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У 2015 році продовжувалася діяльність ГО ТІМО «Відкриті двері», яка 
спрямована на розвиток демократизації суспільства і реалізується за різними 
напрямками. 

Основними напрямками діяльності були: інформаційна підтримка ГО, 
підвищення комп’ютерної грамотності, профорієнтація молоді та допомога у 
працевлаштуванні, проектна діяльність, поширення інформації серед молоді. 
Зокрема, інформація про додаткові можливості НДО протягом року 
поширювалась завдяки 12 «Інформаційним бюлетеням», які висвітлювались 
на сайті громадської організації щомісяця. В інформаційному бюлетені 
надається інформація для усіх бажаючих працювати в громадському секторі, 
відвідувати навчальні програми, семінари, тренінги, брати участь у 
проектній діяльності тощо (http://timo.kr.ua/inform.htm). 

Протягом 2015 року продовжувалася діяльність курсів 
комп’ютерної грамотності. Безкоштовні курси створені спільними 
зусиллями ГО ТІМО «Відкриті двері» та Кіровоградської обласної 
бібліотеки для юнацтва 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. У 2015 році відвідали заняття курсів і одержали сертифікати 
26 осіб. 
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Члени громадської організації ТІМО «Відкриті двері» спільно з 
Кіровоградськими активістими з ініціативної групи «Dumka» взяли 
участь в конкурсі та разом з іншими 9-ма організаціями з 
Кіровоградщини та Черкащини здобули перемогу та фінансову підтримку 
на реалізацію проекту «Спільні дії – єдина громада». 

Проект «Спільні дії – єдина громада» реалізовано в рамках проекту 
«Українська регіональна платформа громадських ініціатив», що 
адмініструвався ГО «Територія успіху» за фінансової підтримки 
Європейського Союзу, протягом чотирьох місяців: з 1 вересня до 31 грудня 
2015 року. 

Мета проекту – практична допомога родинам внутрішньо переміщених 
осіб вирішити життєві стресові ситуації, освоїтись в місті Кіровограді та 
налагодити дружні стосунки з його мешканцями.  

В рамках проекту було проведено презентацію проекту «Спільні дії – 
єдина громада» за участі організаторів, партнерів та учасників проекту; 
видано інформаційний буклет «Кіровоград ГІД»; для 2-х груп родин ВПО та 
родин мешканців міста було проведено 2 тренінги «Соціальна адаптація та 
інтеграція в нових умовах життя», 2 майстер-класи «Квілінг – мистецтво 
краси», 2 майстер-класи «Декупаж – чари своїми руками», 2 майстер-класи 
«Солодка флористика – створення оригінальних подарунків». 

За результатами проекту, до участі в заходах проекту долучилися 34 
родини ВПО та 42 родини мешканців міста Кіровограда. В рамках проекту 
родини ВПО отримали інформацію про місто, його інфраструктуру та 
місцезнаходження основних об’єктів культури, навчання, громадського 
харчування тощо з буклету «Кіровоград ГІД». В рамках тренінгів вони 
здобули практичні навички подолання стресу, досвід як діяти в надзвичайних 
ситуаціях, як пристосовуватись до нових умов життя. 

Завдяки участі у майстер-класах родини ВПО налагодили дружні 
стосунки з родинами мешканців міста, знайшли нових друзів, організували 
власне безкоштовне змістовне дозвілля. Кіровоградці мали змогу подолати 
власні стереотипи та негативне ставлення щодо ВПО. Також в рамках 
майстер-класів учасники отримали нові знання щодо роботи в різних техніках 
хенд-мейд. 

В рамках проекту була налагоджена співпраця з обласним штабом по 
роботі з ВПО при Кіровоградській ОДА; радником міністра соціальної 
політики з питань ВПО у Кіровоградській області С .Томашевською; 
координатором ВПО з Луганської та Донецької областей В. Куличко; 
регіональним благодійним фондом «Відкрита Україна»; Управлінням ДСНС 
України у Кіровоградській області; Кіровоградською обласною організацією 
Товариства Червоного Хреста в Україні. Ця співпраця допомогла у залученні 
ВПО до участі в проекті; поширенні інформації про проект серед цільової 
аудиторії, мешканців міста, органів влади; поширенні буклету «Кіровоград 
ГІД» серед нових ВПО, що прибувають в місто; отриманні переселенцями 
корисної інформації про різні організації міста, до яких можна звернутися за 
допомогою. Спільно з обласним штабом по роботі з ВПО при Кіровоградській 

 
 



ОДА та Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва було ініційовано 
благодійну акцію по збору теплих речей для родин ВПО. 

Хід реалізації проекту активно висвітлювався в ЗМІ – 51 сюжет на 
обласному та місцевому телебаченні, в популярних газетах міста та області, а 
також на сайтах, форумах, у соціальних мережах.  

