

Період виконання проекту   

10 серпня 2015 р. – 10 березня 2016 р. 

 

Сума, отримана від МБФ “Український жіночий фонду ”,  

складає    45 000 грн. / Сорок п’ять тисяч гривень 

(Сума цифрами)                                        (Сума прописом) 

 

 

                   

 

                                                            Київ - 2016 

 
 

mailto:lgseagull@gmail.com
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ЗМІСТОВНИЙ ЗВІТ 

про виконання проекту 150801 «Станьмо сильнішими!» 

 
  

1. Повна назва організації та контактна інформація:  

Громадська організація: Луганська обласна громадська правозахисна жіноча 

організація «Чайка». 

Зареєстрована 16 листопада 2000 р. у м. Луганську Луганським обласним 

управлінням юстиції, свідоцтво № 480.  

Місцезнаходження організації змінено у вересні 2014 р. на м. Київ у зв’язку з 

війною на сході України. Реєстраційні документи передані з Луганської області до  

Голосіївського районного управління юстиції у м. Києві.  

Юридична адреса організації – м. Київ, 03040, Голосіївський район, вул.. 

Ломоносова, буд. 5/ 3.  

Поштова адреса організації  - м. Київ, 04070, Контрактова площа, 7-Б. 

Тел.             066 766 99 31 

Ел. пошта  lgseagull@gmail.com 

Сайт           http://chaika.org.ua 

ФБ              https://www.facebook.com/lugansk.chaika/ 

 

2. Розмір наданого гранту, номер та дату договору про грант: 

Грант надано в сумі 45 000 грн. на виконання проекту «Станьмо сильнішими!», 

Договір про благодійний грант № 150801 від 10 серпня 2015 р. 

 

3. Термін виконання проекту: 10 серпня 2015 р. – 10 березня 2016 р. 

 

4. Опис діяльності, яка виконувалась в рамках проекту, та особливих успіхів 

і  успішних історій 

Діяльність в рамках проекту включала: 

 

1. Оцінку стану та потенціалу ЛОО «Чайка» в умовах розселення її членів по 

Україні.  

2. Створення і початок роботи  сайту ЛОО «Чайка». 

3. Проведення зборів ЛОО «Чайка». 

4. Розробку стратегії ЛОО «Чайка».  

5. Укладання плану невідкладних дій ЛОО «Чайка».  

6. Пошук коштів. 

7. Інформаційну кампанію у ЗМІ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Lgseagull@gmail.com
http://chaika.org.ua/
https://www.facebook.com/lugansk.chaika/
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ДІЯЛЬНІСТЬ 1. Оцінка стану та потенціалу ЛОО «Чайка» в умовах 

розселення членів організації по Україні.  

 

Стан організації  «Чайка» оцінювався на основі:  
1. оцінки проекту за методикою МТС; 

2. аналізу проблем, які виникали в процесі переселення активістів організації в Україні, 

перереєстрації місцезнаходження організації, що було враховано в новій редакції 

Статуту ЛОО «Чайка»; 

3. аналізу наявного потенціалу та активності організації у місцях постійного чи нового 

перебування, відповідності змісту діяльності викликам часу; 

4. аналізу впливу організації на процеси формування законодавчого і правового поля 

щодо вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб, проблем населення в зоні 

воєнних дій; 

5. аналізу присутності організації в інформаційному просторі громадянського 

суспільства;   

6. аналізу матеріалів звітних зборів ЛОО «Чайка» 17.10.2015, також оцінки даних 

опитування членів та активістів організації – внутрішньо переміщених осіб; 

7. самооцінки рівня інституційного розвитку ОГС по анкеті розвитку.  

 

Оцінка стану організації  «Чайка» в динаміці: 

 
Критерій Базовий стан у 

серпні 2015 р. 

до початку 

гранту УЖФ  

Досягнутий стан у березні 

2016 р. 

завдяки гранту від УЖФ 

Закріплені результати. 

Примітки 

1. Оцінка 

проекту і його 

виконання за 

методикою 

МТС 

Подібної оцінки 

не було 
Загальний рейтинг досягнутих 

змін по 6 категоріях – 4,16 за 

п’ятибальною шкалою  

Додаток 1. Оцінка проекту з 

методикою МТС 

1.Проблеми, 

пов’язані з 

переселенням 

членів 

організації і 

зміни 

місцезнаходже

ння організації 

«Чайка»  

1.Організація 

розпорошена між 

5 областями 

 

2.Порушення 

зв’язків між 

членами 

організації та 

відсутність 

інформації про їх 

місцеперебування  

 

 

 

3.За даними 

перереєстрації 

членів організації, 

кількість їх 

зменшилася до 11 

осіб зі 151 у 2013 

р. внаслідок 

окупації частини 

області та 

відсутності 

повних даних про 

переселенців 

1.Створена мережа опорних 

пунктів ЛОО «Чайка» у 5 

областях 

 

2.Відшукані активісти, 

налагоджені зв’язки з членами 

організації, визначено 

спеціалізацію їх діяльності 

відповідно до основних проблем, 

з якими вони стикаються на 

постійному або на новому місці 

перебування в час великих змін в 

країні. 

