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МЕНТІ МЕНТОР

ГО АГЕНЦІЯ "ДАМО РАДУ"
ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Агенція "Дамо раду" створена задля сприяння у здійсненні та захисті прав, свобод людини і громадянина, 
мігрантів і членів їх родин. Організація у партнерстві з італійською мережевою організацією Patronato ACLI 
реалізує проєкт: надає адресну юридичну допомогу українським реемігранткам і реемігрантам для 
отримання пенсій за час роботи в Італії. Ця діяльність важлива, оскільки між Україною та Італією немає 
двосторонньої угоди про соціальне забезпечення, тож стаж роботи в Італії та сплачені страхові внески не 
зараховуються до української пенсії, а українські державні інституції не оформляють та не виплачують пенсії 
за час роботи в Італії. Агенція «Дамо раду» єдина в Україні надає цю послугу комплексно, подаючи запити на 
пенсії дистанційно одразу до італійського національного інституту соціального забезпечення. Пенсія 
бенефіціарам призначається довічно.

ЯРИНА ХОМЦІЙ
директор

«Після кризи у 2010 році шукала роботу і так очолила міжнародний проєкт у 
сфері міграції у благодійному фонді. До того працювала на державній службі та 
у приватній компанії. Одразу зрозуміла, що в неурядових організаціях діють 
свої правила. Щоб їх осягнути, пішла навчатись на спеціалізовану програму в 
Український Католицький Університет. Це навчання дало старт постійному 
професійному вдосконаленню, притаманному цьому сектору, а також – 
розуміння, що в неурядовій організації можливо виявляти потреби людей і 
ефективно їх вирішувати. Тут сформулювала своє кредо: “Я – юрист для того, 
щоб служити людям”.

ХРИСТИНА КІРОВА 
керівник проектів та програм

«Коли вирішила навчатись на юриста, мріяла стати адвокатом, щоб допомагати 
людям. До здійснення цієї мрії йшла поступово, накопичуючи досвід і знання. 
Зараз вона реалізується в повній мірі. Щодня я консультую українських 
мігрантів, які повернулися з Італії, допомагаю їм отримати пенсії, зароблені за 
кордоном. У громадській організації розумію, наскільки важливим є соціальний 
захист наших співвітчизників, з якою кількістю питань, на які не дають відповіді 
державні інституції, вони стикаються».

ГО ЮРИДИЧНА СОТНЯ
КИЇВ

Юридична Сотня заснована влітку 2014 року як група небайдужих юристів - 
волонтерів в мережі Facebook, які надавали допомогу пораненим учасникам 
російсько-української війни у військових госпіталях. Зараз організація 
продовжує надавати первинну правову допомогу військовослужбовцям та 
ветеранам через гарячу лінію, а 2016 року розпочала активну аналітичну і 
законопроектну діяльність. На базі Юридичної Сотні був організований 
Проєктний офіс для створення Міністерства у справах ветеранів. З 2018 року 
організація посилила освітній напрям курсом інтенсивних тренінгів в 6 
регіонах України для підвищення спроможностей громадських організацій 
учасників російсько-української війни.

ЮЛІЯ МОРІЙ 
директорка

Юлія декілька років надавала правову допомогу військовослужбовцям та 
ветеранам з питань проходження служби і соціального захисту, є 
співрозробницею 12 законів у сфері справ ветеранів, які вже набули 
чинності, брала активну участь в їх адвокації, а також розробці та створенні 
Міністерства у справах ветеранів України. В Юлії також є досвід з розвитку 
ветеранської спільноти, зокрема в частині інституційного розвитку 
ветеранських об’єднань та організацій, які надають послуги ветеранам, їхній 
юридичний супровід та допомога з розробкою соціально-корисних проєктів.