     
тренінги «Соціальна адаптація та інтеграція в нових умовах життя» для родин ВПО 

  
майстер-класи «Квілінг – мистецтво краси» для родин ВПО та родин мешканців міста 

  
майстер-класи «Солодка флористика – створення оригінальних подарунків»  

   
майстер-класи «Декупаж - чари своїми руками» 

 
 



Протягом 2015 року продовжувались партнерські стосунки між 
ГО ТІМО «Відкриті двері» та Кіровоградською обласною бібліотекою для 
юнацтва. 

Члени ГО ТІМО «Відкриті двері»  протягом 2015 року брали активну 
участь в акціях, організатором яких була Кіровоградська ОЮБ, зокрема: 
«Молодіжний ВООМ» (до Дня молоді), під час якого було організовано 
книжкову виставку з фондів громадської організації присвячену темі 
популяризації здорового способу життя серед молоді та проблемам ВІЛ/СНІД, 
також була представлена корисна інформація про діяльність ГО; долучилися до 
акції «Валентинки для військових», в рамках якої відбувся збір листівок, 
малюнків, валентинок для кіровоградських воїнів, що знаходяться в зоні АТО; 
до акції «Підтримай воїна» зі збору благодійної допомоги кіровоградським 
воїнам, що знаходяться в зоні АТО.  

З нагоди святкування Дня Незалежності України, представники ГО ТІМО 
«Відкриті двері» спільно з працівниками Кіровоградської обласної бібліотеки 
для юнацтва, долучилися до проведення масштабної вуличної обласної акції 
«Діти за мир в Україні», що відбулася на центральній площі міста Кіровограда 
ім. Героїв Майдану, організатором якої виступило Управління молоді та спорту 
Кіровоградської ОДА. У патріотичній акції взяли участь  представники владних 
структур, громадських організацій, закладів культури та освіти. Під час акції 
членами ГО ТІМО «Відкриті двері» було презентовано книжкову виставку 
«ТІМО «Відкриті двері» – громаді», яка ознайомила кіровоградців з 
можливостями громадської діяльності задля розвитку країни та міста. Члени ГО 
спільно з працівниками обласної бібліотеки для юнацтва влаштували 
пізнавально-розважальну програму: усі бажаючі мали можливість перевірити 
знання історії України, взявши участь в інтелектуальній вікторині «Я люблю 
Україну»; також залучали перехожих до створення у техніці торцювання 
українського рушника «Україна – єдина країна». 

 

    

 
 



29 вересня громадська організація ТІМО «Відкриті двері» вже всьоме стала 
партнером у проведенні Фестивалю молодіжної книги на вулиці Дворцовій, який 
мав патріотичне спрямування та відбувся під гаслом «Я – України син і щиро 
гордий цим!». Для широкого кола 
користувачів члени ГО організували 
книжкову виставку «ТІМО «Відкриті 
двері» – громаді», яка розповіла гостям про 
можливості громадської діяльності задля 
розвитку країни та міста. для 
представників громадського сектору 
можна було познайомитися з щомісячним 
інформаційним бюлетенем, різними 
друкованими виданнями з фондів 
ГО ТІМО «Відкриті двері». 

Протягом 2015 року громадська організація ТІМО «Відкриті двері» 
разом із Кіровоградською ОЮБ долучилася до Всеукраїнської акції 
«Бібліотека українського воїна» зі збору книг для військових частин Збройних 
Сил України, мета якої – сприяти бойовому духу та підтримати патріотизм 
українських військ, надати можливості для самоосвіти та змістовного дозвілля. 
Загальна кількість зібраних книг склала 270 примірників, які було передано до 
військових частин м. Кіровограда, а саме: в/ч А1469, А1840. 

 

   
У 2015 році продовжувалась робота за такими напрямками, як 

профорієнтація молоді, допомога у працевлаштуванні. Члени громадської 
організації ТІМО «Відкриті двері» надали активну підтримку і допомогу у 
проведенні 8 засідань клубу «Профі», що діє при бібліотеці, а саме: зустрічі-
екскурсії з працівниками музею «Пожежно-технічна виставка-музей», яка не 
лише поглибила знання школярів з історії рідного краю, але й сприяла 
профілактиці пожеж та стала поштовхом до свідомого вибору такої потрібної 
суспільству професії пожежного; «Хранителі скарбів» – виїзне засідання на базі 
обласного краєзнавчого музею; «В наших руках – безпека держави» – зустріч з 
майором А.В. Легостаєвим, провідним спеціалістом відділу кадрового 
забезпечення Управління СБУ в Кіровоградській області; «Чорнобильська 

 
 



катастрофа. Що ми дійсно знаємо?» – зустріч з оператором ЧАЕС, інженером з 
ядерної енергетики П.А. Трапезніковим; «Авіація часів Другої світової війни» – 
зустріч-презентація моделістів-конструкторів І.В. Толкачова, Д.М. Хороша, 
О.В. Бойка; «Лікар – людина, яка не тільки лікує» – зустріч-консультація лікарів 
Кіровоградського пологового будику №2 Г.В. Кахнова, завідувача кабінету 
планування сім’ї, К.П. Суліми, завідувача жіночої консультації №3; зустріч 
«Професія автомобіліста для юних» на базі КЗЦНТТ «Каскад»; «Людина в 
суспільстві» – зустріч-тренінг з психологами: І. Стрєльцовою, головним 
спеціалістом Управління молоді та спорту облдержадміністрації та 
представниками Міжнародного громадського руху «Аллатра» А. Міхедою, 
О. Рибачеком. 