 

3.Кількість членів ЛОО «Чайка» 

вирослі до 43 за рахунок 

відновлення  статусу членства 

активістів  і прийому нових 

членів організації 

 

5. Зареєстровано 02.12.2015 р. 

Царичанський відокремлений 

підрозділ ЛОО «Чайка» у 

Дніпропетровській області  

Додаток 2. 

Оновлене свідоцтво про 

реєстрацію зміни 

місцеперебування ЛОО 

«Чайка» № 480 750668 

від  21 вересня 2015 р. 

 

Додаток 3.Нова редакція 

Статуту ЛОО «Чайка» 

(папка) 

 

Додаток 4. Мережа опорних 

пунктів ЛОО «Чайка» 

 

 

Додаток 5. Відомості про 

кількість членів «ЛОО 

«Чайка» та склад Правління 

 

Додаток 6. 

Довідка про втрати ЛОО 

«Чайка» 

 

Додаток7. Свідоцтво про 

реєстрацію Царичанського 

ВП ЛОО «Чайка» 
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2.Активність 

організації 

1.Районні 

організації не 

окупованої 

частини 

Луганщини 

переключились на 

прийом біженців, 

ВПО та надання 

їм гуманітарної 

допомоги, 

першого притулку 

 

 

 

 

 

 

 

2. Організації і 

активісти 

окупованої 

частини виїхали 

на вільні території 

України  і 

включилися в 

вирішення 

проблем ВПО на 

нових місцях 

поселення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Посилено 

правовий простір  

1. В північних районах 

Луганщини членами «Чайки»  

надано допомогу десяткам тисяч 

громадян, які переміщалися з 

окупованих територій та місць 

воєнних дій на північ (єдиний 

напрям  на Україну).  

Допомога надавалась також 

колегам - членам «Чайки» , які 

шукали притулку або 

переселялися з південних та 

східних районів ведення бойових 

дій.. Керівники організацій: 

Аннусова В.А. (пізніше – 

Чернікова Л.І.), Флят В.А., 

Стогнєєва С.О.,  керівник 

осередку – Рубіжна Н.В. 

 

2.Розгорнтута діяльність в 

умовах переселення: 

У Києві  03 березня 2015 р. 

активістками «Чайка» і 

переселенками з Луганщини і 

Донеччини зареєстрована 

правозахисна організація жінок-

переселенок «Воля до життя», 11 

членів організації. Керівник – 

Рєзнікова І.О.  Організація 

отримала 01 березня 2016 р. 

грант від Фонду сприяння 

демократії  Посольства США в 

Україні на представництво 

інтересів ВПО у  співпраці з 

КМДА 

 

Зареєстрована членами «Чайки» і 

іншими переселенцями  

«Житлова спілка переселенців» 

організувала консультацію  

МінЖКГ з громадськістю 

Керівник – Морозов С.І. 

 

Налагоджена співпраця  з  

дочірньою за походженням, 

юридично самостійною 

партнерською організацією 

«Теплий дощ», яка надає 

допомогу безхатченкам.. З 

окупованої частини Луганської 

області перевезено 2 інваліда 

(«бомжа»), здійснено лікування, 

надано притулок, поновлено їхні 

документи 

 

Здійснено перереєстрацію 

місцезнаходження ГО 

1. Інформаційні повідомлення 

у ЗМІ із зони АТО (для звіту 

не фіксовані)  

2. Оперативні повідомлення 

від організацій 

Біловодського, 

Старобільського, 

Новопсковського районів, м. 

Лисичанська (фіксувалися в 

робочому порядку)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8.Свідоцтво про 

реєстрацію ГО «Воля до 

життя» 

 

Додаток 9.Угода про грант 

для дочірньої  ГО «Воля до 

життя» 

 

Додаток 10. Меморандум 

Коаліції «Соборна Україна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 11. Порядок денний і 

проект рішення  щодо 

консультацій з громадськістю 

(експертний круглий стіл) 

26.02.2016р.  

 

 

 

Зв'язок з організацією 

здійснюється по телефону у 

поточному порядку 

(для звіту не фіксується). 

 

 

 

 

 

 

Додаток 12. Концепція 



 5 

за рахунок 

залучення до 

громадської 

правозахисної 

діяльності 

переселенців. 

«Луганська коаліція «Громадяни 

за прозорість дій влади», членом 

якої є ЛОО «Чайка 

 

3. Переселенці залучені до 

укладання списків на поселення у 

майбутнє котеджне містечко, які 

почала збирати для  оформлення 

залучення інвестора ЛОО 

«Чайка» 

 

 

 

 

4. Залучення  ВПО до зустрічей з 

психологами і для отримання 

консультацій в  Інституті 

психології ім. Г.С. Костюка  

Коаліції «Соборна Україна», 

на основі якої організації 

складали проекти (подані 

донорам) 

 

Додаток 13. Довідка про 

формування списку ВПО для 

поселення у котеджне 

містечко, оформленню 

документів якого на 

налагодження діалогу між 

місцевою владою, громадою, 

ВПО  та інвесторами сприяла 

ЛОО «Чайка» 

 

Додаток 14.Презентація 

виступу на Круглому столі 

22.12.2015 і 23.02.2016  з 

надання психологічної 

допомоги ВПО (Український 

дім»).  