«Через особистий інтерес бути залученою до розвитку організацій, проєктів, 
людей, спостерігати за їхніми змінами і професійним зростанням».
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ГО ВЕЛОСТРИЙКИ
СТРИЙ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Основною метою громадської організації “ВелоСтрийки” є: захист прав і свобод, задоволення суспільних, 
зокрема, економічних, соціальних, культурних, спортивних, екологічних та інших прав не тільки для своїх 
членів, але й інших осіб та їхніх інтересів. Найвдаліший проєкт – щорічний «Кубок Стрия з крос-кантрі 
MTB». Змагання стали традицією, присвяченою до Дня міста Стрий та Дня захисту дітей. На спортивно-
-масовий захід, збирається більше сотні учасників з різних районів та областей. Громадська організація 
намагається робити все для розвитку та пропаганди велосипедного спорту в місті та регіоні.

РОМАН ЛУЦІВ 
голова правління

«Маю бажання внести свою лепту в розвиток міста та регіону у 
створенні спортивно-масових заходів, культурно-туристичних 
мандрівок та велоінфраструктури».

ЮРІЙ ВАЖНИЙ
секретар

«Я обрав діяльність в організації громадянського суспільства, щоб 
розвивати велоінфраструктуру в місті, влаштовувати змагання, 
розвивати велотуризм».

U-CYCLE 
(ГО "АСОЦІАЦІЯ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ КИЄВА")

КИЇВ

U-Cycle (Асоціація велосипедистів Києва) має кілька напрямів роботи. Робота на 
національному рівні – просування необхідних змін у нормативні акти, зміни ПДР, 
робота з профільними міністерствами та державними установами задля того, щоб в 
Україні стало можливим будувати якісну та безпечну інфраструктуру. Взаємодія з 
дружніми організаціями з інших міст, проведення національних кампаній та 
заходів. Підвищення безпеки дорожнього руху. Велоінфраструктура Києва – 
взаємодія з місцевою владою та зацікавленими сторонами. Консалтингові послуги 
для муніципалітетів та бізнесів. Промоція велосипеду як транспортного засобу в 
Україні.

БОГДАН ЛЕПЯВКО
голова

Науковець-фізик, громадський діяч, співзасновник громадських організацій Urban 
Space 500 та Урбан Крю. З 2015 року є Головою U-Cycle (Асоціації велосипедистів 
Києва). У межах U-Cycle займається питаннями стратегії, національної та місцевої 
адвокації, побудови та підтримки партнерських зв'язків, мережування.

«Мені цікаво отримати особистий досвід менторства. Мене надихає поява нових 
велосипедних організацій, адже кожна з них одразу підсилює нашу національну 
роботу. Ми проводимо ряд заходів для організацій з різних міст, цікаво також 
попрацювати в новому форматі».
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ГО ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА 
ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА ПЛАТФОРМА
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ГО "ЗЕП Платформа" створена у грудні 2019 року. Однак члени організації мають багаторічний 
досвід у впровадженні різних проєктів, зокрема щодо надання безоплатної правової 
допомоги малозахищеним верствам населення, налагодження ефективної взаємодії поліції 
регіону із громадськістю міста, проведення досліджень щодо безпеки в громадах, 
громадського моніторингу судів, моніторингу прозорості та доступності судів, проведення 
моніторингу щодо порушення процесуальних прав дітей у судах та органах опіки та 
піклування, створення Шкільних служб порозуміння, навчання жінок у громадах, організації 
семінарів та тренінгів.

ВІКТОРІЯ ІЛЬЧИШЕНА
голова 

«Саме громадська діяльність дає можливість дослідити різні 
аспекти, прогалини в доступі до правосуддя та втілити в життя 
суспільно корисні проєкти. Це можливість здобути хороші 
навички щодо основ проєктного менеджменту, публічних 
комунікацій, управління персоналом, пошуку ресурсів та 
роботи з партнерами».

