Звіт
про діяльність громадської організації
ТІМО «Відкриті двері»
за 2016 рік

У 2016 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 2016 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 2016 році відвідали заняття курсів і пройшли навчання 38
осіб.
Протягом 2016 року продовжувались партнерські стосунки між
ГО ТІМО «Відкриті двері» та Кіровоградською обласною бібліотекою для
юнацтва.
Члени ГО ТІМО «Відкриті двері» протягом 2016 року брали активну
участь в акціях, організатором яких була Кіровоградська ОЮБ, зокрема: День
інформації «Гендерна рівність – ознака цивілізованої держави» з виставкою
«Ми – різні, але ми – рівні»; у вуличній акції до Міжнародного дня захисту
дітей «Родина-FEST», у вуличній акції до Дня молоді «Utlet-містечко «Вільний
простір ідей» з книжковою виставкою «Молодь читає – Україна процвітає».
ГО ТІМО «Відкриті двері» разом з партнером Кіровоградською обласною
бібліотекою для юнацтва взяла участь у Другому книжковому фестивалівиставці «Весняний книговир», яка
відбулася
на
площі
перед
Міськвиконкомом., організатором якого
виступило видавництво «Імекс-ЛТД» за
підтримки голови облдержадміністрації.
Під часа книжкового фестиваля-виставки
“Весняний книговир” члени ГО ТІМО
«Відкриті двері» запропонували до уваги
учасників Фестивалю книжкову виставку
з фонду бібліотеки ГО – «Молодь читає –
Україна процвітає», провели вікторину, а

також виступили волонтерами бібліотеки у проведенні опитування «Молодіжна
бібліотека: популярність, репутація, бренд».
У вересні громадська організація ТІМО «Відкриті двері» вже ввосьме
стала партнером у проведенні Фестивалю молодіжної книги на вулиці
Дворцовій, «Бібліомісто щасливих людей». Для широкого кола користувачів
члени ГО організували книжкову виставку «Бути здоровим – престижно»
присвячену темі популяризації здорового способу життя серед молоді та
проблемам ВІЛ/СНІД.

Члени ГО ТІМО «Відкриті двері» разом з партнером Кіровоградською
обласною бібліотекою для юнацтва взяла участь у вебінарі «Формування
екологічного світогляду та активної життєвої позиції юнацтва та молоді в
бібліотеках України».
У жовтні 2016 року громадська організація ТІМО «Відкриті двері»
спільно з партнером Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва
приєдналася до Європейського тижня Коду в Україні, який проходив під
гаслом «Технологія формує наше життя, але ми дозволяємо меншості
вирішувати, як її використовувати». Зокрема, для студентів та вчителів
Кіровоградського будівельного коледжу було проведено «Годину Коду» в
бібліотеці.

У 2016 році продовжено збір речей для внутрішньо-переміщених осіб
ініційованого громадською організацією ТІМО «Відкриті двері» спільно з
ініціативною групою «Dumka» та Кіровоградською обласною бібліотекою для
юнацтва. Зібрані речі були передані Територіальному центру соціального
обслуговування м. Мала Виска.

Протягом січня - лютого 2016 року, громадська організація ТІМО
«Відкриті двері» спільно з Кіровоградською обласною бібліотекою для
юнацтва та громадською ініціативою «Армія SOS» провели акцію «З любов’ю
до військового» зі збору благодійної допомоги кіровоградським воїнам, що
знаходяться в зоні АТО. Протягом акції було зібрано продукти харчування,
миючих засобів, засобів особистої гігієни які були передані військовим через
волонтерів громадської ініціативи «Армія SOS».

З 5 по 25 грудня 2016 року ГО ТІМО «Відкриті двері» взяла участь в
благодійній Новорічній акції «Привітаймо воїнів разом!», яку проводила
Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва, спільно з Громадською
ініціативою «Армія SOS», УДЮТ «СІЧ». В рамках акції відбувався збір
необхідних для воїнів речей та продуктів харчування, 21 грудня відбувся
благодійний концерт «Музичний оберіг-захисникам!» (в рамках бібліопроекту

«Креативна середа»), діяла благодійна виставка-розпродаж, кошти від якої були
використані на потреби бійців, що знаходяться в зоні АТО. Зібрані кошти,
подарунки, привітальні листівки, обереги, продукти харчування для військових
були передані волонтерам Громадської ініціативи «Армія SOS».
У 2016 році Кіровоградська громадська організація ТІМО «Відкриті двері»
спільно з Кіровоградською обласною бібліотекою для юнацтва долучилися
до Всеукраїнської програми збору та утилізації кришок від пластикових
пляшок для подальшої переробки та виготовлення протезів для воїнів АТО,
ініційованої Благодійною організацією «Благодійний фонд «ОВЕС. Завдяки
небайдужим мешканцям Кіровограда, вдалося зібрати 149 кг. кришечок, які були
здані товариству «Екологіка Кіровоград». Кошти від здачі відходів надійшли
доБлагодійної організації «Благодійний фонд «ОВЕС».