 

Волонтерські чергування на 

телефоні довіри для ВПО  у 

Кризовому центрі 

 

 

3. Вплив 

організації на 

зовнішню 

ситуацію 

Комплексна 

державна 

програма щодо 

підтримки, 

соціальної 

адаптації та 

реінтеграції ВПО 

Парламентські 

слухання 

Сприяння 

вирішенню 

житлової 

проблеми 

За активного наполягання 

представників ЛОО «Чайка» у 

робочій групі (Морозов С,І.) 

прийнято низку  положень 

«Комплексної 

державної програми щодо 

підтримки, соціальної 

адаптації та реінтеграції 

громадян України, які 

переселилися з тимчасово 

окупованої території України 

та районів проведення 

антитерористичної операції в 

інші регіони України, на період 

до 2017 року», яка затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів 

України №1094 від 16 грудня 

2015 р.                                                                                                                                                                                                       

Додаток 15. Перелік пунктів 

Програми, до розробки яких 

долучилися представники 

ЛОО «Чайка» і які 

реалізуються в  діяльності 

організації   

Програма КМУ : 

http://www.kmu.gov.ua/control/

uk/cardnpd?docid=248739241 

 

Рекомендації 

Парламентських слухань:  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/

show/1074-19/ 

 

4. Присутність 

організації в 

інформаційном

у просторі  

 

Про організацію 

знала лише 

частина 

громадських 

організацій Києва 

та переселенців зі 

Сходу України. 

У виступах ЗМІ 

організація не 

значилась  

Організація відома серед 

переселенців завдяки: 

а) сайту, який був створений за 

підтримки Українського 

Жіночого Фонду,  

б) діяльності, пов’язаної з 

об’єднанням організацій ВПО у 

коаліцію «Соборна Україна»,  

в) у сфері відстоювання права 

ВПО на забезпечення житлом,  

г) у сфері  забезпечення ВПО, 

особливо жінок і дітей,   

психологічною допомогою   

Додаток 16: адреса сайту 

ЛОО «Чайка» 

http://chaika.org.ua 

 

адреси у Фейсбуці: 

https://www.facebook.com/luga

nsk.chaika/   

 

https://www.facebook.com/lgse

agull 

 

Додаток 17. аудіо запис 

інтерв’ю, що прозвучало по 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739241
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739241
http://chaika.org.ua/
https://www.facebook.com/lugansk.chaika/
https://www.facebook.com/lugansk.chaika/
https://www.facebook.com/lgseagull
https://www.facebook.com/lgseagull
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д) Інтерв’ю по Громадському 

радіо голови правління Заливної 

Л.М. за підсумками 

Парламентських слухань 17 

лютого 2016 р.(повтор 

18.02.2016), аудиторія близько 2 

млн. радіослухачів 

радіо 17.02.2016 р.: 

http://hromadskeradio.org/ru/gu

ests/larysa-zalyvnaya 

 

5.Оцінка 

звітних зборів 

членів 

організації 

Організація була 

розпорошена, із 

більше ніж 150 

членів залишилась 

група активу 

північних районів 

області,  яка 

надавала 

гуманітарну 

допомогу 

біженцям з місць  

ведення бойових 

дій 

Збори мали значний 

мобілізуючий вплив на 

подальший розвиток «Чайки»: 

Відновлено діяльність організації 

на новому рівні, а саме: 

а) Було перереєстровано 

місцезнаходження ЛОО «Чайка» 

у Києві 

б)  17 жовтня 2015 р. були 

проведені загальні збори, на яких 

прийнято нову стратегію 

організації, налагоджена 

діяльність мережі активу 

організації, який діє у 5 областях 

України  

в) Організація  отримала нові 

можливості інтегруватися у 

громадський простір місць 

поселення ВПО, де її актив 

проводить діяльність в громадах 

на нових територіях. З них: 

1 відокремлений підрозділ у 

Дніпропетровській області, 4 

місцевих осередки (на базі 

районних організацій) на 

підконтрольній Українській владі 

території Луганської області, 2 

новостворені партнерських 

організації у Києві,  опорні 

пункти у Полтавській та 

Чернігівській областях  

Додаток 18: Витяг з Єдиного 

державного реєстру 

об’єднань громадян  

Додаток 19: Порядок денний 

зборів 

Додаток 20: Список 

учасників зборів 

 

Додаток 21.Протокол зборів 

Додаток 22: Роздаткові 

матеріали зборів (пакет) 

Додаток 23: Рішення зборів 

Додаток 24.Фото зборів 

/папка/ 

Додаток 25. Виступи у ЗМІ за 

результатами зборів 

Додаток 26 .  

Інформаційний лист для 

місцевих організацій за 

підсумками зборів  

 
 

6.Самооцінка 

інституційного 

розвитку 

організації  

1. Проведена 

самооцінка 

організаційного 

розвитку 

організації 

Традиційно аналізований 

організаційний розвиток ЛОО 

«Чайка» показав відновлення 

стану по частині напрямків, і 

посилення по частині впливу на 

прийняття загальнонаціональних 

рішень в форматі демократії 

участі. Новим є складання плану 

фандрейзінгу  в рамках нової  

стратегії. 