БОГДАНА ЯВОРНИЦЬКА 
юрист

«Громадська діяльність є корисною для суспільства та громади, 
дає змогу розвиватись. Ця діяльність передбачає професійне 
зростання у різних сферах, дозволяє розвивати організаційні 
та проектні навики. Крім того, завжди можна допомогти людям, 
які хочуть справедливості. Саме тому вирішила зайнятись 
громадською діяльністю, оскільки ОГС відіграють важливу роль 
у сучасному світі: розвивається молодіжний рух, жінки беруть 
участь у прийнятті та впровадженні рішень, вразливі верстви 
населення отримують захист своїх прав».

ГО ЦЕНТР "ЖІНОЧІ ПЕРСПЕКТИВИ"
ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Громадська організація «Центр «Жіночі перспективи» – регіональна громадська жіноча 
організація, орієнтована на забезпечення гендерної рівності у всіх сферах. Організація звела в 
єдиний потенціал творчість, професіоналізм і практичний досвід жінок–фахівчинь у галузях 
економіки та бізнесу, права, психології та соціального захисту. Усіх об’єднує потреба робити 
корисну конкретну справу, і робити її кваліфіковано. ГО Центр “Жіночі перспективи” створений 
у жовтні 1997 року жінками-фахівчинями, котрі мають досвід роботи над такими питаннями, як: 
правовий захист жінок, гендерна рівність, розвиток жіночого підприємництва, жіноче 
лідерство, вихід з кризи домашнього насильства, протидія торгівлі людьми, соціально-
-психологічна адаптація жінок до сучасних умов існування.

ЛЮБОВ МАКСИМОВИЧ
голова

Закінчила НУ «Львівська політехніка», отримала ступінь Магістра Ділового Адміністрування у 
львівському Інституті менеджменту. Підвищувала кваліфікацію у Київському економічному 
університеті та закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю Соціальна робота та 
інновації. Проходила стажування у США з питань технологічного підприємництва у 
Ренселаєрському політехнічному інституті (Нью-Йорк, США). Також стажувалася з питань 
сталого розвитку Громадських організацій в Інституті неприбуткових організацій Університет 
DUKE (Північна Кароліна, США). В рамках «Програми Гендерної рівності у підприємницькій 
діяльності» стажувалася у Швеції. Сертифікована тренерка НДІ, ПРООН та Міністерства освіти з 
гендерної політики. Тренерка з 20 річним досвідом. Керівниця більше ніж 20 вітчизняних та 
міжнародних проєктів. Підтримала та сприяла створенню більше як 100 бізнесів. Нагороджена 
вітчизняними та міжнародними відзнаками.
«Маю намір сприяти сталому розвитку інших правозахисних організацій. На сьогодні очолюю 
проєкт створення в Західному регіоні (8 областей) кластеру підтримки правозахисних жіночих 
організацій який базується на платформі ГО Жіночі перспективи».
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ГО ЛАБОРАТОРІЯ ІНІЦІАТИВНОЇ МОЛОДІ
НІЖИН, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Мета діяльності громадської організації “Лабораторія Ініціативної Молоді” – створення та змістовне 
наповнення простору для само- та взаєморозвитку молоді. Проєкт Організації "Адвокація створення та 
облаштування Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради 
Чернігівської області" увійшов в ТОП-10 Кращих практик молодіжної роботи в Україні-2019 за версією 
Мінмолодьспорту та ПРООН. Центр наразі є постійною практикою, що сприяє всебічному розвитку молоді 
та громади міста.