Завдяки спільній діяльності ГО ТІМО «Відкриті двері» та Кіровоградської 
ОЮБ, біля 30 підлітків під час засідань клубу «Профі» отримали можливість 
спілкуватись з цікавими людьми, дізнатися про переваги і недоліки різних 
професій, про навчальні заклади, умови вступу і навчання.  

    
 

    
 

 
 

 



У 2015 році представники організації брали участь у різноманітних 
навчаннях, тренінгах, конференціях.  

Зокрема, 20-22 квітня 2015 року Н. Таратута, член ГО ТІМО «Відкриті 
двері», брала участь у триденному навчально-професійному візиті до Івано-
Франківської області, за підсумками конкурсу для бібліотекарів публічних 
бібліотек «Програма професійних навчальних поїздок: вивчення досвіду 
провідних бібліотек України», проведеного програмою «Бібліоміст». 

15-16 травня 2015 року Корінь Христина, член ГО ТІМО «Відкриті двері» 
брала участь у тренінгу «Практична медіаграмотність», організованому МБФ 
«Академія української преси» (АУП) за підтримки програми «Бібліоміст» 
(м. Київ). Учасникам тренінгу були запропоновані моделі практичної медіаосвіти 
та медіаграмотності, які можуть бути імплементовані у діяльність бібліотек. Під 
час дискусії «Як сьогодні просувати медіаграмотність у бібліотеці: залучення 
користувачів та налагодження партнерства» учасники здобули навички з аналізу 
медіатекстів, перевірки достовірності інформації та навчились самі проводити 
заняття з аналізу медіамеседжів. отримали посібники АУП із медіаграмотності. 

11-12 червня 2015 року члени громадської організації ТІМО «Відкриті 
двері» Олена Кісельова, Олена Завірюха, Корінь Христина, брали участь у 
тренінгу за програмою «Активні громадяни» («Active citizens»), що підтримує 
Британська Рада в Україні. Проводили тренінг В. Талашкевич та К. Заботкіна – 
активісти громадської організації «Прес-клуб реформ», яка є партнером 
Британської Ради на Кіровоградщині. 

Протягом п’яти днів з 22 по 26 червня 2015 року Валентина Зеленіна, член 
ГО ТІМО «Відкриті двері» брала участь у професійному навчальному візиті до 
бібліотек Закарпатської області «Ознайомлення з досвідом реалізації проектів в 
бібліотеках Закарпаття». Навчання відбувалося за підтримки програми 
«Бібліоміст» (м. Ужгород). 

14-15 липня 2015 року Юлія Абрамова, член ГО ТІМО «Відкриті двері», 
брала участь у тренінгу «Діалог у громаді» (Обмін досвідом: надання послуг для 
внутрішньо переміщених осіб). Організатор тренінгу: програма «Бібліоміст» 
(м. Київ). Участь у тренінгу дала можливість поділитись досвідом активної 
роботи, залучення ВПО до різних видів навчання на курсах комп’ютерної 
грамотності, що проводяться за сприяння програми Майкрософт та курсів із 
цифрової фотозйомки. 

7-13 вересня 2015 року Лариса Савенко, голова ГО ТІМО «Відкриті двері», 
брала участь у VI-му Львівському бібліотечному форумі у м Львів, що відбувся в 
межах 22 міжнародного книжкового «Форуму видавців у Львові» (м. Львів,). 
Організатор бібліотечного форуму – програма «Бібліоміст». 

18-19 листопада 2015 року В. Зеленіна, член громадської організації ТІМО 
«Відкриті двері», брала участь у щорічній звітно-виборній конференції 
Української бібліотечної асоціації (УБА) «Розбудова громадянського 
суспільства: місія Української бібліотечної асоціації» (м. Київ).  

12-13 листопада 2015 року Тетяна Букач, член ГО ТІМО «Відкриті двері», 
брала участь у дводенному тренінгу з підготовки тренерів з медіаграмотності, 
який проходив в рамках проекту «Програма медіаграмотності для громадян» 

 
 



(м. Кіровоград). Організаторами навчання були: Академія української преси, 
IREX та StopFake. За допомогою інформаційних блоків та тематичних вправ 
навчилася шукати факти, розпізнавати та навіть вигадувати фейки, відрізняти 
інформацію від пропаганди та використовувати для перевірки інформації різні 
інструменти та медіа-ресурси. 
 

 
 