Традиційна самооцінка розвитку 

показала можливості  

подальшого розвитку організації, 

спрямованого на виконання  її 

стратегії 

Додаток 27. Таблиця оцінки 

організаційного розвитку 

ЛОО «Чайка» у 2015 році 

 

 

 

 

 

    

 

Головний результат проекту – Інституційно організація зміцнилася:  

• Удосконалена структура – являє собою мережу опорних пунктів у 5 областях 

України; 
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• Впроваджені сучасні комунікації – в статут внесені зміни, які дозволяють 

проведення засідань, конференцій з застосуванням сучасних електронних засобів, 

тобто, через ел. пошту, скайп, соціальні мережі, сайт; 

• Нові функції, напрямки і форми роботи закріплені в переглянутому статуті, 

розраховані на посилення аналітичного і методичного компонентів діяльності, що 

дозволяє організації зайняти одне з провідних місць в коаліції партнерських 

організацій «Соборна Україна» і здійснювати представництво інтересів ВПО на 

рівні уряду, органів влади на місцях, органів місцевого самоврядування; 

• чисельність членів організації  з 11 осіб виросла до 43 осіб 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ 2. Створення і початок роботи сайту ЛОО «Чайка»   
Сайт організації розміщено за адресою: http://chaika.org.ua 

Кількість відвідувань – 1029, в динаміці наростає. Додаток 16. 

Окрім сайту, для обміну інформацією створено сторінки у фейсбуці ЛОО «Чайка» 

https://www.facebook.com/lugansk.chaika/ і Заливної Л. https://www.facebook.com/lgseagull    

 

ДІЯЛЬНІСТЬ 3. Проведення зборів ЛОО «Чайка». 
Ключовою подією у зміцненні організації стали збори членів ЛОО «Чайка» 17.10.2015 р. у 

м. Києві. Був обмін великим масивом інформації, надано багато пропозицій.  

На зборах прийнято за основу нову стратегію ЛОО «Чайка», план роботи. Затверджено 

створення Царичанського відокремленого підрозділу ЛОО «Чайка» у Дніпропетровській 

області.  

Додаток 19. Список учасників зборів ЛОО «Чайка»17.10.2015р. 

Додаток 20. Порядок денний зборів. 

Додаток 21. Протокол зборів 

Додаток 22. Роздатковий матеріал 

Додаток 23. Рішення зборів.  

Додаток 24. Фото зі зборів 

Додаток 25. Список виступів у ЗМІ за результатами зборів 

Додаток 26.  Інформаційний лист для місцевих організацій за підсумками зборів  

 

ДІЯЛЬНІСТЬ 4. Формування  стратегії ЛОО «Чайка».  
Проект стратегії розвитку і діяльності ЛОО «Чайка» на період 2015-2018 рр. було 

затверджено на зборах ЛОО «Чайка» 17.10.2015р. з умовою подальшого його 

доопрацювання. 

Подальші консультації щодо опрацювання стратегії отримали в Інституті лідерства і 

управління УКУ (директор  Наталія Бордун). Було прийнято рішення про її розширення 

до 2020 р. Стратегія  доповнювалась на основі детальних покрокових розробок і в 

остаточному вигляді  затверджена правлінням ЛОО «Чайка» до виконання. Додаток 28 – 

Стратегія ЛОО «Чайка» на період 2015 – 2020 рр. з допоміжними  матеріалам и- 

обґрунтуванням. 

  

Визначено 4 основних цілі (напрямки) стратегії: 

1.Оновлення ЛОО «Чайка/Інституційна перебудова 

2.Лідерство організації «Чайка» у сфері сприяння інтеграції ВПО 

3.Створення системи захисту прав жінок та членів їхніх родини, які постраждали в ході  

   війни  

4.Збереження і розвиток української ідентичності жителів сходу України  

 

ДІЯЛЬНІСТЬ 5. Укладання плану першочергових дій ЛОО «Чайка». 
На основі стратегії було укладено план невідкладних дій, який вже реалізується 

організацією. Додаток 29 

http://chaika.org.ua/
https://www.facebook.com/lugansk.chaika/
https://www.facebook.com/lgseagull
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Зокрема, 1 напрям – в розвитку, 2 напрям – здійснюється в частині сприяння реалізації 

права на житло та реалізації соціальних прав. По 3 напряму подано проект для грантової 

підтримки. 4 напрям – розробляється програма. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ 6. Пошук коштів. 
Розроблено план залучення коштів (фандрейзінг).Додаток 30 

На даний час реалізується. 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ 7. Інформаційна кампанія у ЗМІ. 
Цей напрямок роботи виявився важким. Ми ще не адаптувались до особливостей відносин 

ЗМІ і громадськості у Києві. Декілька домовленостей про виступи по телебаченню і радіо 

зірвалося. Це канал ТВ (Київ), Громадське телебачення, ICTV.   