АНЖЕЛА ТИМЧЕНКО
голова правління

“Як громадські активісти в місті, упродовж багатьох років ми відчували 
потребу в інституційному зростанні нашої команди. Але постійне 
відкладання реєстрації ОГС "на потім" тривало довго. На етапі реалізації 
програми "Молодіжний банк ініціатив Ніжина" в 2018 році, задля можливості 
її реалізації, ми постали перед необхідністю офіційної реєстрації і зробили 
це – зареєстрували ГО "Лабораторія Ініціативної Молоді"(ГО "ЛІМ"). В 
результаті наших зусиль МБІ_Ніжин стало “Кращою практикою молодіжної 
роботи в Україні-2018”. І це визнання зусиль нашої молодіжної команди дало 
можливість наснажити та наснажуватись на нові звершення і досягнення. 
Діяльність в ОГС відкриває безліч варіантів співпраці задля розвитку 
громади та молоді зокрема. І ті позитивні зміни в собі та своєму оточенні, які 
ми творимо, рухають мене далі "лупати цю скелю", мережуючись при цьому з 
іншими організаціями по всій країні”.

СВІТЛАНА БУТЕНКО
заступник голови правління

“Створювати, а також брати участь у різноманітних заходах, форумах, 
семінарах – це крута можливість покращувати як свої навички, так і людей 
довкола. Бути членом громадської організації – це один зі способів творити 
та розвивати різні сфери для громади, яка прислуховується та певними 
кроками змінює свої дії та точки зору. Як на мене, то така діяльність – робити 
щось для інших – приносить велике задоволення, адже якщо не ми, то хто?”.

DIXI GROUP
КИЇВ

З 2008 року DiXi Group працює як «мозковий центр», що здійснює дослідження 
та консультації у сфері енергетики. Організація стала одним із засновників 
асоціації «ЕнергоТранспарентність», яка просуває міжнародний стандарт 
Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) в Україні. DiXi Group вдалося 
сформувати всеукраїнську мережу, що налічує більше 28 НУО. Організація 
активно займається моніторингом, просуванням та адвокацією реформ, що 
передбачені зобов’язаннями в Енергетичному Співтоваристві.

ГАЛИНА ФІЛІМОНОВА
фахівець з організаційного розвитку

Закінчила Луганський національний педагогічний університет ім. Тараса 
Шевченка та Київський національний торговельно-економічний університет. 
Має досвід роботи в проєктах міжнародної технічної допомоги – майже 10 років 
у різних областях України (три грантові проєкти Уряду Німеччини через KfW). 
Біля семи років працювала консультантом з розвитку громад Львівської та 
Дніпропетровської областей. Наразі працює фахівцем з організаційного 
розвитку громадської організації. 

«Дуже цікаво поділитися досвідом, отримати нові знання та знайомства».



МЕНТІ МЕНТОР

ГО МИ З УКРАЇНИ
СТОРОЖИНЕЦЬ, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Громадська організація “Ми з України” створена для вирішення питань пов'язаних з внутрішнім 
переміщенням, розвитком громадянського суспільства. Нинішній проєкт Організації – створення 
тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО в громаді. Це буде перша громада в 
області, яка створила такий фонд.

ЮЛІЯ КАЛАШНІКОВА
голова

«Я все життя була небайдужа до процесів навколо мене, вважаю що ОГС 
можуть ефективно вносити зміни в суспільство через різні проєкти. Мені 
подобається займатись цікавими та корисними процесами».

ТЕТЯНА ШНЯК
 членкиня

«Я маю дуже багато ідей щодо покращення життя в громаді, тому я мрію 
втілити ці ідеї через громадську діяльність».

УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ БЛАГОДІЙНИКІВ
КИЇВ

Український форум благодійників – перша професійна асоціація благодійних 
організацій з 2005 року. Місія організації – розвиток відповідального, прозорого 
та підзвітного благодійництва в Україні. УБФ вірить в професійний сектор 
благодійності та будує довіру.

ПОЛІНА НЮХІНА
директорка

Випускниця 2005 року КНУ ім. Т.Шевченка, кандидат юридичних наук з 2011 року, 
членкиня Міжнародної асоціації істориків права. Приєдналася до команди УФБ 
у 2017 році.

«Моя освіта дозволяє мені глибоко розуміти побудову правовідносин в Україні. 
Впевнена, що таке розуміння необхідне для якісної адвокації, тому з радістю 
ним поділюся».



