
Звіт 

про діяльність громадської організації 

ТІМО “Відкриті двері” за 2013 рік 

 

У 2013 році продовжувалася діяльність інформаційно-консультативного центру з питань 

працевлаштування молоді, що вже третій рік діє на базі Кіровоградської обласної бібліотеки 

для юнацтва ім. О.М.Бойченка, партнера ТІМО. Центр було створено у 2011 році ГО ТІМО 

«Відкриті двері» за фінансової підтримки МВФ «Відродження», в рамках проекту 

«Інформаційно-консультативний центр з питань працевлаштування молоді».   

Діяльність  громадської організації спрямована на розвиток демократизації суспільства 

і реалізуеться за різними напрямками. 

Зокрема, інформація про додаткові можливості НДО поширюється   завдяки 

“Інформаційному бюллетеню”, що готується, виставляється на сайті організації і 

надсилається до бібліотек області щомісяця. В інформаційному бюлетені надається 

інформація для усіх бажаючих працювати в громдському секторі, відвідувати навчальні 

програми, семінари, тренінги, брати участь у проектній діяльності, яка подається  на сайтах 

для НДО (www. timo.kr.ua). 

Протягом 2013 року продовжувалася діяльність курсів комп’ютерної грамотності. 
Одним з найефективніших способів освоїти роботу на комп’ютері є курси комп’ютерної 

грамотності, які за короткий термін дають можливість опанувати максимум нових знань та 

навичок. Таку можливість надають безкоштовні курси, створені спільними зусиллями ГО 

ТІМО «Відкриті двері» та 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). Заняття курсів розпочалися рік тому: 3-го квітня 2012 року 

слухачі першого випуску одержали сертифікати. 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 та ін.  

Діяльність організації реалізується разом з партнером бібліотеки — обласною 

бібліотекою для юнацтва ім. О.М.Бойченка. Представники організації — активні 

учасники усіх заходів, що проводить бібліотека. 

У 2013 році представники організації брали участь у різноманітних навчаннях, 

тренінгах, конференціях. 

Зокрема, завдячуючи Всеукраїнській програмі «Бібліоміст», з 8 по 10 квітня 2013 року, 

представник громадської організації Кіровоградське телевізійне інформаційне молодіжне 

об’єднання «Відкриті двері» Полякова О.О. брала участь у тренінгу «Стратегічне 

планування», який відбувся в Регіональному тренінговому центрі, що діє на базі КЗ 

«Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського». До участі в 

тренінгу було запрошено представників громадських організацій; фахівців обласних, 

районних, сільських бібліотек з різних регіонів України. Головною метою тренінгу 



«Стратегічне планування» було удосконалення знань та навичок лідерів неурядових 

організацій, працівників публічних бібліотек в сфері стратегічного планування, як 

необхідного інструменту подальшого розвитку організації.  

Учасники тренінгу отримали базові знання з питань стратегічного планування: 

необхідність стратегічного планування, орієнтація в області стратегічного планування, 

складання стратегічного плану. 

Корисними стали практичні знання по розробці стратегії та стратегічному плануванню 

діяльності організації. Кожен з учасників тренінгу мав можливість представити на розгляд 

колег місію своєї організації. Працюючи в групах, учасники навчилися робити «SWOT-

аналіз» діяльності, а також розробили стратегічний план розвитку організації, яка була 

обрана членами команди. 

31 липня - 1 серпня 2013 року голова громадської організації ТІМО «Відкриті двері» 

Савенко Л.М. та член організації Полякова О.О. стали учасниками дводенного 

міжрегіонального ярмарку "Бібліотечні інновації для громад: створюємо майбутнє", 

який проходив у місті Вінниця.  Організаторами заходу виступили громадська організація 

"Асоціація бібліотек Вінниччини" та Всеукраїнська програма "Бібліоміст". Програма заходу 

складалася з двох частин: ярмарку бібліотечних інновацій та конференції у форматі "Пошук 

майбутнього".  З вітальним словом на відкритті ярмарку виступив Матей Новак, директор 

програми "Бібліоміст". На ярмарку було представлено 25 експозицій з п’яти областей 

України: Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Черкаської, Хмільницької. Всі 

експозиції демонстрували інноваційні послуги бібліотек, спрямовані на розвиток місцевих 

громад. Конференція відбувалась у шести групах, паралельно з роботою експозиції. 