Відбувся виступ по Громадському радіо у формі інтерв’ю по телефону за результатами 

парламентських слухань 17.02.2016 р. по дотриманню прав людини переселенців та 

громадян, що проживають  на сході України, основна аудиторія – східні області України. 

Всього було 17 виступів у ЗМІ, з  них друкованих -3, радіо-1, відео-1, розміщено в 

Інтернеті – 11, в тому числі на інших сайтах-3. 

Загальна аудиторія -2 млн. осіб, враховуючи радіо. Без радіо – 5 тис. 

Додатки 17, 31.  

 

УСПІШНІ ІСТОРІЇ. 
Найбільші успіхи діяльності організації: 

1. Проведення зборів ЛОО «Чайка». Активісти змогли приїхати із зони воєнних дій, 

зібратися, побачитися, поділитися враженнями, переживаннями, набутим досвідом, 

мобілізуватися на подальшу діяльність.  

У зборах взяли також участь члени створеної у Києві громадської організації 

«Правозахисна організація жінок-переселенок «Воля до життя». Люди познайомилися, 

вирішили працювати у тісному зв’язку, координувати свої  дії. В період війни це стало 

надихаючою подією. Додатки 19 - 26 

 

2. Включення пропозицій (повністю п.11) від ЛОО «Чайка» до тексту «Комплексної 

державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян 

України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року» 

(Постанова Кабінету Міністрів № 1094 від 16.грудня 2015 р.). Весь п.11 присвячений 

вирішенню житлового питання переселенців включено завдяки наполяганню учасника 

Робочої групи , члена ЛОО «Чайка» Морозова С.І. Проблема №1 для ВПО – житло. 

Додаток 15 

 

3. Включення низки пропозицій від ЛОО «Чайка» до рекомендацій парламентських 

слухань "Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які 

проживають на тимчасово окупованій території України та на тимчасово 

неконтрольованій території в зоні проведення антитерористичної операції"(Постанова 

Верховної Ради № 1074 від 31 березня 2016р.). 

Додаток 15 

В тому числі прийняті пропозиції щодо внесення змін до Житлового Кодексу в частині  

можливості створення житлово-будівельних кооперативів переселенцями; щодо зняття 

обмежень надання щомісячної соціальної допомоги багатодітним сім’ям; щодо скасування 

обмежень ВПО на обрання  уповноваженого банку для щомісячних соціальних виплат; 

щодо прийняття місцевих програм інтеграції, надання адресної допомоги сім’ям з дітьми, 

забезпечення соціальним житлом,  щодо різних форм забезпечення ВПО житлом і  щодо 

виділення земельних ділянок, також щодо можливості виходу на пенсію жінок 

передпенсійного віку з зони АТО, та ін., загалом 16 пунктів. 
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4. Створення нової стратегії ЛОО «Чайка»  дало нам можливість отримати 

інструмент, завдяки якому ми змогли не просто спланувати, а  навіть сконструювати 

майбутній розвиток організації і її діяльності, що відповідає викликам часу. Робота 

над формуванням стратегії дозволила нам розібратися в стані і можливостях нашого 

впливу на всі три середовища, які визначають нашу діяльність: макросистему 

(ситуація, яка спричинила появу ВПО і потребу в захисті їх прав), мікросистему 

(права, проблеми, інтереси, структура ВПО і  більш детальні характеристики низки 

соціально неконкурентоспроможних груп ВПО), внутрішню систему (саму 

організацію ), впровадити в діяльність методи аналізу: PEST, SWOT, TO BE-TO DO-

TO RELATE. Додаток 28 – Стратегія та додатки до неї   

  

5. Кількісні показники, які можуть охарактеризувати результати проекту: 

  
1) До виконання проекту було залучено 7 осіб  та 1 організація для відкриття сайту і 

надання доменного імені. 

Створено 4 робочих місця на період виконання проекту (Заливна Л., Ізваріна Т., 

Долгополова Ю., Волошина Л.) та укладалися 3 договори на виконання разових завдань 

(Вольська Л., Патроник І., Бордун Н.). Як волонтер, робив дизайн та налагоджував сайт 

ІТ- фахівець Царенков К. 

Додаток 32: Наказ 1.  Про створення колективу виконавців проекту 

 

2) Чисельність членів ЛОО «Чайка» без врахування тих, що залишились на окупованій 

території, зросла станом на 1 березня 2016 р. до 43 осіб.  

Списки у паперовому виді у голови організації без розголошення з питань безпеки 

близьких.  

Кількість опорних пунктів – 7 у 5 областях лівобережної України  

Додаток 4. Мережа опорних пунктів з зазначенням кількості осіб. 

 

3) У заходах, які провела організація «Чайка»,  взяли участь  25 осіб. 

У тому числі: 23 учасники зборів,  2 учасники багатьох засідань робочих груп з розробки 

проектів  Постанов КМУ та ВР України (Морозов С., Заливна Л.), які надавали  

інформацію на зустрічах з членами ЛОО «Чайка» та з ВПО, що записані  у списки на 

будівництво котеджного містечка. 

Підтвердження – додаток 33-  фото робочих моментів діяльності ЛОО «Чайка». 