МЕНТІ МЕНТОР

ГО МОЛОДЬ КОРОЛІВСЬКОГО
ЖОВКВА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Головною метою Організації є захист та реалізація соціальних, творчих і економічних прав та інтересів 
членів Організації та членів суспільства. «Молодь Королівського» турбується про якісне дозвілля молоді, 
сприяння реалізації її творчого, наукового, освітнього, культурного, спортивного, технічного потенціалу, 
шляхом організації різноманітних форумів, виставок, конкурсів. Організація започаткувала проєкт 
"Перегляд в Королівському" для молодих людей міста, до якого вдалось залучити понад 600 мешканців.

БОГДАН СКОРОПАД
голова

«Я змалку любив мріяти та діяти. Прагну зробити світ навколо себе трішки 
кращим. Саме тому громадська діяльність для мене є інструментом 
досягнення змін. Люблю бути організатором різноманітних подій, 
спілкуватися, знайомитися з людьми, проходити та проводити різноманітні 
тренінги. Відстоювати власні інтереси. Через роботу в організації я 
реалізовую себе та свій потенціал».

ОРЕСТ БОРИС
виконавчий директор

«Для мене діяльність в організації громадянського суспільства важлива тим, 
що я можу реалізувати власні ідеї та проєкти. Я маю можливість знайомитись 
з цікавими та професійними людьми, налагоджувати комунікацію, навчатись 
новим навичкам та отримувати нові можливості. Громадська діяльність – це 
відвідування різноманітних лекцій, тренінгів, шкіл та багато інших подій для 
професійного та особистісного зростання. Мені громадська діяльність дала 
дуже багато нового: можливостей, знайомств, змогу проходити професійні 
програми та стажування, можливість перейти на новий професійний етап».

УКРАЇНСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР 
ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КИЇВ

УНЦПД – неурядовий позапартійний аналітичний центр, який розвиває 
демократичні процедури у полі публічної політики і своєю діяльністю утверджує 
в суспільстві ідеї незворотності демократичних перетворень. Центр 
зосереджується на ретельному вивченні суспільно-політичних процесів в 
Україні та країнах ЄС, генерує ідеї та адвокатує пропозиції для хорошого 
врядування, займається громадянською і політичною просвітою, створює 
майданчики для суспільної комунікації.

ОКСАНА МІЗІК
менеджер проектів

Оксана Мізік, менеджерка проєктів Українського незалежного центру 
політичних досліджень (УНЦДП). Має значний практичний досвід в роботі 
громадських та благодійних оргнаізацій. Спеціалізується в сфері адвокації, 
інституціонального розвитку НУО, організації ефективного співробітництва з 
органами влади.



МЕНТІ МЕНТОР

ГО НАШЕ МІСТО - РІДНИЙ ДІМ
УЖГОРОД, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Мета діяльності Організації: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів, сприяння поширенню прогресивних ідей 
та світогляду. Серед найбільш вдалих проєктів ГО «Наше місто – рідний дім» є просвітницька кампанія щодо 
процесів реформування в Україні “ПроРеформ” та інформаційно-адвокаційна кампанія “Inclusi-ON!”, що 
здійснювалась в партнерстві із Закарпатським обласним товариством осіб з інвалідністю, спрямована на 
залучення молоді з інвалідністю до активного громадського життя.

МАРИНА СТАШИНА-НЕЙМЕТ
виконавча директорка

«На мою думку, якщо людина прагне змін в суспільстві, значить вона має 
включатися в цей процес. В Україні відбувається ряд реформ, які 
неоднозначно сприймають в соціумі. Це стало поштовхом до того, щоб 
розпочати діяльність, спрямовану на поширення інформації про процеси 
реформування задля вироблення певної позиції щодо цих змін серед членів 
нашої громади. Другий момент, що став каталізатором моєї активності в цій ГО 
– це бажання змінити ставлення людей до представників певних соціальних 
верств».

