
Звіт 
про діяльність громадської організації 

ТІМО “Відкриті двері” за 2014 рік 
У 2014 році продовжувалася діяльність ГО ТІМО «Відкриті двері», яка 

спрямована на розвиток демократизації суспільства і реалізується за різними 
напрямками. 

Зокрема, інформація про додаткові можливості НДО поширюється завдяки 
“Інформаційному бюлетеню”, що готується, виставляється на сайті організації і 
надсилається до бібліотек області щомісяця. В інформаційному бюлетені надається 
інформація для усіх бажаючих працювати в громадському секторі, відвідувати 
навчальні програми, семінари, тренінги, брати участь у проектній діяльності 
(http://www.timo.kr.ua). 

Протягом 2014 року продовжувалася діяльність курсів комп’ютерної 
грамотності. Безкоштовні курси створені спільними зусиллями ГО ТІМО 
«Відкриті двері» та Кіровоградської ОЮБ ім. О.М. Бойченка за підтримки 
міжнародного фонду ІДЕА в рамках програми Microsoft Unlimited Potential – 
міжнародної програми безперервного навчання, яка надає малозабезпеченій молоді 
та дорослим можливість здобути навички роботи із сучасними інформаційними 
технологіями. Програма розроблена спеціально для учбових центрів і націлена на 
розвиток практичних навичок у наступних напрямках: основні навички роботи з 
комп'ютером – доступний матеріал про апаратне і програмне забезпечення 
комп'ютера, Інтернета та операційних систем; навички роботи в Інтернеті та 
цифрові мультимедійні дані – використання Інтернету і всесвітньої сеті World Wide 
Web для пошуку потрібних даних; використання програм роботи із цифровими 
мультемідійними даними для поповнення одержаних даних; використання 
програмного забезпечення –  комп'ютерних програм для розвитку навичок, 
необхідних для роботи в сучасному світі (робота з текстом, таблицями і 
презентаціями).У 2014 році відвідали заняття курсів і одержали сертифікати 33 
особи. 

        

        



Складна програма не лякає бажаючих відвідувати курси: охочі записуються 
заздалегідь. Протягом курсу, викладачка курсів Юлія Терещенко двічі на тиждень 
по дві години (тривалість курсу 48 годин) навчає азам роботи з операційною 
системою Windows, вчить створювати, редагувати та оформляти документи в 
текстовому редакторі Word, створювати таблиці та робити в них розрахунки, 
оформлювати діаграми та графіки за допомогою електронних таблиць програми 
Excel, створювати презентації з різних тем, працювати у всесвітній мережі Internet. 

Протягом 214 року продовжувались партнерські стосунки між ГО ТІМО 
«Відкриті двері» та Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва 
ім. О.М. Бойченка. 

Представники ГО ТІМО «Відкриті двері» на протязі 2014 року активно 
долучилися до шести акцій, організатором яких стала Кіровоградська 
ОЮБ ім. О.М. Бойченка, зокрема, акцій вшанування пам'яті загиблих героїв та 
підтримки кіровоградських воїнів, що знаходяться в зоні АТО «Святий Миколай 
для військовослужбовців», «Валентинки для військових», «Підтримай воїна!» та 
«Нові часи – нові герої», в рамках яких, члени організації провели безкоштовні 
майстер-класи з виготовлення вінків та патріотичних прикрас для одягу, 
виготовлення оберегів та листівок для воїнів, презентували організацію активній 
молоді міста. Спільно з бібліотекарями та Громадською ініціативою «Армія SOS» 
члени організації надавали допомогу у зборі необхідних речей, та проведенні 
майстер-класів. Також члени організації долучилися до всеукраїнської акції 
«Бібліотека українського воїна», вуличних акцій «Україна – єдина країна!» та 
«Бібліо-сейшн для молодих та креативних» (акції до Дня молоді). 

Під час акцій ГО ТІМО «Відкриті двері» представляла виставки видань на 
допомогу громадським лідерам: навчальні видання щодо створення та діяльності 
громадських організацій, менеджменту, з інших питань діяльності НДО, на стендах 
представляла матеріали щодо успішного втілення суспільно значущих проектів 
багатьох громадських організацій як з Кіровоградщини, так і з інших регіонів 
України, які виявились корисними більш ніж 300 особам. 

У 2014 році продовжила роботу за такими напрямками, як 
профорієнтація молоді, допомога у працевлаштуванні. В рамках діяльності 
інформаційно-консультативного пункту з питань працевлаштування молоді 
передбачалось продовження роботи за такими напрямками, як профорієнтація 
молоді, допомога у працевлаштуванні, члени громадської організації ТІМО 
«Відкриті двері» надали активну підтримку і допомогу у проведенні 9 засідань 
клубу «Профі», що діє при бібліотеці, а саме: зустрічі «Про династію юристів, і не 
тільки», «Професія чи поклик серця», «Елітна професія – програміст», «Спеціаліст 
польової археології», «Кар’єра в ЗМІ», «Чорнобиль: через роки, через відстані», 
зустріч-тренінг «Як відкрити власну справу?», зустріч-реквієм «Пропусти 
чорнобиль крізь душу», екскурс музеєм «Музей педагогічної справи». Завдяки 
спільній діяльності, щомісяця відбувалися зустрічі з цікавими людьми різних 
професій неодноразово учасниками засідань клубу були представники професій. 
Більш ніш 650 підлітків отримали можливість дізнатися про переваги і недоліки 
різних професій, про навчальні заклади, умови вступу і навчання.  