Учасниками конференції стали представники обласних, районних, сільських бібліотек, 

громадських організацій, ЗМІ. Загальна кількість учасників — 74.   Усі учасники конференції 

працювали в наступних напрямках: «виклики на шляху до бажаного майбутнього»; «пошук 

рішень, що ведуть до бажаного майбутнього»; «галерея анонсування» та «обговорення 

рішень».   Кожна група працювала над окремим фактором: інноваційні послуги бібліотек; 

потреби користувачів; партнерство бібліотек; персонал бібліотек; бібліотечний маркетинг; 

інформаційні технології у бібліотеці.   Підсумком Конференції стали розроблені в групах та 

представлені в форматі електронних презентацій рекомендації щодо шляхів розвитку 

бібліотек у майбутньому.   

19 квітня 2013 року представники обласної бібліотеки для юнацтва ім. О.М.Бойченка 

та громадської організації ТІМО «Відкриті двері» (Яськів Т.А., Шматько Л.В., Прядко О.В.) 

взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Кіровоградщина в 

українсько-болгарських зв’язках: історія та сучасність», що була організована обласною 

громадською організацією «Об’єднання болгар «Нашите хора» і Кіровоградським державним 

педагогічним університетом ім. Володимира Винниченка за підтримки обласної державної 

адміністрації. Учасників конференції привітав Сергій Ларін, заступник Глави Адміністрації 

Президента України. Вітальний лист було зачитано Останнім Віталієм Миколайовичем, 

начальником управління комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. Гостем і 

активним учасником Конференції був радник Посла Республіки Болгарії в Україні з питань 

освіти та культури Петер Танєв. Від імені посольства він вручив дітям та дорослим 

мешканцям Кіровоградщини почесні грамоти за активну участь та вагомий внесок у 

зміцнення українсько-болгарських зв’язків. Побажання успішного проведення Конференції 

та плідної праці від Президента Всеукраїнської організації «Конгрес болгар України» Юрія 

Граматика зачитала Катерина Гержик, представник організації.   З побажаннями активного 

залучення молоді до життя болгарських громад перед учасниками Конференції виступив 

представник молодіжної організації болгар «Актив» з Одещини.  

Слід додати, що ОЮБ ім. О.М.Бойченка, ГО ТІМО «Відкриті двері» та ГО 

Об’єднання болгар «Нашите хора» вже декілька років плідно співпрацюють на користь 

кіровоградській громаді. 

20 серпня в приміщенні Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. 

О.М.Бойченка відбулася презентація виставки робіт відомого болгарського художника Івана 

Стоянова «З Болгарією у серці». Організатором виступила Кіровоградська обласна 



громадська організація «Об’єднання болгар «Нашите хора», співорганізатором та 

інформаційним партнером-Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. О.М.Бойченка. 

Сприяли проведенню заходу і представники ГО ТІМО “Відкриті двері”. Не зважаючи на 

період відпусток на презентацію зібралося чимало шанувальників болгарського мистецтва. 

Поспілкуватися та переглянути виставку завітали представники болгарської громади, 

громадських організацій, молодь, члени кіровоградської групи, що нещодавно відвідала 

Болгарію. До речі, саме громадська організація «Об’єднання болгар «Нашите хора» щорічно 

організовує екскурсії до Болгарії. 

Продовжується діяльність профорієнтаційна робота з учнівською молоддю. Молодь, 

завжди має можливість одержати необхідну консультацію щодо працевлаштування, пошуку 

інформації.  Розуміючи важливість задля успішного обрання майбутньої професії, члени ГО 

ТІМО «Відкриті двері», в рамках інформаційно-консультативного центру з питань 

працевлаштування молоді, беруть участь у діяльності профорієнтаційного клубу бібліотеки 

«Профі». Усі засідання клубу присвячені представникам різних професій. Зокрема, 25 січня 

2013 року відбулося засідання клубу, присвячене одній з найбільш популярних професій зі 

світу спорту — футболістам. На засідання для спілкування з молоддю був запрошений Євген 

Вікторович Зінов’єв - відомий спортсмен, земляк, гравець футбольної команди «Дніпро» (м. 