ОЛЕКСАНДР НЕЙМЕТ
секретар

«Я за фахом соціолог, тому мені цікаво проводити включене спостереження за 
процесами суспільних трансформацій. Ужгород особливо цікавий тим, що тут 
проживають представники багатьох національностей, в нас багато внутрішньо 
переміщених осіб, а також ми знаходимося в безпосередній близькості до 
кордону з 4-ма європейськими державами».

ГО ІНСТИТУТ АНАЛІТИКИ ТА АДВОКАЦІЇ
ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Інститут аналітики та адвокації – це аналітичний центр, який проводить та 
поширює дослідження, щоб допомагати органам влади приймати 
ефективні рішення при формуванні і реалізації політик та отримувати 
стійкі результати. Організація працює в трьох напрямах: аналітика, 
адвокація та ресурсний центр. У 2018 році ІАА вперше потрапив  до 
рейтингу найкращих аналітичних центрів світу “Global Go to Think Tank 
Index Report”.

ОЛЕНА ДМИТРЕНКО
проектний менеджер, аналітик

Працює в неурядовому секторі понад п’ять років, більшу частину з яких – у 
команді аналітичного центру “Інститут аналітики та адвокації”. Фахівець із 
бюджетної аналітики та публічних закупівель.

«Наш аналітичний центр вже більше семи років працює у сфері 
аналітичної та адвокаційної діяльності. Ми маємо чим поділитись з 
колегами і будемо дуже раді їхнім успіхам».



МЕНТІ МЕНТОР

ГО ФУНДАЦІЯ "ЖІНОЧА ІНІЦІАТИВА"
СЄВЄРОДОНЕЦЬК, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ

Громадська організація “Фундація “Жіноча ініціатива” займається активізацією жіночого руху та залученням 
жінок до процесу прийняття рішень на рівні громади. В результаті проєкту «Електронний правовий офіс», що 
був реалізований за підтримки ІСАР «Єднання», було створено онлайн-платформу «Електронний правовий 
офіс», яку наповнено інформативними матеріалами відповідно до запитів громад, поповнення інформації та 
запис на консультації триває постійно. Проєкт дав змогу встановити партнерські відносини з 10 громадами 
Луганської області, громадськими організаціями, що представляють інтереси різних верств населення (осіб з 
інвалідністю, займаються медіативними послугами тощо), а також з представниками влади, судової системи, 
юридичними клініками. Діяльністю проєкту було охоплено близько 600 осіб.

ГАЛИНА ТАТАРЕНКО
голова

«Члени нашої організації є ВПО, за освітою – юристи, організація, в якій ми 
працюємо також є переміщеною. Наявність спільних проблем, інтересів, 
прагнення допомогти особам, що опинилися у таких же складних умовах дали 
розуміння того, що об'єднавши зусилля ми зможемо надавати таку допомогу та 
вирішувати проблеми більш ефективно, спираючись на підтримку державних 
органів, міжнародних організацій та представників громадянського 
суспільства».

ОЛЕНА АРСЕНТЬЄВА
членкиня

«Вважаю громадську діяльність цікавою, найбільш ефективною та корисною для 
допомоги особам, які цього потребують. Це форма згуртованості та інтеграції 
для всіх представників суспільства у певній громаді».

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРАВО НА ЗАХИСТ"
КИЇВ

«Право на захист» – благодійний фонд, який захищає права шукачів 
захисту, біженців, осіб без громадянства й документів, внутрішньо 
переміщених осіб та постраждалих внаслідок конфлікту.