         

     

     

   
 
Члени ГО ТІМО «Відкриті двері» взяли участь у проведенні зустрічі 

«Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я….», що 
відбулася в рамках засідання лекторію «Молодь і право» за темою «Українські 
закони на захисті здоров’я» в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва 
ім. О.М. Бойченка. Під час заходу було використано видання громадських 
організацій України щодо профілактики негативних явищ, шкідливих для здоров’я 



людини, зокрема алкоголю та тютюну, з фонду громадської організації ТІМО 
«Відкриті двері», що є партнером бібліотеки. Наприкінці зустрічі 60 молодих 
людей отримали інформаційні буклети громадської організації ТІМО «Відкриті 
двері» с порадами, як припинити курити. 

Члени громадської організації ТІМО «Відкриті двері» долучились до 
Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» в рамках якої організували і 
провели міні-тренінг «Скажи насильству «Ні!» для 25-ти старшокласників 
м. Кіровограда. Почався тренінг з виявлення індивідуальних знань учнівської 
молоді стосовно розуміння насильства. Завдяки активній роботі юнаки і дівчати 
швидко і точно дали визначення негативному поняттю, а також ознайомились з 
інформацією про види і прояви цього явища. Вправа «Дерево насильства» 
дозволила зрозуміти, як молоді люди можуть визначити причини та наслідки 
насильства щодо дитини. Вправа «Міф чи реальність» дозволила розширити 
систему знань щодо проявів насильства в учнівському середовищі. Юнаки та 
дівчата слухали факти про насильство та за допомогою карток виявляли, що є 
правдою, а що ні. Вправа «Долоньки» дозволила підліткам пригадати чудові 
людські риси, які запобігають проявам насильства. Молодь із задоволенням 
розшукувала гарні прояви людської душі один в одному. Завершився захід 
вправою «Твій порадник», під час якої учасники ознайомились з роботою і 
функціями служб, які можуть допомогти їм у захисті прав. 

У 2014 році представники організації брали участь у різноманітних 
навчаннях, тренінгах, конференціях.  Зокрема, протягом 27-30 січня 2014 року 
Т. Рєзнік, член громадської організації, брала участь у навчанні за програмою 
«Лідерство» для молодих бібліотекарів у м. Ужгород, Закарпатська область. В 
рамках навчання взяла участь в 2 тренінгах: «Технології web 2.0 у сучасній 
бібліотеці» та «Оцінювання потреб та залучення громади». Організаторами 
навчання були: програма «Бібліоміст» та благодійний фонд «Творчий центр ТЦК». 

19-20 лютого 2014 року Т. Рєзнік, член громадської організації, брала участь у 
тренінгу «Управління проектами», що відбувся в рамках програми «Лідерство для 
молодих бібліотекарів» (м. Львів). Організатори навчання – програма «Бібліоміст» 
та благодійний фонд «Творчий центр ТЦК». 

28 травня 2014 року члени ГО ТІМО «Відкриті двері» Кісельова О.М. і 
Полякова О.О. взяли участь у тренінгу з питань ефективних комунікації та 
спілкування із засобами масової інформації, який було проведено у «Студії на 
Дворцовій» для представників громадських організацій, державних установ, 
бібліотек, фахівців у сфері роботи з дітьми та молоддю, представників органів 
влади тренерами благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї». 

24 червня 2014 року Т. Рєзнік, член громадської організації, брала участь у 
фінальній конференції за результатами діяльності програми «Лідерство» у м. Київ 
за підтримки програми «Бібліоміст» та творчого центру ТЦК. 

26-28 червня 2014 року Т. Рєзнік, член громадської організації ТІМО «Відкриті 
двері», брала участь у польсько-українському форумі молодих бібліотекарів 
«Бібліотека без кордонів», що відбувся в м. Жешув, Польща. Організаторами 
заходу виступили: Українська бібліотечна асоціація, програма «Бібліоміст» та 
Воєводська і міська публічна бібліотека м. Жешув. 

Протягом двох тижнів (з 12 до 25 липня 2014 року) член громадської 
організації Терещенко Ю.К. брала участь у конференції за підсумками перемоги в 



проекті «Сучасний бібліотекар-2», яку організували Рада міжнародних наукових 
досліджень та обмінів (IREX) та програма «Бібліоміст» у м. Києві. 

24 липня 2014 року Зеленіна В.А., член ГО ТІМО «Відкриті двері» брала участь 
у національному ярмарку бібліотечних послуг «Сучасна бібліотека: Міст Ваш!», 
організованому програмою «Бібліоміст» спільно з Міністерством культури України 
та Українською бібліотечною асоціацією в НСК «Олімпійський» (м. Київ). На 
ярмарку була представлена низка ідей та ресурсів, створених за час роботи 
програми «Бібліоміст», проведено конкурс «Супербібліотекар – 2014», підведено 
підсумки конкурсу бібліотечних відео «БібліоКіноФест – 3», презентовано 
комплект компакт-дисків «Навчальні курси для бібліотекарів». Брала участь у 
роботі секцій та майстер-класів за актуальними бібліотечними темами: ІТ-експрес, 
роль бібліотек у житті і розвитку громади, про медіаграмотність та економічну 
цінність бібліотеки та ін. 

27 листопада Л.Савенко, голова громадської організації ТІМО «Відкриті двері», 
брала участь у конференції Української бібліотечної асоціації «Бібліотека – 
територія єдності» у м.Київ.  


