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Шановні колеги, партнери, донори!
Дорогі друзі, волонтери, прихильники!
Зі щирою втіхою та небезпідставною гордістю раді представити Вам вже третій щоріч-

ний звіт Вінницької обласної правозахисної організації «Джерело надії» за 2019 рік! Натх-
нення та енергія творення, чітке бачення й розуміння власної ролі у сталому розвитку 
держави та суспільства спонукали й супроводжували нас протягом минулого року. 
Завдяки відданій роботі команди й надійній підтримці прихильників ми зважувалися на 
отримання нового досвіду, створення нових продуктів, пошук нових рішень для подо-
лання соціальних викликів.

Синхронізуючи свої робочі обрії зі світовими трендами, утвердилися в думці, що впро-
вадження цілей сталого розвитку 2030 неможливе без досягнення гендерної рівності й 
інноваційних підходів. Розширюючи цільові аудиторії, системно досліджували їх потреби 
й реагували на нові запити, впроваджуючи принцип «нічого для нас без нас». Намагали-
ся зробити вразливих людей видимими, забезпечити їх включеність до громадського 
життя, підсилити доступність інструментів впливу на прийняття рішень на рівні міста, 
держави, суспільства.

Пріоритетним для організації лишається розвиток громадянського суспільства. 
Розуміючи, що сила громади – в єдності, ми працювали над підсиленням громадських 
організацій та ініціатив із їх найперших кроків, продовжували розвивати волонтерський 
рух. Створюючи й підтримуючи роботу коаліцій у громадському просторі України, 
утверджували демократичні цінності як всередині нашої організації, так і на рівні держа-
ви. Просуваючи права людини як найвищу цінність, упевнилися у необхідності здійсню-
вати сталий вплив задля отримання довготривалих позитивних результатів через підви-
щення правової обізнаності громад.

Молодь творить майбутнє, й підтримувати становлення громадянської позиції й 
молодіжного руху – наш обов’язок як громадянських активістів. В полі зору хабу «Джере-
ло надії» продовжують залишатися молоді активісти, громадські організації молоді. Мен-
торинг, супровід і консультування є невіддільною часиною нашої роботи. Просвіта й 
адвокація щодо запобігання домашньому насильству й протидії торгівлі людьми, 
соціальні послуги вразливим громадянам – сталі пріоритети організації в пошуку й впро-
вадженні інновацій.

У 40-ву річницю Конвенції про ліквідацію 
всіх форм дискримінації щодо жінок ми пере-
конуємося у правильності обраного напрямку 
руху – до утвердження прав людини як само-
достатньої мети. Вона об’єднує в собі наші 
щирі прагнення побачити українське суспіль-
ство демократичним, із активною громадсь-
кою участю, у якому дискримінація відсутня, а 
всі люди  захищені, обізнані та реалізовані в 
своїх правах та можливостях.

Творячи тренди розвитку громадськості 21 
століття, ми прагнемо й почуваємося в силі як 
системно розвивати команду та організацію, 
так і сприяти в досягненні лідерських позицій 
інститутам громадянського суспільства 
Вінниччини та України. Будемо раді підтримці 
кожного з Вас на цьому шляху!

Наступний рік нашої діяльності буде п’ят-
надцятим – ювілейним! Отож, наприкінці року 
ми будемо підводити підсумки, оцінювати 
результати роботи і визначати досягнення за 
півтора десятиріччя. Ми завжди щиро віримо у 
спільну дію і запрошуємо Вас до нашої коман-
ди як партнерів, членів організації, волонтерів 
та прихильників!

Голова правління 
ВОПО «Джерело надії» 

Алла Студілко 
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Сфери діяльності
Наше бачення, цільова аудиторія
Наші цінності  
Наші напрямки діяльності 
Протидія торгівлі людьми 
Розвиток економічної спроможності Вінниччини 
Протидія домашньому насильству 
Організаційний та прогресивний молодіжний розвиток 
Історії успіху 
Ми і громада 
Співпраця з місцевими органами влади
Візити іноземних представників
Наші волонтери 
Нам є чим пишатись 
Наше правління 
Наша команда
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Нас підтримують
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Демократичне суспільство з активною громадсь-
кою участю, в якому всі люди захищені, обізнані 
та реалізовані в своїх правах та можливостях.

Бачення

Цільова аудиторія

Молодь і підліткиВнутрішньо 
переміщені 
особи

Постраждалі 
від торгівлі 
людьми

Кризові сім'ї

Жінки
Місцеві 
громадяни, 
активісти, 
об'єднання

Головна мета

1
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3
4
5
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7
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10
11

Забезпечення сталого розвитку 
громадянського суспільства

Протидія гендерно зумовленому насильству, у т. ч. 
домашньому насильству

Протидія торгівлі людьми

Адвокація, формування місцевих політик

Надання правової, психологічної і психосоціальної 
підтримки

Соціально-економічна адаптація

Розвиток громад та активізму молоді

Розвиток інституційної спроможності ОГС

інформаційно-просвітницька діяльність

Розвиток міжсекторального партнерства

 Забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків

Головною метою діяльності організації є захист прав і свобод, 
задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, 
культурних, екологічних та інших інтересів  і потреб грома-
дян, зокрема жінок та дівчат, а саме:
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Допомагаємо в розвитку та 
підтримці новостворених 
громадських організацій, 

молодіжних ініціатив на шляху 
їх організаційного становлення 

та зміцнення. 
Систематично займаємось 

різнобічним розвитком підліт-
ків з метою формування ефек-

тивного суспільства без насиль-
ства та торгівлі людьми. 

Напрямки діяльності

Протидія торгівлі 
людьми

Гендерна
рівність

Допомога 
вразливим 
категоріям 
населення

Організаційний
та прогресивний 

молодіжний 
розвиток

Розвиток 
економічної 

спроможності 
Вінниччини

Протидіємо торгівлі людьми. 
Системно проводимо заходи з 

попередження торгівлі людьми 
та неврегульованої міграції, 

надаємо комплексну допомогу 
особам, постраждалим від 

торгівлі людьми, здійснюємо 
моніторинг реінтеграції.

Розвиваємо економічну 
спроможність населення. 

Регулярно проводимо 
комплекс тренінгів, орієн-

тованих на підвищення 
власної успішності. забез-

печення економічної 
стабільності, зокрема 
через започаткування 

підприємницької діяль-
ності або самозайнятості. 

Протидіємо гендерно обумовле-
ному насильству, зокрема 
домашньому насильству. 

Системно проводимо інформа-
ційно-просвітницьку діяльність з 

попередження домашнього 
насильства, просування прав 
жінок та гендерної рівності.

Допомагаємо трудовим 
мігрантам, внутрішньо 
переміщеним особам, 

вразливій молоді та 
жінкам, здійснюючи 

психологічну, юридичну, 
соціальну, економічну 

підтримку.

Наші Цінності 

Наша місія: МИ
Посилювати спроможність людей і 
громадських об’єднань в усвідомленні 
та захисті прав людини, зокрема через 
співпрацю громади, влади, бізнесу та 
ЗМІ. Сприяти утвердженню прав та 
можливостей жінок та дівчат, протидія-
ти проявам дискримінації у всіх її видах.

Команда фахівців-професіоналів з креа-
тивними ідеями та творчим підходом, що 
об'єдналися задля вирішення суспільних 
викликів 
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та довіра
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Команда «Джерела надії» провела 2 
майстер-класи для соціальних педа-
гогів Вінницьких шкіл та колег з пар-
тнерських організацій з проходження  
нової настільної гри «Ліза та її друзі».