АНАСТАСІЯ ОДІНЦОВА
координатор адвокації

Юрист за освітою. Почала працювати в сфері захисту осіб постраждалих 
внаслідок конфлікту, з моменту появи перших внутрішньо переміщених 
осіб, спочатку як волонтер, а надалі вирішила змінювати ситуацію офіційно, 
здійснюючи адвокацію захисту прав ВПО. Є співавтором законопроекту 
2083-д щодо захисту реалізації прав на пенсію осіб з тимчасово 
окупованих територій та координатором робочої групи щодо 
доопрацювання законопроекту «Про статус і соціальний захист мирних 
(цивільних) громадян та дітей, які постраждали внаслідок бойових дій чи 
збройних конфліктів».

«Ця програма є, по суті, збільшенням потенціалу адвокації громадських 
організацій. Адвокація найсильніша коли здійснюється з усіх боків, тому ця 
програма – це пошук партнерів для подальшої успішної адвокації в 
спільній сфері діяльності».



МЕНТІ МЕНТОР

ГО "ЦЕНТР ГРОМАДСЬКИХ 
ТА МЕДІЙНИХ ІНІЦІАТИВ"

ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Центр громадських та медійних ініціатив організовує мобільні та стаціонарні пункти відходів, публічні 
еколекторії, проводить екоаудит офісів та організацій, лекції у школах, вишах та для бізнесу, показує 
альтернативну упаковку та як розумно споживати. Найважливіший проєкт – відкриття мережі екохабів у 
Харкові та області, де поєднані сортувальна станція, шерінг-центр одягу, посуду, меблів, а також фудбанк, 
лекторій, просвітницько-консультаційний напрям. Проєкт визнаний Yves Rocher Foundation як кращий 
екопроєкт України, який реалізувала жінка у конкурсі «Земля жінок». Провели всеукраїнський Фестиваль 
“Нуль Відходів”. 

АННА ПРОКАЄВА
керівниця

«Моя мета – підвищити адвокаційну спроможність нашої ГО, бути грамотною 
керівницею організації, визначати мету адвокаційних дій та стратегію».

ЛІЛІЯ ПОТАПОВА
заступниця керівниці

«У нас на меті опанувати адвокаційний напрямок нашої організації та згодом 
реалізувати адвокаційну кампанію».

МБО "ЕКОЛОГІЯ - ПРАВО - ЛЮДИНА" (ЕПЛ)
ЛЬВІВ, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЕПЛ – правозахисна організація, яка з 1994 року відстоює екологічні права, 
здійснює діяльність в сфері охорони довкілля, підтримання, відновлення та 
покращення його стану та надає правову допомогу в захисті інших, 
насамперед дотичних до екологічних прав людини. Робота організації 
спрямована на трансформацію безпечного, а нерідко й надзвичайно 
забрудненого довкілля в сприятливе для життя та здоров’я, на збереження 
біорізноманіття, охорону флори та фауни, припинення неконтрольованих 
викидів та скидів небезпечних речовин у навколишнє середовище та 
усунення інших негативних факторів впливу, боротьбу з бездіяльністю 
щодо глобальних екологічних проблем в цілому та зміни клімату зокрема.

ОЛЕНА КРАВЧЕНКО
виконавчий директор

Юристка, екологістка, мандрівниця. З 2005 року працювала на посаді 
головного редактора журналу «Екологія. Право. Людина» – одного з 
перших офіційних еколого-правових видань в Україні. З 2009 року також 
обіймає посаду виконавчого директора. Здійснює оперативне управління 
організацією та продовжує роботу як головний редактор журналу ЕПЛ.

«Маю бажання: поділитися досвідом, знаннями, любов’ю до природи, 
необхідністю зберегти її для прийдешніх поколінь».