Дніпропетровськ), параолімпіець. 14 лютого 2013 року відбулося чергове засідання клубу 

«ПРОФІ»: з молоддю зустрівся Заслужений лікар України, Головний лікар Кіровоградського 

обласного протитуберкульозного диспансеру Юрій Вікторович Покалюхін.Усього протягом 

2013 року відбулося 12 засідань, які відвідали 851 особа. 

16 травня відбувся VI-й Фестиваль молодіжної книги на вулиці Дворцовій 

«Бібліотека – молодь: даєш зустрічний рух», в якому взяли участь громадські організації 

м. Кировограда.  Як і в попередні роки активну участь у Фестивалі взяла ГО ТІМО «Відкриті 

двері» - постійний партнер обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М. Бойченка, організатора 

заходу. Протягом дня усі бажаючи мали можливість ознайомитися з інформаційними 

стендами, на яких було представлено діяльність ГО ТІМО «Відкриті двері» та видання, що є 

у фонді бібліотеки громадської організації.  Цього року увагу гостей Фестивалю привернула 

інформація про безкоштовні курси з комп'ютерної грамотності «Основи роботи на 

комп'ютері». 

На окремому стенді було розташовано інформацію про проект «Інформаційно-

консультативний центр з питань працевлаштування молоді». Відкриття центру дало 

можливість молоді, перебуваючи в звичному середовищі, отримувати поради, консультації, 

здобувати нові знання для успішного пошуку роботи. Хоча проект за фінансової підтримки 

МВФ «Відродження» було втілено у життя ще у 2011 році, але співпраця з організаціями, що 

сприяють працевлаштуванню молоді продовжується.  На запрошення ГО ТІМО «Відкриті 

двері» та обласної бібліотеки для юнацтва ім. О.М. Бойченка у Фестивалі взяли участь різні 

за напрямками громадські організації. Проконсультуватися з юридичних питань та придбати 

сувенір можна було у представників ГО «Кіровоградський міський Комітет захисту прав 

дітей» (Центр «Екологія сім’ї»). Також відвідувачі Фестивалю мали можливість зробити 

благодійні внески на спільний проект «SOS–містечко «Покровська долина» (Керівник 

організації та проекту Єршова Н.О.).  Діяльність, творчі доробки, видання болгарських 

письменників та відзнаки за успіхи у популяризації історії, мови, культури болгарського 

народу було представлено громадською організацією болгар «Об’єднання болгар «Нашите 

хора» (голова Осадчий С.Ю.). Члени Кіровоградської болгарської общини – постійні 

учасники масштабних заходів ГО ТІМО «Відкриті двері» та ОЮБ ім. О.М. Бойченка. Кожна 

зустріч з представниками цієї організації перетворюється на справжнє свято, що залишається 

в пам’яті присутніх надовго. Традиційно прикрашали Фестиваль своїми доробками 

майстрині громадської організації «Єлисаветградський узвіз». Відвідувачі Фестивалю мали 

можливість помилуватися та придбати вироби відомих народних майстрів. Лялькі–мотанки, 

прикраси з бісеру, коштовного каміння, розмальовані скриньки, інші чудові витвори 

декоративно-ужиткового мистецтва дивували і привертали увагу усіх відвідувачів 

Фестивалю.  Новостворена Кіровоградська ГО «Рідний Кіровоград» (голова організації 

Коломієць Г.) представила відвідувачам Фестивалю проект організації - генеалогічне дерево 



нащадків Т. Шевченка «Тарасів рід»: виставку робіт декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва учасників конкурсу «Тарасів рід». Слід зазначити, що 20 травня 

2013 року у Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва ім. О.М. Бойченка відбулося 

оголошення результатів та нагородження переможців дитячо-юнацького конкурсу робіт 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Тарасів рід» (до 200-річчя 

народження Тараса Шевченка), яке відзначатимемо у 2014 році. ГО «Рідний Кіровоград», 

Знам`янський міський краєзнавчий музей, Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва ім. 