Майстер-клас з застосування у роботі 
нової настільної гри 

Гра дає величезний простір для 
творчої роботи. Тут і розвиток, і мож-
ливість посилити команду. Найваж-
ливішим є поняття для учасників 
про небезпеку, яку несе неуважне 
ставлення до прийняття рішень.

На мою думку, «Джерело надії» — не просто 
команда класних професіоналів. Це щирі та 
заповзяті люди, які повертають упевненість у 
собі та прагнення до гідного життя клієнтам 
організації. Своїм прикладом вони надихають 
своїх колег та прихильників на розвиток та 
прекрасні звершення. Це чудові люди, які 
щедро діляться з оточуючими своїм багатим 
досвідом, заряджають кожного оптимізмом та 
вірою в успіх. Завдяки таким організаціям, як 
«Джерело надії», громадянське суспільство в 
Україні потужно розвиватиметься й надалі, 
допомагаючи долати виклики й змінюючи 
країну на краще!

Ольга Стрельцова
національний спеціаліст з питань політики 
та програми протидії торгівлі людьми

«Ліза та її друзі 
подорожують світом» торговлі

людьми

Протидія

Реалізація проекту серед молоді, 
яка навчається у професійно-тех-
нічних закладах та вразливих 
дорослих дозволить підвищити 
обізнаність з явищем торгівлі 
людьми.

Понад 6000 вразливих дорослих 
та учнівської молоді отримали 
знання та навички безпечної пове-
дінки.
Як ідентифікувати ситуацію торгів-
лі людьми й не допустити потра-
пляння в тенета торгівців, дізна-
лись понад 150 нових тренерів.

«Підвищення обізнаності вразливого населення 
Вінницької та Хмельницької областей щодо безпечної 
міграції та працевлаштування»

Тренінги для учнів ПТНЗ
Вінниця - 8
Хмельницький - 4

Тренінги для фахівців Центрів зайнятості
Вінниця - 6
Хмельницький - 4
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Тренінги з навчання відповідальних фахівців та гро-
мадських активістів ОТГ «Торгівля людьми: проблема, 
правила безпеки, допомога постраждалим»
Найновіші підрахунки Міжнародної організації з 
міграції свідчать, що з часу установлення в 
Україні незалежності понад  230 тисяч 
наших співгромадян постраждали внаслідок 
злочину торгівлі людьми як за кордоном, так і в 
межах держави.

«Жива бібліотека» до Європейського 
дня протидії торгівлі людьми

Шість об'єднаних територіальних громад були 
підсилені у сфері ідентифікації та надання допо-
моги особам постраждалим від торгівлі людьми.
Близько 100 місцевих чиновників та активістів з 
громад отримали інструменти активної взає-
модії з громадянами, які мають досвід заробіт-
чанства за кордоном.

«Жива бібліотека» —  безпрецедентний за популярністю і впливом проект, який дозво-
ляє ознайомитись з реальними історіями від справжніх людей.
Це спосіб дізнатись, що будь-яка поїздка за кордон — це проект, що потребує не лише 
фінансових вкладень, але й обізнаності в різноманітних сферах життя. 
«Інколи наше прагнення змінити життєву ситуацію на краще не дозволяє одразу роз-
гледіти небезпеки, що криються за яскравою обкладинкою. Так народжуються хибні 
думки про проблему торгівлі людьми. Слід бути обачними під час пошуку роботи, 
аналізувати якість пропозицій, пам'ятати правила безпечної поведінки», — розповідає 
свої враження учасниця «Живої бібліотеки» Олена. 

Взяли участь 164 особи
Організовано 6 заходів 

У виконанні програми 
взяли участь 95 осіб
У 6 об'єднаних територіальних 
громадах 

10 11

Здійснення 
громадського 
контролю 

Здійснено:
моніторинг заходів з протидії 
торгівлі людьми

Проведено:
аналіз доцільності використання 
виділених коштів

Забезпечено:
адвокаційні заходи з поперед-
ження перебюджетування

Сприяння створенню умов безперешкодного 
доступу осіб, які постраждали від торгівлі людьми 
через здійснення громадського контролю, активі-
зацію відповідальних осіб, посилення координа-
ції, консолідація спільних зусиль, покращення 
сервісів, гарантованих державою.

Відбулись:

12 засідань 
координаційних рад

27 особистих зустрічей 
з посадовцями

65 консультацій

Протидія 
         торговлі 
   людьми

Мета проекту

за виконанням політики 
протидії торгівлі людьми 
у 2019 році у Вінницькій, 
Миколаївській, Херсонській 
та Одеській областях



Моніторингові та 
супервізійні візити

Відвідано понад 40 успішних бізнесів, 
започаткованих завдяки грантовій 
підтримці. Серед них розведення 
домашньої птиці, овочівництво, 
бджолярство, будівельні послуги, 
ремонт побутової техніки, послуги 
краси та харчування. 

«Завдяки участі у програмі віднови-
лась моя віра в себе та в життя! Знову 
відчути себе потрібним і спромож-
ним — це, чи не найважливіше після 
пережитих потрясінь. Вдячність моя 
безмежна, а користь програми — 
беззаперечна», — ділиться вражен-
нями Ігор Синявський, учасник про-
екту «Розвиток мікропідприємницт-
ва серед осіб Вінницької області»

Радіємо новим успішним історіям підприємців Вінниччини!

Розвиток

За 2019 рік учасники тренінгів отримали гранти 
у вигляді обладнання 

на суму 6 150 325,79 грн 

«Розвиток мікропідприємництва серед 
осіб Вінницької області»

Проекти з розвитку самозайнятості та 
мікропідприємництва користуються 
попитом як серед мешканців місцевої 
громади, так і серед внутрішньо пере-
міщених осіб. Учасникам вдається роз-
винути свої бізнес-навички, сформулю-
вати й відшліфувати бізнес-ідею, про-
рахувати бізнес-план, й, отримавши 
обладнання, дати старт власній справі.

«Команда «Джерела надії» завжди підтри-
мувала та допомагала у будь-якому стано-
вищі, завдяки тренінгам знайшлась коман-
да однодумців з якими розпочали власну 
справу. Тому, що працювати на себе, це най-
краще», — ділиться враженнями бенефі-
ціарка проекту Надія Ролінська.

економічної спроможності 
                         Вінниччини

Проведено 
7 тренінгів

У тренінгах взяв участь 
171 учасник/учасниця

Підтримно
107 бізнес-планів
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Не зважаючи на те, що фізичне та психологічне 
насильство у сім’ях відбувалось завжди, до 2019 року в 
Україні це за законом вважалося адміністративним 
правопорушенням. Тобто, за побої, приниження та 
образи кривдникам загрожувало покарання найчасті-
ше у вигляді штрафу або громадських робіт.
Насамперед, ці зміни у законодавстві мають допо-

могти українським жінкам. За даними Мінсоцполіти-
ки, у 2013-2018 роках 90% тих, хто звертався щодо 
насильства в сім'ї до органів держави, це були жінки, 
8,5-9% — чоловіки та 1–1,5% — діти.
Якщо жінка звернулася до поліції через погрози чи 

побиття її чоловіком один-два рази, правоохоронці 
можуть притягнути кривдника до адміністративної 
відповідальності. За домашнє насильство як злочин 
кривдник може бути покараний громадськими робо-
тами, арештом на строк до шести місяців, обмежен-
ням волі на строк до п’яти років чи позбавленням волі 
на строк до двох років.
Дане питання набуває актуальності з кожним днем
Саме тому у Центрі суспільної освіти та соціального 

партнерства протягом 2019-го року проводились регу-
лярні зустрічі і тренінги з протидії домашньому 
насильству.
Також регулярно відбувались зустрічі щодо обміну 

досвідом з колегами та розглядались практичні кейси, 
під час роботи над порядком взаємодії суб’єктів при 
зверненні потерпілої особи за допомогою у випадках 
домашнього насильства.