Протягом 2016 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 168 примірників, які було передано до
військової частини № А1840 м. Кропивницького.
У 2016 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 9 засідань клубу «Профі», що діє при бібліотеці, а саме: зустрічекскурсія «Скульптура в ландшафті міста» зі скульптором Г.С. Савченко на базі
майстерні; зустріч-екскурсія «Театр – храм душі» в приміщенні
Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного
театру імені М.Л. Кропивницького, за участі заслуженої артистки України В.
Литвиненко; «Чорнобиль: 30 років тому» – зустріч з учасниками ліквідації аварії
на ЧАЕС: зустріч з оператором ЧАЕС, інженером з ядерної енергетики
П.О. Трапезніковим та письменником С.В. Колесниковим; екскурсія до «Кімнати
бойової слави» 3-го окремого полку спеціального призначення 32-го армійського
корпусу (військова частина А-0680); «Професія військового: реалії

сьогодення» –
зустріч
учасників
клубу
«Профі»
з
А.
Бурею,
військовослужбовцем третього полку, учасником бойових дій в зоні АТО;
зустріч-екскурсія на базі «Кімнати бойової слави» за участі А.М. Нежива,
заступника командира 3-го окремого полку спеціального призначення 32-го
армійського корпусу (військова частина А-0680); «Професія художникакераміста» – зустріч з М.І. Фірсовим, членом Національної спілки художників
України; «Адвокат – популярна професія сьогодення» – зустріч з М.О. Пільгуєм,
головою обласної колегії адвокатів; «Військовий – захисник України» –
екскурсія до «Кімнати бойової слави» 3-го окремого полку спеціального
призначення 32-го армійського корпусу (військова частина А-0680).
Завдяки спільній діяльності ГО ТІМО «Відкриті двері» та Кіровоградської
ОЮБ, біля 70 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 2016 році представники організації брали участь у різноманітних
навчаннях, тренінгах, конференціях.
Протягом 18 та 19 січня 2016 року Тетяна Букач, член ГО ТІМО «Відкриті
двері», провела тренінг з медіаграмотності для працівників Кіровоградської
обласної бібліотеки для юнацтва, в рамках проекту «Програма медіаграмотності
громадян», що в Україні реалізують Академія української преси, StopFake та
IREX. В якого було проведено 3 інформаційні блоки – «Інформація та масмедіа»; «Маніпуляції та боротьба» і «Мова ненависті», які й надали учасникам
основні знання з медіаспоживання.

Зокрема, протягом 18-21 квітня 2016
року Тетяна Букач, член ГО ТІМО «Відкриті
двері», брала участь у навчальному турі
«Інституційний розвиток – запорука
життєздатності
організації.
Міжрегіональний обмін».
Організатором
навчального візиту виступив Фонд громади
Херсона «Захист». Захід проходив у місті
Херсон, в рамках проекту «Українська
регіональна
платформа
громадських

ініціатив» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Програма навчального
туру була цікавою, насиченою та різноплановою, Окрім діяльності Фонду
громади Херсона «Захист» учасники мали змогу познайомитись й з іншими
громадськими організаціями та ініціативними групами Херсона, які також
поділилися власними історіями успіху та запропонували напрямки можливої
співпраці.
17 – 20 травня 2016 року Юлія Абрамова, член ГО ТІМО «Відкриті двері»,
брала участь у тренінгу «Сучасні підходи до розвитку місцевих громад» у місті
Дніпропетровськ, який організувала ГО «Центр підтримки громадських і
культурних ініціатив «Тамариск», що відбувся в рамках проекту «Українська
регіональна платформа громадських ініціатив» за фінансової підтримки
Європейського Союзу. На протязі тренінгу учасників ознайомили з основними
напрямками діяльності Центру підтримки громадських і культурних ініціатив
«Тамариск», його проектною діяльністю, з існуючими сучасними підходами та
практичними інструментами розвитку місцевих
громад.

5 вересня 2016 року, члени Кіровоградської громадської організації ТІМО
«Відкриті двері» Христина Корінь і Тетяна Букач брали участь у Екологічному
Форумі, ініціатором проведення якого був Кіровоградський місцевий осередок
Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86». Основним
завданням Екологічного Форуму була розробка місцевого плану дій з охорони
навколишнього середовища для м. Кропивницький.

25 жовтня 2016 року Тетяна
Букач, член ГО ТІМО «Відкриті
двері», брала участь в он-лайн
спілкуванні з циклу «Бібліотеки
єднають країну» Кіровоградської
обласної бібліотеки для юнацтва та
Центральної міської бібліотеки міста
Добропілля Донецької області. Під
час зустрічі, розповіла про реалізацію
проекту «Спільні дії – єдина
громада», що реалізувався в рамках
проекту «Українська регіональна
платформа громадських ініціатив», який адмініструвала громадська організація
«Територія успіху» за фінансової підтримки Європейського Союзу в Україні.
14 листопада 2016 року Юлія
Терещенко, член ГО ТІМО «Відкриті двері»,
брала участь у тренінгу в рамках проекту
«IDEA за підтримки Microsoft YouthSpark»
організованого
PH International Україна
(м. Київ). Під час тренінгу були розглянуті
можливості використання продуктів і кращі
практики в рамках соціальних програм
компанії Майкрософт, зокрема з кодування.
19 листопада 2016 року Тетяна Букач,
член ГО ТІМО «Відкриті двері», брала участь
у тренінгу координаторів «Марафону
написання листів 2016». оргпанізованого
Amnesty International в Україні (м.Київ).