 

4) Консультацій щодо захисту своїх прав запросили у організації 100 осіб,  в основному, 

жінки. Місця консультацій були різні: від гуртожитків до Українського дому і санаторію 

«Джерело», найбільше -  з приводу спроб примусово виселити переселенців із займаних  

приміщень.  100 таких та інших соціально малозахищених ВПО ми внесли у списки  для 

майбутнього заселення їх у сільській місцевості, де з 2017 р. плануються житло і робота.  

Звертались також за допомогою громадські організації з Запоріжжя, Маріуполя, 

організації інвалідів АТО, безробітні. 

Додаток 13. 

 

5) Інформацію про діяльність ЛОО «Чайка» отримали більше 1 тис. відвідувачів сайту, що 

підтверджується довідкою Інтернет-статистики.  

Інтерв’ю  по Громадському радіо було доступне  для 2 млн. радіослухачів (зафіксовано в 

Інтернеті ). 

Журналістська стаття про збори ЛОО «Чайка» «Женское лицо войны»  розміщена в 

Інтернеті  в 4 мережах. 

Таким чином, кількість людей, які отримали інформацію про діяльність ЛОО «Чайка» і 

проект, склала без врахування радіо і статті 1100 осіб. 
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Додатки 16, 31 

 

6.   Труднощі при виконанні проекту 
1) Відсутність офісу. Організація повинна збиратися для спільної праці і обміну 

інформацією, контактів з громадянами  хоча б раз на тиждень. Виручали наша Гаряча 

лінія та соцмережі.   

2) Технічна слабкість організації – вся техніка залишилась в Луганську  

3) Закритість ЗМІ для нас, незважаючи на наші звернення до знайомих журналістів і до 

керівників з питань інформації Департаменту  КМДА.  

Нам назвали причину: відсутність інформаційних приводів, щоб нам надавати ефір або 

місце на шпальтах газет. Відверто говорили про необхідність хоч невеликого 

скандального приводу для виходу на публікацію чи виступ у ЗМІ. 

У Луганську подібних проблем не було, нас активно запрошували.  

Тому ми в основному спирались на інтернет-простір. 

Ми зробили висновок, що треба більше закладати коштів на інформаційну кампанію, щоб, 

наприклад, оплатити прес-конференцію в інформаційному агентстві з запрошенням 

представників ЗМІ і з відповідним устаткуванням.  

4) Відносна слабкість сайту. У нас не було досвіду. Вже перед закінченням проекту він 

почав набирати багато відвідувачів. 

5) Проблеми з перереєстрацією місцезнаходження організації з Луганська на Київ. Дуже 

неповоротка бюрократична машина в Києві -  від загублених у відділі юстиції 

документів і з помилками у записах  до вкрай незручних годин роботи всіх служб 

Міністерства юстиції з громадянами: з 9.00 до 13.00, виключаючи суботу і неділю 

(Голосіївський район). 

6)  За своїм призначенням ЛОО «Чайка» має надавати не тільки правові, але й юридичні 

консультації та забезпечувати юридичне опрацювання аналізу, пропозицій до органів 

влади На утримання юриста в умовах Києва потрібні відповідні кошти, яких 

організація не мала. Вкупі з  відсутністю офісу це призводило до  суттєвої 

функціональної слабкості «Чайки» по лінії консультацій громадян і аналізу та 

розробки пропозицій до проектів нормативно-правових актів. Ситуацію з юристом 

виправили вже після закінчення проекту, але стабільного офісу ще немає.     

  

8. Особливі досягнення під час реалізації проекту 
1) Участь представників «Чайки» у робочих групах по створенню нормативно-правових 

документів щодо ВПО і включення наших пропозицій  є найбільшим досягненням . 

2) Ми набули досвід перереєстрації не тільки місцеперебування, але  й статуту відповідно 

до вимог Закону «Про громадські об’єднання» в рамках 5-річного перехідного періоду. 

Тепер ділимося досвідом з іншими організаціями, і вони використовують його 

(Луганській комітет захисту конституційних прав і свобод громадян, Луганська 

коаліція «Громадяни за прозорість дій влади») 

3) Особливо змінила наше уявлення про планування діяльності організації робота щодо 

напрацювання стратегії. Будо декілька підходів і моделей формування стратегії 

громадської організації.. Ми удосконалили стратегію спільно з консультантом. Вона 

отримала схвалення членів організації і затверджена остаточно. Один з заходів Плану 

дій відповідно до стратегії і плану фандрейзінгу з 01 березня втілюється в проекті 

молодої партнерської  правозахисної організації жінок-переселенок «Воля до життя», 

яка входить до складу коаліції «Соборна Україна». Проект вирішує питання розвитку 

діалогу та співпраці громадських організацій коаліції «Соборна Україна» з КМДА 

щодо інтеграції ВПО у Києві.  Грант надано Фондом сприяння демократії Посольства 

США в Україні.  