«З командою організації «Джерело надії» ми познайомились два 
роки тому, плануючи розвиток послуг для постраждалих від домаш-
нього насильства у Вінницькій області. Мене вразила відкритість та 
професійність у підходах до вирішення поставлених завдань. При-
вабила готовність вчитися і водночас ділитися своїм досвідом з 
іншими організаціями та державними партнерами.

З того часу організація «Джерело надії» стала нашим однодумцем у 
вирішенні проблеми домашнього насильства. Разом ми просуваємо 
зміни у наданні допомоги постраждалим від домашнього насиль-
ства. Нам вдалося відкрити й забезпечити успішну роботу єдиного в 
області притулку для жінок. Потужна співпраця забезпечила рефор-
маторські зміни не лише в системі послуг для постраждалих від 
насильства. Відбулися позитивні зрушення в системі соціальних 
послуг в області та в Україні.

Організація «Джерело надії» — це приклад поєднання командної 
роботи та активного жіночого лідерства. Вони допомагають розви-
вати організацію, змінювати ставлення суспільства до громадських 
організацій і сприймати їх як реальних партнерів у площині надан-
ня соціальних послуг.

Я сподіваюсь, що наша співпраця буде продовжуватися ще багато 
років і принесе хороші результати для жінок та сімей України.»

Галина Скіпальська
голова ГО «Український фонд громадського здоров’я»

(Health International in Ukraine)

Робота «Лінії довіри» — це один з 
шляхів виявлення та попередження 
ситуації насильства у родинах. Ано-
німність клієнтів забезпечує більш 
якісні послуги та поширення неупере-
дженої інформації.

2 серпня 2019 року відбулося обгово-
рення роботи «Лінії довіри» з метою 
запровадження стандартних опера-
ційних процедур, що дозволить підви-
щити якість послуг, отримуваних 
клієнтами «Лінії довіри».

Отримано 2973 дзвінків, зокрема від 
чоловіків — 947 та від жінок — 2026

Кілька років триває дружня співпра-
ця ВОПО «Джерело надії» та Україн-
ський фонд «Благополуччя дітей» в 
напрямках допомоги та захисту дітей.

21-22 березня 2019 року у стінах 
Центру суспільної освіти та соціально-
го партнерства відбувся семінар- тре-
нінг «Методика впровадження про-
грами «Формування навичок безпеч-
ної поведінки дітей».

Пишаємося знайомством із надпо-
тужними фахівцями, наснажені отри-
маними знаннями та маємо сподіван-
ня на продовження співпраці!

28 березня у Центрі суспільної 
освіти та соціального партнерства 
радо вітали гостей: представниць 
громадської організації «Право на 
здоров’я» (HealthRight International) 
в Україні — Вікторію Яловську та 
Наталію Цвєткову.

Дякуємо за моніторингові візити, 
фахові поради та надану супервізій-
ну підтримку.

Протидія
домашньому

насильству
Телефон довіри 0-800-75-04-75

Фокус-групи

Семінар-тренінг «Формування навичок 
безпечної поведінки дитини»
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Цикл заходів для молодіжних працівників дозволив розробити 
місцеві громадські ініціативи в локальних громадах. 
Проект продовжив традиції програмного розвитку молодіжних 
ініціатив малих громад та став першим досвідом «Джерела надії» 
у регрантинговій діяльності.

В рамках проекту «Громадські 
ініціативи молодіжних працівників 
у Волинській, Київській та 
Дніпропетровській областях»

Тренінги для молодіжних 
працівників Дніпропетровської  
області

Громадська організація «Шульгівська 
громада»:
Проект «Я підтримую розвиток спорту 
в с. Шульгівка» 
сума 57125,00 грн

Громадська організація «Дивна Україна»:
Проект «Молодіжний простір в будинку 
культури м. Підгородне»
сума 52380,00 грн

Дніпропетровська обласна громадська 
організація «Дніпропетровський центр 
здорової молоді»:
Проект «Громадянсько-правова 
ресоціалізація»
сума 59800,00 грн

Організації, які отримали грантову 
підтримку та їх проекти:

Прогресивний
молодіжний

розвиток

Протягом кожного дня на таборі «Вперед і 
вгору–2019» учасники дізнавались про проти-
дію торгівлі людьми за допомогою інтерактив-
них методів навчання . Квест «Лабіринт можли-
востей», гра «Рожеві окуляри», відео-лекторій 
«Життя на продаж», інтерактивні обговорення 
та семінари чергувались з творчими май-
стер-класами та спортивними іграми і навчан-
ням особистісного розвитку.

Виховно-розвиваючий табір «Вперед і вгору»

«Ми ніколи не замислювались наскільки небез-
печно може бути працевлаштування за кордо-
ном. Проте в форматі інтерактивну, тренінгів і 
ігор ми яскраво запам’ятали правила безпечної 
подорожі, працевлаштування і загалом поведін-
ки за кордоном».

Учасниця табору Катерина: 

 «Було так цікаво дізнаватись щось нове, програ-
ма табору була неймовірно насичена і заскучати 
ми просто не мали часу. Щодня було навчання з 
протидії торгівлі людьми. Тренінги змінювались 
майстер класами та тренуваннями. Дякую органі-
заторам за ці неймовірних 5 днів».

Учасниця табору Софія:
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Media’n’GO
Спільно з молодіжними організаціями 
Братство Нечайців, Студентське Брат-
ство Вінниччини та ФРІ Вінниця відбу-
лося 8 заходів проекту Media’n’GO для 
бажаючих засвоїти ефективні медіа 
знання.

Це платформа медіа-розвитку для всіх, 
хто працює в сфері комунікацій, зокре-
ма активістів різноманітних громадсь-
ких організацій.  Тут ти матимеш змогу 
відшукати цікавий та корисний кон-
тент на медіа-тематику, переглянути 
онлайн-трансляції заходів або круті 
вебінари та зареєструватись на май-
бутні події.

Все почалося зі створення одного заходу 
восени 2018 — Школи медіа для громад-
ських активістів, яка покликана була допо-
могти членам громадських організацій 
набути корисних навичок та унікальних 
знань у сфері піару та комунікацій. Проект 
продовжив своє життя у вигляді практич-
но-орієнтованих тренінгів у 2019 році. Вже 
відбувся перший захід цьогорічної платфор-
ми, присвячений темі організацій прес-кон-
ференції, а в майбутньому заплановано про-
ведення як мінімум семи своєрідних «шкіл 
медіаграмотності» до кінця року.

Неформальна освіта для комуніка-
ційних гуру відбулась за такими 
тематиками: 
• Прес-конференція від «А» до «Я» 
• Мистецтво публічних виступів 
• Ключі медіа-безпеки 
• Facebook SMM 
• Instagram SMM 
• Visual content для медіа  

Робота змолодіжними
громадськимиорганізаціями

Ценова інформаційна платформа,створена
для підвищення правової обізнаності грома-
дян,яка:
• розвиває неформальну освіту;
• підвищує рівень володіння практичними
правовими навичками;
• виховує суспільну свідомість.