О.М.Бойченка провели цей конкурс з метою дослідження і популяризація теми «Шевченко і 

наш край», підвищення рівня знань про Тараса Шевченка серед учнівської та студентської 

молоді, виховання патріотизму на основі творчості Кобзаря, зацікавлення учнів та студентів у 

дослідженні власного родоводу, пошук інших нащадків Тараса Шевченка на Кіровоградщині, 

адже у нашому краї проживають нащадки Т.Г.Шевченка по сестрі Катерині.Кіровоградське 

відділення Всеукраїнської громадської організації «Українська Академія Універсології» 

(віце–президент Всеукраїнської громадської організації «Українська Академія Універсології» 

С.С.Жаданов, голова Кіровоградського відділення В. Зарицька) було представлене книгами, 

інформаційними матеріалами, програмами заходів. Організація сприяє досягненню 

фізичного, психічного і соціального здоров’я, гармонії і успіху людини у всіх сферах життя 

шляхом надання комплексу оздоровчих, психосистемних, інформаційних і організаційних 

послуг. Методики організації поєднують ультрасучасні досягнення науки зі стародавніми 

знаннями про природу та багатовіковими практиками удосконалення можливостей людини. 

Кіровоградська міська громадська організація захисту тварин «БІМ» опікується 

безпритульними тваринами (керівник Ерет О.). Під час Фестивалю організація представила 

інформаційні матеріали про свою діяльність та проблемні питання існування домашніх 

тварин у людському середовищі. Ми дякуємо усім громадським організаціям за активну 

участь у Фестивалі. 

 Наприкінці року, 13 грудня, представники громадської організації, як партнери, 

взяли активну участь у підготовці і проведенні свята –  обласна бібліотека для юнацтва 

ім.О.М.Бойченка відзначила своє 35 – річчя.   Усі бажаючи: учні, студенти, громадськість 

м. Кіровограда мали нагоду привітати улюблену бібліотеку з Днем народження під час 

бібліосутінок «Містичний бібліопортал». Громадська організація ТІМО «Відкриті двері» не 

залишилась осторонь: одними з перших ми привітали своїх партнерів з чудовим святом та 

взялися активно допомагати, адже зовсім невеличкий колектив бібліотеки потребував 

волонтерської праці. І свято вдалося на славу!  Присутні подивилися чудові виступи різних 

творчих народних колективів Кіровоградщини: етнофольклорного ансамблю «Ексампея» 

Соколівського сільського будинку культури, уривок з вистави «За двома зайцями» від 

аматорського театру Крупського сільського будинку культури, виступ капели бандуристів 

«Україночка» Кіровоградської музичної школи №2 ім. Ю.С.Мейтуса, соло на саксофоні 

викладача Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза Дениса Чернецького, 

екзотичні східні танці у виконанні вихованок театральної студії сучасної хореографії 

«Маріца».   Щирі вітання від директора Савенко Л.М. та гостей бібліотеки, частування 

святковим іменинним пирогом та творчі подарунки від гостей – дефіле сучасного 

українського костюму від учнів Кіровоградського професійного ліцею побутового 

обслуговування та весела мім-буфонада сподобалась відвідувачам й іменинникам. 

Наприкінці вечора для усіх бажаючих було проведено музичне караоке-змагання.  Серед 

гостей та активних учасників були і представники громадських організацій Кіровоградщини: 

ГО ТІМО «Відкриті двері», Кіровоградська обласна інформаційна служба з актуальних 

питань жіноцтва (ОЖІС), Кіровоградська обласна громадська організація «Інформаційно–

ресурсний центр», ГО «Рідний Кіровоград», Кіровоградська обласна організація спілки 

письменників України, Кіровоградське літературне об’єднання «Степ», Кіровоградська 

міська громадська організація «Елисаветградський узвіз», Громадська організація 

«Кіровоградська обласна спілка краєзнавців», громадське об’єднання «Роял ренеджерс», 

Кіровоградська обласна молодіжна громадська організація ГО ««Інститут соціальної 

адаптації», Кіровоградський КІШ Українського дитячо-юнацького товариства «СІЧ», 

Кіровоградський обласний благодійний фонд милосердя «Отчий дім».  