4) Ми відчули, як помножують наші можливості сайт і соціальні мережі. Завдяки 

підтримці Українського Жіночого Фонду ми оволоділи цими інструментами і будемо 

надалі інтенсивно їх використовувати.   
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5) Будучи включеними завдяки новим можливостям до інформаційного громадського 

простору, ми підвищували свою громадську кваліфікацію, користуючись нагодою 

отримати нові знання на тренінгах, семінарах, інших заходах Третього сектору з 

пропонованих питань: розвитку організацій, розвитку  громадянського суспільства,  

ведення діалогу між ВПО і приймаючими громадами, між ВПО і жителями 

прифронтових, а особливо прикордонних з Росією районів, роботи зі ЗМІ, 

євроінтеграції, стратегічного планування.  

Нашими активістами були ініційовані Круглі столи і консультації з громадськістю 

(ВПО) щодо вирішення  житлових питань ВПО. Ми брали участь у ряді науково-

практичних конференцій, організованих на базі Інституту економіки і прогнозування 

НАНУ, інституту психології ім. Г.С. Костюка, які стосувалися проблем ВПО і 

способів їх вирішення. Отримані знання, інформація, документи використовувалися 

нами в роботі «Чайки» при  напрацюванні урядових документів, для консультацій 

громадян і для інших громадських організацій. 

 

8.  Плани стосовно подальшого розвитку проекту 
Через рік напрацювання досвіду роботи «Чайки» в областях з новою структурою ( мережа 

опорних пунктів, нові служби) плануємо подальше посилення організації   шляхом зміни 

її організаційно-правової форми на громадську спілку, що дасть змогу новоствореним 

опорним пунктам стати юридичними особами і посилити свої фінансові та тактичні  

можливості, спільно реалізуючи стратегію «Чайки». 

Це дозволить «Чайці» затвердити організаційно себе як Інформаційно-ресурсний центр з 

питань інтеграції ВПО в Україні, для чого протягом 2016 і 2017 рр. буде розширено 

структурну і функціональну спроможність: організовано інформаційно-аналітичний 

відділ, організацій-методичний, юридичну службу та ін. 

 

 

9. Прогнозований вплив реалізованого гранту на подальшу діяльність 

організації. Вплив гранту на посилення/покращення діяльності організації. 
 

1) Виконаний проект не тільки заклав стратегію подальшого розвитку і подальшої 

діяльності  «Чайки» на найближчі 5 років, але й підвищив спроможність організації 

«Чайка» представляти інтереси цільової групи на рівні центральних органів влади, також 

започаткувати новий вид діяльності – безпосередня консультативно-методична  допомога 

органам місцевого самоврядування щодо реалізації нагальних проблем переселенців. Цей 

вид діяльності був закладений у план першочергових дій. Частково за нашою методичною 

допомогою цей розділ плану здійснює з 01.03.2016 р. партнерська  правозахисна 

організація  жінок-переселенок «Воля до життя». 

  

2) В контексті розвинутих у даному проекті напрямів, буде посилена діяльність  ЛОО 

«Чайка» з впровадження громадського моніторингу реалізації прав ВПО та виконання 

урядової Комплексної державної програми щодо розв’язання проблем ВПО. Протягом 

2016 р. «Чайка» розробить і апробує дві такі програми і в перспективі має намір 

впровадити їх на національному рівні. 

 

3)  До вересня 2016 р. в рамках розробленої в даному проекті стратегії і плану 

фандрейзінгу буде розроблено і складено поетапний план реалізації низки 

взаємопов’язаних проектів під грантові/ спонсорські кошти  підтримки інтеграції ВПО. 

Також проведено громадську антикорупційну експертизу законопроектів, які були 

рекомендовані Парламентськими слуханнями по реалізації прав ВПО 17.02.2016 р. до 

розгляду у Комітетах.   
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10.  Чи мала Ваша організація додаткові джерела фінансування для реалізації 

проекту? Якщо “так”, то від кого і у якому обсязі. 

 
На реалізацію проекту було перераховано 45 000 грн. Виконавці проекту і члени ЛОО 

«Чайка» додатково вклали у виконання проекту за власний у безготівковій формі 23 581 

грн. У тому числі за рахунок праці виконавців на волонтерських засадах 15 181 грн., у 

вигляді часткового поповнення за власний рахунок телефонів,  часткову оплату Інтернету, 

роботи з сайтом, написання повідомлень, оплату за проїзд орієнтовно 6 400 грн. Не 

відбулася прес-конференція, оплата за яку планувалася поза грантом. Це здешевило 

загальну суму проекту на 3000 грн. Таким чином, загальна вартість виконання проекту 

склала  68591 грн.   

 

11. Чи вплинула реалізація проекту на вирішення проблеми, зазначеної у 

ньому?  

 
Реалізація даного проекту досягла мети проекту  і вплинула на вирішення проблеми 

відновлення і інституційного зміцнення ЛОО «Чайка», запровадження нової стратегії 

діяльності організації, включаючи роботу з внутрішньо переміщеними особами. 

 

12. Ми просимо Вас висловити у довільній формі свої думки щодо процедури 

та програми Українського жіночого фонду,  пропозиції щодо покращення.  

 
Все нас влаштовує. Дякуємо за гарну організацію роботи з програмами, грантами. 