LawLab

Відбулось 3 заходи в рамках яких
молодь навчали знати свої права у
навчальних закладах, вберегтись від
потрапляння в ситуації торгівлі
людьми та домашнього насилля.

«Реалізація прав і свобод людини залежить
від рівня їх захищеності і гарантованості і
неможлива без достатнього рівня правової
освіченості особистості.Нажаль,низька пра-
вова культура часто змушує молодь почува-
тися незахищеною і «безголосою» перед
рядом проблем вищої школи, працевлашту-
вання та інших сферах суспільного життя. І
ще менше уваги в системі освіти надається
таким світовим проблемам, як домашнє
насилля або торгівля людьми. Саме тому в
рамках проекту «LawLab» ми проводимо пра-
вові тренінги, на яких разом з учасниками
напрацьовуємо алгоритми дій у разі виник-
нення різних правових ситуацій». 

Лілія Грищук
співкоординаторка проекту
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У Вінниці відбулась зустріч волонте-
рів в рамках всеукраїнської серії захо-
дів «Тур Змінотворців» разом 
«Ukrainian Volunteer Service» та «Дже-
рело надії».

На заході присутні познайомились з 
волонтерським рухом в Україні. Також 
представники інституцій громадян-
ського суспільства Вінниччини поділи-
лись досвідом, власним баченням роз-
витку міста, різноманітними можли-
востями для волонтерства.

Перед зустріччю команда обговори-
ла проблеми волонтерів у місті разом з 
громадськими організаціями регіону, 
що дозволяє більш чітко сформувати 
подальші етапи роботи та співпраці у 
напрямку розвитку волонтерства у 
Вінниці.

Як же класно, коли у місті так багато небайдужої молоді, яка 
ініціативна, хоче розвиватись та змінювати рідне місто на краще!

«У Вінниці дуже активне громадянське суспільство, 
що сприяє розвитку та популяризації роботи волонте-
рів. Надзвичайно приємно, що тут зібрались саме 
небайдужі, активні та готові до розвитку люди. Плану-
ємо далі розвивати компетенції молоді та волонтер-
ство у регіоні!»
Кирило Філімонов
координатор розвитку команди у Службі волонте-
рів України

Тур Змінотворців
Команда ВОПО «Джерело надії» разом з Українською волонтерською 
службою організували першу у Вінниці дводенну Школу Волонтерства!

У перший день учасники навчались теоретичним основам волонтерства, дізнались 
про його характеристики та принципи, засвоїли права та обов’язки гарантовані Зако-
ном України «Про волонтерську діяльність», мали змогу обрати вид волонтерства, 
який їм до душі.
Під час другого дня учасники мали змогу практично використати набуті навички і 
знання, реалізувавши волонтерську акцію у Муніципальному притулку для тварин.

Робота з молодіжними 
громадськими організаціями
Перша Школа Волонтерства 

«Україна — одна з країн, де динамічно розвивається волонтерство. 
Цей важливий інструмент впливу громадян сьогодні шукає себе, 
прагне бути більш зрозумілим, доступним і відкритим. В Українській 
Волонтерській Службі ми бачимо зараз величезний запит від громад-
ських організацій, благодійних фондів, активних громадян і молоді 
на те, щоб більше дізнаватись про волонтерство і створювати більше 
можливостей участі в ньому. І Вінниця в цьому плані одне з найактив-
ніших міст.
Саме тому в 2019 році ми в УВС, за підтримки ВОПО «Джерело Надії», 
провели в місті дводенну «Школу Волонтерства», а згодом — відвіда-
ли Вінницю в рамках «Туру Змінотворців». Ми зустрічались з пред-
ставниками молодіжних і студентських організацій, а також говорили 
з містянами про тренди волонтерства та як зробити цей вид грома-
дянської активності можливістю для самореалізації протягом життя. 
Дуже приємно було бачити зацікавленість, активність і відгук вінни-
чан. І ми шалено вдячні ВОПО «Джерело Надії» за довгострокову та 
системну підтримку таких ініціатив».
Анна Бондаренко
засновниця та керівниця Української Волонтерської Служби
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«Рівень розвитку країни може визначатись розвитком інституцій громадянського 
суспільства в цій країні. Тому що неможливе в умовах сьогодення ефективне 
самоврядування, якщо немає прямої взаємодії з громадянським суспільством» 

Владислав Скальський 
голова Вінницької облдержадміністрації

8-го жовтня 2019 року у Вінниці відбувся ІІІ Регіональний форум інституцій громадян-
ського суспільства «Я змінюю». Вінницька обласна правозахисна організація «Джерело 
надії» виступила партнером цього заходу.

Метою Форуму було налагодження партнерських відносин з організаціями громадян-
ського суспільства у реалізації різногалузевих проектів та ініціатив, а також створення 
належних умов для залучення громадськості до обговорення проекту плану заходів з 
реалізації у Вінницькій області у 2020 році Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки.

На форумі відбувалась робота в форматі «світове кафе» задля  спільного обговорення 
шляхів вирішення ключових проблем співпраці влади та громади. Організації мали мож-
ливість презентувати свою діяльність та успішні кейси взаємодії.

«Ця платформа сприяє обміну досвідом, пошуку тих форм співпраці, які 
дійсно покращують розвиток громадських організацій та їх взаємодію з 
владними структурами»

Алла Студілко
голова правління 

Вінницької обласної правозахисної 
організації «Джерело надії»

Регіональний форум інституцій
громадянського суспільства 
«Я змінюю»

«Активно позиціонувати і доводити свою думку, просто необхідно для активного
життя громади. Розвиток громади неможливий без комунікації влади і громади», — 

діляться враженнями учасники тренінгу.

Адвокація — це потужний інструмент просування нових ідей та цінностей, вплив на
особу чи групу осіб, від якої залежить вирішення проблеми. Це можуть бути, як посадові
особи, які представляють державні установи, так і представники бізнес-сектору.

Основна мета адвокації — допомогти людям набути впевненості у своїх силах і вико-
ристовувати цю силу для активної участі у процесі прийняття рішень.

Окрім того, що команда «Джерела надії» проводила власні адвокаційні кампанії, ми
також навчали цьому інших. Нами проведено 10 одноденних тренінгів для ОГС Вінниць-
кої області.

У тренінгах також взяли участь представники державних та комунальних установ
громад,а також представники громадськості.Під час тренінгів присутні дізнавались про
свої можливості і права в громаді як жителя, шляхи залучення мешканців до прийняття
рішень, що найголовніше — набули практичних і теоретичних навичок з проведення
успішних адвокаційних кампаній.

Представники з місцевих органів влади та громадські активісти за допомогою інте-
рактивних методів навчання активно засвоювали основи адвокаційних кампаній.

10 тренінгів 
10 ОТГ
195 учасників
      та учасниць

«Громадянське суспільство задля розвитку
демократії та прав людини в Україні»

Організаційний
розвиток
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Тренінг для голів 
організацій учасників 
АТО Громадські організації учасників АТО, які активно створю-

ються в Україні з 2015 року, стали помітним суспільним 
явищем та впливовою силою громадянського суспільства. 
Разом з тим новоствореним організаціям часто бракує знань 
та практичного досвіду міжсекторальної взаємодії та про-
ектної роботи, навичок з комунікації. 

В «Джерело надії» відбувся тренінг для голів організацій 
учасників АТО, метою якого було насамперед посилення 
інституційної спроможності ветеранських громадських 
організацій в роботі як з донорськими структурами – з 
вітчизняними та міжнародними благодійними фондами, 
організаціями, бізнес-структурами тощо, так й органами 
державної влади та місцевого самоврядування.

Відбувся детальний аналіз і дослідження потенціалу 
інституцій громадянського суспільства.

Під час проведення фокус-груп представники організа-
цій міста відповідали на декілька поставлених запитань. 
Для початку, кожен з учасників коротко презентував свою 
організацію, сферу та мету її діяльності. Окремо обговорю-
вався аспект професійної чи волонтерської спрямова-
ності.

Після цього обговорювались проблеми з якими 
зіштовхуються громадські організації, шляхи їх вирішення 
та нагальні потреби.

Опитано та
проаналізовано 

Організовано
та проведено

фокус-груп
 5

50
інституцій 

громадянського 
суспільства 

міста Вінниця

Фокус-групи з дослідження 
потенціалу інституцій 
громадянського суспільства.

Команда організації «Джерело надії»  провела цикл тренінгів, які підси-
лили організаційний розвиток та інституційну спроможність як і самої 
команди організації, так і партнерів. 

Організація «Джерело надії» неодноразово отримувала 
гранти від ІСАР Єднання, спрямовані на організаційний 
розвиток. Діяльність організації, запланована в проектах, 
виконувалася вчасно і в повному обсязі, програмні та 
фінансові звіти надавалися вчасно і містили вичерпну 
інформацію. Бажаємо, щоб ті зусилля, яких команда орга-
нізації доклала до розвитку, сприяли ефективній і сталій 
роботі на користь місцевої громади та організацій грома-
дянського суспільства!

Андрій Донець 
керівник Програмного 
департаменту ІСАР Єднання

Тренінги з організаційного 
розвитку

• Забезпеченню рівних прав та можливостей
• Основам медіації
• Проектному менеджменту
• Соціальному підприємництву
• Основам адвокації
• Мистецтву публічних виступів
• Аналітиці
• Плануванню, моніторингу та оцінці

Навчались:

Організаційний
розвиток

24 25



Історія успіху бенефіціара проектів з 
мікропідприємництва ВОПО «Джерело 
надії» Івана Левінського

Маючи в кишені 12000 гривень, один хірургічний набір інстру-
ментів  і величезне бажання працювати, отримав ліцензію, 
орендував 14 м2  офісного приміщення та почав працювати.
Перші місяці були надзвичайно важкими. Ніхто не знав про 
нього, він ходив самостійно по місту, роздавав свої візитки, 
запрошував людей з вулиці,  які гуляли з собачками, зайти на 
безкоштовний огляд. На четвертий місяць роботи люди 
принесли кота на обстеження. Власники залишились дуже 
задоволені роботою та ціною. Протягом двох тижнів ці клієнти 
привели до нього більше десятка своїх друзів: в тих були різні 
проблеми з тваринами, і він зміг їх всіх якісно та недорого вилі-
кувати. І ось потім почало працювати «сарафанне радіо», 
почали стабільно кожен день приходити по п’ятеро-шестеро 
клієнтів.

За рік від одного з клієнтів Іван дізнався про програми з 
підтримки мікропідприємництва серед вимушених пересе-
ленців, які реалізовуються ВОПО «Джерело надії» за підтрим-
ки Міжнародної організації з міграції. Приїхавши на зустріч, 
отримав інформацію про послуги для переселенців, надалі 
взяв участь у тренінгах, склав бізнес-план та успішно його 
захистив. Грант допоміг придбати Івану Левінському елек-
тронні прилади, які допомагають здійснювати загальну діагно-
стику стану пацієнтів та дозволяють робити біохімічні аналізи, 
що робить діагностику більш глибокою й точною.

Добра слава про лікаря пішла по місту. Завдяки своїй професій-
ності, Іван Левінський став керівником Муніципального притулку 
для тварин. Енергійний та повний ідей лікар не зупиняється 
ніколи. В смт Теплик Вінницької області він хотів відкрити ще 
одну ветеринарну клініку, так як в районі була в ній  велика 
потреба. Дізнавшись про новий проект «Зміцнення самозабезпе-
чення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлік-
ту в Україні», Іван взяв у ньому участь і знову його бізнес-ідеї було 
підтримано. Лікар отримав обладнання для нової клініки та зміг 
створити нові робочі місця для ВПО. Отримане обладнання допо-
магає якісно лікувати тварин за найсучаснішими методиками.
А ще сьогодні волонтери «Джерела надії»  навідуються та допо-
магають у притулку. 

Віра в себе та оптимізм 
допоможуть здолати 
усі перепони

Історії успіху
10 років з Радістю та Змістом

Історія громадської організації «Центр Поділ-
ля-Соціум» розпочалась 10 років тому. Команда 
однодумців вирішила, що має бажання та сили 
зробити щось корисне для своєї громади.  Так 
виник перший у Вінниці курс соціальної актив-
ності  для людей поважного віку, а згодом був 
створений і перший Університет «Третього віку».

Сьогодні «Центр Поділля-Соціум» – це громад-
ська організація яка має хорошу грантову історію 
у понад 100 реалізованих проектів та ініціатив. За 
10 років учасниками та учасницями наших захо-
дів стали понад 6000 осіб. Ми співпрацюємо 
сьогодні з Вінницькою міською радою та реалі-
зуємо проекти за кошти міського бюджету. 

Спільно з Вінницькою обласною державною адміністраці-
єю ми працюємо у напрямку навчання соціальних працівників та працівниць. Ми успішно 
реалізуємо міжнародні проекти та допомагаємо у розвитку іншим громадським організаці-
ям. І якщо починалась наша діяльність з навчання людей поважного віку, то на сьогодні 
цільовими аудиторіями організації також є: студентська та учнівська молодь, фахівці та 
фахівчині що працюють у сфері соціального захисту, команди організацій, що працюють у 
сфері освіти дорослих. Але насправді, цього могло і не статись, якби у далекому 2007 році 
ми не познайомились з ВОПО «Джерело Надії».

Знайомство та дружба з командою «Джерела» не тільки надихнули нас на народження 
власної організації, а й показало як потрібно співпрацювати та будувати партнерські стосун-
ки. Вже на тому етапі, нас вразила щирість команди ВОПО «Джерело Надії» та готовність 
допомогти. Нас радо запрошували на свої заходи, а ми з вдячністю їх відвідували, щоразу 
розуміючи як важлива підтримка новоствореним командам. Згадуємо з теплотою те, як 
Алла Студілко консультувала нас по наповненню нашого Статуту. Багато страхів, що стосува-
лись фінансових питань нам допомогла подолати Валентина Лазун. Фахову допомогу та 
дружні поради завжди могли отримати від Маргарити Хазіної, Максима Студілка. У команді 
«Джерела», в принципі, до кого не звернись, завжди отримаєш дружню підтримку і це дуже 
цінно.                

Маємо дуже амбітні плани, до здійснення яких впевнено крокуємо. Наша команда ініцію-
вала прийняття у Вінниці програми «Вінниця, комфортна для людей поважного віку» і ми 
віримо що вже у 2020 році програма запрацює на користь старших людей міста, яких 
сьогодні понад 30% від загальної кількості населення. 

Мріємо і про створення у Вінниці Центру Освіти Дорослих, адже віримо, що навчання та 
нові, сучасні компетенції здатні якісно змінювати життя. Ми 10 років вірні своїй місії – Фор-
мування суспільства, що навчається впродовж життя і дякуємо «Джерело Надії» за те, що 
повірили в нас та підтримали.  
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Відбулась  презентація онлайн-курсу «Взаємодія органів державної влади із громадськістю», 
команда організації  познайомила учасників з основними засадами та інструментами взає-
модії, обговорили ключові перешкоди взаємодії між владою та жителями міста. Також впро-
довж декількох годин відбулись панельні дискусії за участю експертів з сектору влади та 
громадських організацій та неформальні обговорення в інтерактивному форматі.