Якби ми знову планували подібний проект, ми б заклали більше коштів на роботу з 

сайтом, зі ЗМІ, на оренду приміщень, придбання техніки. Ми були неготові до Київських 

реалій, в Луганську це в 2-3 рази дешевше. 

Бажано було б мати десь довідкові дані щодо цін, які стихійно склалися у Києві на 

замовлення прес-конференції у інформаційному  агентстві, на оренду приміщень під 

заходи, на створення сайту, його просування в Інтернеті  – все з оновленням хоча б раз на 

рік. Може, такі відомості є в КМДА у відділі цін. 

 

13. Додайте, будь ласка, до змістовного звіту, якщо Ви маєте, роздаткові 

матеріали, що розповсюджувались в рамках проекту, копії статей, фотокартки 

тощо. 
 

Додатки до звіту: 

Додаток 1 .  Оцінка проекту з методикою МТС 

Додаток 2.   Оновлене свідоцтво про реєстрацію зміни місцеперебування ЛОО «Чайка» 

Додаток 3.   Нова редакція Статуту ЛОО «Чайка» (ПАПКА) 

Додаток 4.   Мережа опорних пунктів ЛОО «Чайка» 

Додаток 5.   Відомості про кількість членів «ЛОО «Чайка» та склад Правління 

Додаток 6.   Довідка про втрати ЛОО «Чайка» 

Додаток 7.   Свідоцтво про реєстрацію Царичанського ВП ЛОО «Чайка» 

Додаток 8.   Свідоцтво про реєстрацію ГО «Воля до життя» 

Додаток 9.   Угода про грант для дочірньої  ГО «Воля до життя» 

Додаток 10. Меморандум Коаліції «Соборна Україна» 

Додаток 11. Порядок денний і проект рішення  щодо консультацій з громадськістю 

                     (експертний круглий стіл) 26.02.2016 р. 

Додаток 12. Концепція Коаліції «Соборна Україна», на основі якої організації складали 

                     проекти (подані донорам) 

Додаток 13. Довідка про формування списку ВПО для поселення у котеджне містечко,  

Додаток 14. Презентації виступів на Круглому столі 22.12.2015 і 23.02.2016  з надання  

                      психологічної допомоги ВПО (Український дім), в яких брала участь ЛОО 
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                      «Чайка»  

Додаток 15. Перелік пунктів Комплексної Державної Програми (Постанова КМУ від  

                     16.12.2915 №1094), і пунктів проекту Рекомендацій парламентських слухань  

                     (Постанова ВР від 31.03.2016 №1074),Ж до розробки яких долучилися 

                      представники ЛОО «Чайка» і які реалізуються в  діяльності організації   

Додаток 16  Адреса сайту ЛОО «Чайка» і статистика відвідувань 

Додаток 17. Аудіозапис інтерв’ю голови ЛОО т»Чайка», що прозвучало по радіо  

                      17.02.2016 р.:   http://hromadskeradio.org/ru/guests/larysa-zalyvnaya 

Додаток 18. Витяг з Єдиного державного реєстру об’єднань громадян по ЛОО «Чайка» 

Додаток 19. Порядок денний зборів 17.10.2015 р. 

Додаток 20. Список учасників зборів 

Додаток 21. Протокол зборів 

Додаток 22. Роздаткові матеріали зборів (ПАКЕТ) 

Додаток 23. Рішення зборів №1 і №2 

Додаток 24. Фото зборів (ПАПКА) 

Додаток 25. Список виступів у ЗМІ за результатами зборів 

Додаток 26. Інформаційний лист для місцевих організацій за підсумками зборів  

Додаток 27. Таблиця оцінки організаційного розвитку ЛОО «Чайка» у 2015 році 

Додаток 28. Стратегія ЛОО «Чайка» на 2015 – 2020 рр. 

Додаток 28.а.   PEST – аналіз о формування стратегії  

Додаток 28.б.   SWOT –аналіз о формування стратегії 

Додаток 28.в    Аналіз TO BE-TO DO-TO RELATE –до формування стратегії 

Додаток 28.г.   Програма Коаліції до формування стратегії 

Додаток 29.  План першочергових дій на виконання стратегії ЛОО «Чайка» 

Додаток 30.  Фандрейзинг  

Додаток 31.  Список виступів у ЗМІ /Інформаційна кампанія 

Додаток 32.  Наказ 1 про створення колективу виконавців проекту 

Додаток 33.  Фото робочих моментів діяльності ЛОО «Чайка» (ПАПКА) 
 

 

Додаткові посилання у тексті Звіту:   

Програма КМУ :   http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739241 

Рекомендації Парламентських слухань:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1074-19/ 

Додаткові примітки: 
1. Інформаційні повідомлення у ЗМІ із зони АТО (для звіту не фіксовані)  

2. Оперативні повідомлення від організацій Біловодського, Старобільського, Новопсковського 

районів, м. Лисичанська (фіксувалися в робочому порядку)  

 

 

 

Директор проекту, голова правління ЛОО «Чайка»                                  Лариса Заливна 

http://hromadskeradio.org/ru/guests/larysa-zalyvnaya
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248739241
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1074-19/