«Основне завдання – навчити громадськість 
застосовувати різні механізми участі для нала-
годження ефективної комунікативної взаємодії 
між органами влади та громадськості» – Олена 
Василишина, начальник відділу комунікацій з 
громадськістю Департаменту  інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
Вінницької ОДА про важливість співпраці інсти-
туцій громадянського суспільства Вінниччини і 
державними структурами.
У Вінницькому молодіжному центрі «Квадрат» 
відбувься семінар-тренінг «Демократія участі: 
механізми громадської участі на місцевому та 
регіональному рівнях», з метою вдосконалення 
знань, вмінь та навичок з взаємодії в процесі 
формування та реалізації регіональної та місце-
вої політики.
У панельних дискусія участь взяли члени прав-
ління ВОПО «Джерело надії» Максим Студілко та 
Олена Данілова.

В Центрі суспільної освіти та соціального 
партнерства відбулась зустріч у рамках навчаль-
ного туру від «Crimea_SOS» «Соціальне замовлен-
ня в Україні та як отримати громадській організа-
ції фінансування на свою діяльність з місцевого 
бюджету».
Учасники ділилися досвідом у питаннях взаємодії 
з обласними органами влади та співфінансуван-
ня проектів.

Відбулась презентація  конкурсу U-Inn 
2.0:RELOAD про інноваційні проекти в 
сфері доброчесності та інклюзивності, 
молодь мала  змогу долучитися до інте-
рактивної дискусії з інноваторами та інно-
ваторками, спробувати політ в U-Inn 
ракеті, взяти участь в конкурсі з призами, 
та мережуванні для напрацювання нових 
ідей.
Учасники дізналися більше про новий 
сезон програми розвитку молодіжних 
інновацій U-Inn 2.0:RELOAD/Restart Local 
Democracy, переможці якого зможуть 
виграти 200 тисяч гривень, щоб переза-
пустити місцеву демократію у своїй 
громаді.

Запорука ефективної взаємодії громадянського суспільства 
та органів влади на благо міста — діяти спільно та вміти 
чути один одного

Ми і громада

В рамках форуму ІСАР Єднання голова правління взяла участь у панельній дис-
кусії з протидії домашньому насильству. Разом з фахівцями різних областей 
України ділились досвідом  відкриття соціальних притулків.

Фахівці «Джерела надії» долучилась до акції 
мета якої — привернення уваги до питань 
щодо запобігання будь-яким проявам насиль-
ства, покращення правової обізнаності людей 
для протидії цьому явищу.
Учасники представили декілька пізнавальних 
та інформаційних локацій щодо протидії про-
явам насильства та провели флешмоб «Ця рука 
ніколи не вдарить».
Захід відбудеться в рамках Всеукраїнської акції 
«16 днів проти насильства».

Одразу 4 фахівця команди «Джерела 
надії» були менторами на хакатоні 
#SocialBusinessInUA  з соціального 
підприємництва. 
У хакатоні взяли участь 53 учасники з 
14 міст Україні і представили 27 ідей 
соціальних проектів серед яких було 
обрано 2 проекта-переможці.
Команда «Джерела надії» системно 
працює задля розвитку громадянсь-
кого суспільства та радо долучається 
до суспільно важливих ініціатив.

Команда «Джерела надії» взяла участь у 
заході, де було представлено знахідки щодо 
залучення жінок у демократичні процеси на 
Вінниччині за результатами дослідження 
доброчесності та інклюзивності демократич-
них процесів, що проводилось за підтримки 
Програми розвитку ООН в Україні. 
Згідно цих досліджень, у  Вінницькій обласній 
раді 11% жінок, у Вінницькій міській раді – 17% 
жінок, що є низьким рівнем представництва 
жінок у місцевих радах України. Головою і 
заступниками голови обласної ради, керівни-
ками депутатських фракцій є чоловіки. У 
Вінницькій обласній раді діє міжфракційне 
депутатське об’єднання «Рівні можливості», 
яке очолює чоловік. Керівництво Вінницької 
обласної державної адміністрації – чоловіки, в 
той час як у більшості з них помічницями є 
жінки. 
17 грудня 2019 року було призначено Наталю 
Заболотну заступником голови Вінницької 
обласної державної адміністрації.

«Жінки у Вінницькій політиці» 
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«Підвищення рівня доступу громадян до пра-
восуддя та забезпечення прав людини через 
використання внутрішнього потенціалу 
громад»

Проект спрямовано на просування 
прав людини на регіональному рівні 
через адвокацію та юридичну допомо-
гу; сприяння громадянам у забезпе-
ченні їх доступу до правосуддя через 
створення умов для залучення грома-
дами спеціальних установ або юридич-
них осіб приватного права до безоп-
латної правової допомоги.

Метою проекту є підвищення рівня 
доступу громадян до правосуддя та 
забезпечення прав людини через 
створення умов для використання вну-
трішнього потенціалу громад шляхом 
включення в стратегії та програми роз-
витку ОТГ заходів із залучення до 
надання правової допомоги жителям 
громади приватних юристів або ство-
рення комунальних установ.

У 2019 році було здійснено 12 виїздів у Гніванську ОТГ та 15 
у Староприлуцьку ОТГ. 

Надано всього 184 консультації, 100 особам (22 чоловікам, 
78 жінкам), зокрема, 91 консультацію у Гніванській ОТГ 
(13 чоловіків та 36 жінок) та 93 у Староприлуцькій ОТГ 
(9 чоловіків та 42 жінки)

«Маємо вплив в регіонах» 
Ми і громада

Результат: 
Проведено 10 адвокаційних заходів
Організовано 2 тренінги
Залучено 164 особи
Прийнято 1 Положення про 
проведення громадських слухань.

Задіяні: 
Гніванська ОТГ
Оратівська ОТГ
Староприлуцька ОТГ
Тростянецька ОТГ
Якушинецька ОТГ

Проект спрямовано на підвищення рівня інклю-
зії вразливих категорій громадян в процеси 
прийняття рішень на місцевому рівні шляхом 
підвищення обізнаності населення про інстру-
менти локальної демократії, проведення адво-
каційних кампаній на місцевому рівні, прийнят-
тя локальних нормативно-правових актів, які 
сприятимуть реалізації інструментів громад-
ської участі. 
Метою проекту є збільшення впливу грома-
дянського суспільства на процеси реформ в 
регіонах, підвищення рівня залучення вразли-
вих категорій громадян до прийняття рішень 
через проведення інформаційно-адвокаційної 
діяльності. 

«Джерело надії» є важливою складовою проекту «Маємо 
вплив в регіонах». Та робота, що проведена, я маю на увазі 
дослідження інструментів локальної демократії в Вінницькій 
області, адвокація та прагнення зробити свій регіон краще, 
громади демократичніше — це той вклад, який робить орга-
нізація в розвиток України.

Віктория Золотухіна
координаторка проекту «Маємо вплив в регіонах» та  

Мережі хабів громадянського суспільства 
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Візити іноземних представників

4 жовтня в Центрі суспільної освіти та соціального партнерства відбулась зустріч 
з представниками громадських організацій учасників навчального візиту з Мін-
ська, Бреста і Вітебська (Республіка Білорусь).
Гості дізнались про напрямки діяльності ВОПО «Джерело надії», програми з роз-
витку мікропідприємництва для  внутрішньо-переміщених осіб, про програми 
підтримки та реінтеграції,  які були впроваджені командою організації.

12 грудня команда «Джерела надії» радо вітала представників Мережі неурядо-
вих організацій Узбекистану.
Відбувся навчальний візит з метою вивчення найкращих практик розбудови гро-
мадянського суспільства, налагодження взаємодії із державними органами та 
надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми. 

Раді приймати гостей та завжди відкриті до нових знайомств!

Співпраця з місцевими  органами влади

Голова правління ВОПО «Джерело надії» Алла Студілко  війшла до складу «Соці-
ально-гуманітарного» комітету громадської ради при Вінницькій ОДА. 

Укладено меморандум про партнерство з представниками філії Державної уста-
нови «Центр Пробації» у Вінницькій області. Задля ефективної взаєодії та співп-
раці у сфері протидії торгівлі людьми. 

32 33



Нагороди
2019 рік був насичений 
на нагороди

Член правління Вінницької обласної 
правозахисної організації «Джерело 
надії» Максим Студілко отримав наго-
роду у престижному конкурсі Top 30 
Under 30 від видання KyivPost.

Команда «Джерела надії» отримала 
перемогу у конкурсі «Благодійна 
Вінниччина-2019» у номінації «Ре-
гіональна благодійність» та друге 
місце у номінації «Благодійність 
неурядового сектору-2019».

12 лютого голова правління 
Алла Студілко отримала наго-
роду «Людина року–2018» у 
номінації «Громадський діяч 
року».

А також отримали почесну
подяку від Департаменту 
соціальної та молодіжної  
політики Вінницької ОДА за 
співпрацю 

Команда ВОПО «Джерело надії» перемогла у 
4-му Національному конкурсі публічних 
звітів про діяльність організацій громадянсь-
кого суспільства за 2018 рік від Творчого 
центру ТЦК.

та від громадської організації «Вісь»

Волонтери

Волонтерила на декількох заходах 
«Джерела надії» , було класно спілкува-
тись з таким активним та дружнім 
колективом. Особливо запам'ятався 
табір «Вперед і вгору! – 2019» яскрави-
ми емоціями дітей та наполегливістю 
усіх людей, що до нього були причетні. 
Це був дуже цінний досвід з розвитку 
професійний навичок.

Любов Мартинець 
фотографиня 

Я волонтерила на акції, присвяченій всесвіт-
ньому дню протидії торгівлі людьми, дуже 
добре була підібрана локація, тому що там 
одразу була цільова аудиторія заходу. З 
нами були також фахівці організації, які 
детально проінструктували та доступно все 
пояснили. З такою командою було легко та 
приємно волонтерити, адже і для себе ми 
дізнались багато корисного і відчули, що 
можемо впливати на великі зміни. 

Марія Марчук,
випускниця «Школи 
волонтерства»

Мені дуже сподобалося волонтерство в 
«Джерелі надії», всі дуже приємні і милі 
люди, було б круто волонтерити ще. Окрім 
того дізналася для себе багато корисної 
інформації про таке ганебне явище, як  «тор-
гівлю людьми».

Яель Цігельман, 
випускниця  «Школи 
волонтерства» 

«Акція щодо всесвітнього дня протидії 
торгівлі людьми мені дуже сподобалась, 
як і всі заходи «Джерела надії», волонтер-
ство то круто , нові знайомства та великий 
плюс – багато нової інформації якою 
можна поділитись з людьми, побачити їх 
реакцію та одразу допомогти людям, які 
зіштовхнулись з такими ситуаціями. 
Дякую з акцію, ні краплі не шкодую, що 
долучаюсь до ініціатив «Джерела надії», 
тому що воно несе добро людям. Дякую 
вам».

Присяжнюк Влад, 
випускник «Школи 
волонтерства» 
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Команда

Алла Студілко
відповідає за загальне

 керівництво організацією, 
здійснює представницькі 

функції

Валентина Лазун
займається фінансовим

 менеджментом та загаль-
ним  документообігом

Олександр 
Шкарапута 

  займається фінансовим 
менеджментом та аудитом

Анатолій Студілко
   відповідає  за ефективне 

функціонування офісу

Маргарита Хазіна
займається розвитком  
напрямку “Посилення 
економічної спромож-

ності Вінниччини”,
бізнес-тренер

Ольга Петровська
 займається економічною 

складовою , асистує в 
проектах по-розвитку 
мікропідприємництва

Марина Абрамюк
 займається менеджментом 

проектів, зокрема щодо протидії 
домашньому насильству

Тетяна Конарська
 займається психологічними 
консультаціями, супроводом 

постраждалих від посттравматич-
ного стресового розладу, постра-

ждалих від домашнього насильства

Максим Студілко
 відповідає за організацій-
ний розвиток, розбудову 

громадянського суспільства

Андрій Бабич 
  відповідає за координацію 

фінансового напрямку, долучається 
до менеджменту проектів

Олексій Смішний
займається юридичним супрово-
дом. Готує юридичні інструкції,-

документаційний супровід, 
консультує громадян та 

активістів

Даніель Янова
 відповідає за креатив та позиціо-
нування, займається інформацій-

ним супроводом діяльності та 
контент-менеджментом

Христина Орлова
відповідає 

за менеджмент 
організаційних процесів

Марина Гаврилюк
організовує роботу офісу, 

асистує в проектах

Правління Алла Студілко 
Голова правління

Алла впевнена в житті усе 
починається з бажання. Для 
неї це передусім — допома-

гати тим, хто цього потребує, 
розвиватись особистісно і 

професійно, формувати 
команду однодумців і разом 
працювати задля становлен-
ня правового громадянсько-
го суспільства.   13 років Алла 

була тим локомотивом без 
якого «Джерело надії» не 

уявляє свого існування. Всі 
ініціативи стали можливими 
завдяки її невпинній праці та 

самовіддачі
Максим Студілко 

Активний громадський 
діяч вже близько 15 років. 

Максим є експертом з 
питань молодіжної 

політики, скаутського 
руху. Має досвід управ-
ління всеукраїнськими 

організаціями, державної 
служби. Є сертифікова-

ним тренером з 
бізнес-освіти, зокрема з 

соціального підприємни-
цтва. Максим був співіні-
ціатором та засновником 
багатьох крутих ініціатив, 

що покращують наше 
місто

  Ірина Борзова 

 Активна волонтерка та 
бізнес-леді, відома у 
Вінниці успішними 

реалізованими проекта-
ми, засновниця благодій-
ного фонду та всеукраїн-

ського об’єднання
 «Розвиток.Розвиток»

 Андрій Вишняк

Найкращий тренер за 
версією NGO Marketplace, 

Голова БФ Центр громадсь-
ких ініціатив. Голова 
координаційної ради 
Мережі хабів України. 

 Андрій має колосальний 
досвід проведення тренін-
гів та консультацій з 1994 
року для представників 

НУО; з 1996 - досвід прове-
дення спільних тренінгів 
для представників неуря-

дових організацій, держав-
них службовців, бізнесу; з 

1999 — викладач Школи 
тренерів Творчий центр 

«ТЦК»

 Лілія Калайда 

Експертка з фінансів. Усе 
життя пропрацювала в 

банківській сфері. Знає про 
фінанси все і навіть більше! 

Відкривала відділення «з 
нуля», організовувала та 

координувала роботу 
банківських закладів.  Лілія 
мріє долучатись до систем-

них позитивних змін в 
нашому місті та бачить до 

цього шлях через «Джерело 
надії»

 Олена Данілова 

Представниця 
ГО «Centre UA» у Вінниці. 
Громадська активістка з 
багаторічним досвідом. 

Голова координаційної ради 
спілки інституцій громадянсь-

кого суспільства «Місто 
змістів». Голова правління 

Благодійний фонд «Подільська 
громада»

  Марина Лукіянова 

 Директорка Регіонального 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  

у Вінницькій області.
Своєю юридичною та адвока-
ційною підтримкою допомог-
ла багатьом клієнтам ВОПО 

«Джерело надії»
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Проект «Громадянське
суспільство задля розвитку
демокраії та прав людини»

Проект «Громадські ініціативи
молодіжних працівників у
Волинській, Київській та Дніпро-
петровській областях»

Проект «Маємо вплив в регіонах»

Проект «Вінниччина без
насильства. Поліція і громада 
разом задля майбутнього»

Проект «Підвищення рівня
доступу громадян до право-
суддя та забезпечення прав
людини через використання
внутрішнього потенціалу
громади»

Адміністративні витрати

Проект з організаційного розвитку 
для організацій-хабів

1612060,00

30200,00
148000,00

134534,00
153652,20

189000,00

142220,00

90777,48

815400,20

3315843,88

Витрати (грн)

Проекти, реалізовані 
спільно з Міжнародною 
організацією з міграції

Проекти, реалізовані спільно 
з Департаментом соціальної 
та молодіжної політики 
Вінницької ОДА

Міжнародна 
організація з міграції

Департамент соціальної 
та молодіжної політики 
Вінницької ОДА

НУО «Сучасний Формат»

Громадський холдинг
«Група Впливу»

Agriteam Canada 
Consulting Ltd.

ІСАР «Єднання»

Пасивні доходи

Програма розвитку ООН

Благодійні внески

ГО «Подільська 
правова ліга»

Надходження (грн)

1386607,64

3315843,88

30200,00
35392,74

148000,00

151200,00

177630,50

189000,00

195800,00

199113,00

802900,00
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Наші партнериНас підтримують

ВІННИЦЬКА
ОБЛАСНА РАДА
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Горіти своєю справою –  
запорука успіху

Звітуючи за черговий рік своєї діяльності, «Джерело надії» може без зайвої 
скромності твердити про свої перемоги та вагомий внесок у розвиток грома-
дянського суспільства Вінниччини та України.

Однак, як говорять, досягнути чогось – це нелегка праця, а ось «втримати 
планку» — ще більш складна задача. Не без гордості можемо говорити, що цю 
саму «планку» «Джерело надії» тримає високо! Широкі обрії кличуть нас, смі-
ливі вершини вимагають підкорення, й ми з радістю й натхненням беремося 
до творення новацій, пам’ятаючи, що результат залежить від кожної конкрет-
ної людини!

Горіти своєю справою — запорука успіху, й палаючі серця команди «Дже-
рела надії» не втомлюються освітлювати усім потребуючим шлях per aspera 
ad astra. Наша команда зміцніла й укріпила свою професійність, щоб переда-
вати бажаючим досвід і знання, навчати й підсилювати, лідирувати й єднати 
на шляху утвердження прав людини. Наші співробітники й співробітниці,  
друзі й подруги показують себе як висококласні експерти та експертки, обі-
знані у сфері розвитку громадянського суспільства, просування прав людини, 
утвердження гендерної рівності.

Правління й фахівці й фахівчині організації беруть участь в роботі дорад-
чих органів на рівні міста й області. Ми просуваємо ідею pro bono ділитися 
своїми здобутками із початківцями й, будучи в членстві кількох організацій, 
підсилювати їх усі, бо найкращий шлях до сталого розвитку – саме партнер-
ство, здорова конкуренція, енергія спільних зусиль. 

Ми пишаємося тим, що в сприятливих умовах «Джерела надії» зростає 
талановита молодь, й, шліфуючи свою майстерність, несе її на нові рівні й у 
інші інституції громадянського суспільства. Бо місія бути колискою талантів 
почесна й відповідальна! Багатіємо на волонтерів та прихильників, й щасливі 
ділити свою місію із свідомим молодим поколінням, яке будуватиме україн-
ську громаду завтра.

Розуміючи універсальність прав людини, «Джерело надії» планує, спираю-
чись на досягнуте, розширити сфери свого впливу. Зростають наші сподіван-
ня на усвідомлення державою й суспільством основоположних цінностей 
людського буття – рівності, недискримінації, поваги, толерантності, демокра-
тії. Як світоч, ми несемо їх поперед себе й простягуємо руку кожному, хто роз-
ділить із нами шлях до мети. 

2020 рік – початок нового десятиліття в такому очікуваному колись ХХІ сто-
річчі. Для «Джерела надії» — це рік п’ятнадцятилітнього ювілею, нова віха істо-
рії, час нових пошуків й усвідомлення власної зрілості й 
нових обов’язків. Та незмінними лишаються наші 
прагнення, й мабуть, саме тому цього року лозун-
гом «Джерело надії» стали слова «Peace. Progress. 
Human rights». 

Міцніймо. Єднаймося. Впливаймо. «Джерело 
надії» рухається вперед й кличе Вас із собою! 

Христина Орлова
виконавча директорка «Джерело надії»

Коаліції
Беручи до уваги стратегічні документи міста та кращі на-
ціональні та міжнародні практики, будуємо партнерство 
та співпрацю між організаціями громадянського суспіль-
ства у рамках мереж громадських організацій. І все це 
задля розвитку Вінниччини та України. 

Мережа хабів громадянського 
суспільства
ВОПО «Джерело надії» з 2017-го року вхо-
дить до складу Мережі Хабів громадянського 
суспільства та громадських організацій-хабів, що працюють в 
різних областях України. Місією Мережі є спільні дії заради сприяння розвитку 
громадянського суспільства України, підтримки демократичних перетворень та 
посилення голосу громад. Мережа хабів України є добровільним об’єднанням 
регіональних організацій-лідерів громадянського суспільства України. 

Всеукраїнська коаліція з протидії 
торгівлі людьми
Всеукраїнську Коаліцію громадських організацій з 
протидії торгівлі людьми створено у червні 2011 
року.  Місією Коаліції є спільна діяльність, яка спря-
мована на протидію торгівлі людьми, попереджен-

ня нелегальної міграції та захист прав людей, які 
постраждали від торгівлі людьми. Коаліція об’єднує 31 організацію громадянського 
суспільства, з усіх регіонів України, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми. 
«Джерело надії» є співзасновником та членом коаліції з 2011 року. У 2017 році Алла 
Студілко була обрана заступницею голови Коаліції.

Спілка ОГС «Місто Змістів»
Спілка провіднх громадських організацій міста, 
де представники та представниці міських об’єд-
нань, ГО, міськради та бізнесу мають можливість 
дискутувати про розвиток міста, обмінюватися 
досвідом, долучатися до місцевих процесів прий-
няття рішень, генерувати ідеї, соціальні інновації 
та проекти і отримувати підтримку у їх реалізації. 
Виконавча директорка ВОПО «Джерело надії» Христина Орлова є у складі коорди-
наційної ради спілки громадських організацій «Місто змістів».
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вул. Стеценка 48, м. Вінниця, Україна, 21009

(0432) 26-31-82, +38(068) 425-00-70

+38(063) 398-27-02, +38(066) 368-78-48

main@springofhope.org.ua

www.springofhope.org.ua 

www.facebook.com/djerelo.nadii

www.instagram.com/spring_of_hope/
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