МЕНТІ МЕНТОР

ГО ЯРЕФОРМАЦІЯ
КРИВИЙ РІГ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Громадська організація “ЯРеформація” має такі напрями діяльності: інклюзія, захист прав людини, 
впровадження освітніх проектів, імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Проект "Арт-терапія 
для дітей, що мають особливі освітні потреби", який був реалізований на базі КЗОШ № 122, залучив 10 
дітей віком 10-12 років та їхніх батьків. Цей досвід підтвердив актуальність проблеми щодо відсутності 
своєчасної корекції психічного та психологічного розвитку дітей, що призводить до ускладнень в їх 
соціальної адаптації. Це дало поштовх проведенню круглого столу за участю представників управління 
охорони здоров'я, освіти, департаменту соціальної політики, лікарів, соціальних педагогів та психологів 
шкіл. Під час обговорення з'ясувалося, що ця проблема є дуже нагальною та актуальною і потребує 
комплексного підходу задля її вирішення.

НАТАЛІЯ ЩЕТІНІНА
голова 

«Я обрала діяльність в організації громадянського суспільства адже 
вірю, що основні зміни у суспільстві створюються саме завдяки «тиску 
знизу». Є такі проблеми, які не можна пускати на самоплив, їх потрібно 
вирішувати без зволікань, всіма можливими способами, бо від цього 
напряму залежить повноцінність життя окремих людей, дітей. Однією з 
таких проблем є відсутність Програми раннього втручання, що 
дозволило б своєчасно реагувати на відхилення у розвитку дитини та 
надавати, знов-таки, своєчасну корекційну та реабілітаційну допомогу».

НАТАЛІЯ ПАСТУШЕНКО
голова правління ГО «Фонд об'єднаних сердець»

«Моя діяльність в організації громадянського суспільства почалася 
через хворобу сина. У 2014 році наша сім'я переїхала із окупованої 
території у Кривий Ріг, де я познайомилася з активними батьками дітей 
з РАС, які об'єдналися у громадську організацію. У нас усіх була схожа 
історія: пізнє встановлення діагнозу, відсутність профільних спеціалістів, 
відсутність програм реабілітації для дітей з аутизмом на державному 
рівні, порушення прав дітей. Самотужки ці проблеми було вирішувати 
дуже складно. Але об'єднавши наші зусилля ми побачили, що маємо 
більш вагомий вплив на ситуацію. Ця діяльність стала частиною мого 
життя».

ZMINA. ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ
КИЇВ

ZMINA працює у сфері захисту свободи слова, свободи пересування, протидії 
дискримінації, запобігання тортурам і жорстокому поводженню, боротьби з 
безкарністю, підтримує правозахисників і громадських активістів на території 
України, включаючи окупований Крим, а також захищає осіб, які потерпіли в 
результаті збройного конфлікту в Україні. Організація проводить інформаційні 
кампанії, освітні програми, займається моніторингом та документуванням випадків 
порушень прав людини, готує дослідження та аналітику і добивається змін завдяки 
національній та міжнародній адвокації. Основними напрямами роботи Організації 
окрім прямої правозахисної діяльності є: інформування, освіта, моніторинг та 
аналітика.

ЛЮДМИЛА ЯНКІНА
керівниця проєктів, правозахисниця

Долучилась до правозахисної діяльності у 2015 року. Започаткувала та очолює один із 
стратегічних напрямів організації «Свобода пересування для кожного: Реформа 
системи реєстрації місця проживання в Україні», спрямований на реформу чинної 
системи реєстрації («прописки») з дозвільної на повідомну. З 2016 року займалась 
документуванням нападів на правозахисників та активістів, а також впровадженням 
концепції Community Policing, встановлюючи ефективну взаємодію поліції та громад 
по всій території України з метою підвищення рівня локальної безпеки. Займає 
активну позицію щодо захисту прав жінок, людей з інвалідністю, представників 
ромської національної меншини, людей, хворих на наркозалежність, людей, які є 
носіями ВІЛ/СНІД, а також ЛГБТІК-спільноти. Має великий досвід у розбудові 
адвокаційних та комунікаційних кампаній.
«Мої знання та досвід можуть принести користь іншим організаціям, я відкрита ними 
ділитись. Прагну, аби через передачу досвіду робота інших організацій ставала 
більш ефективною, а принесення бажаного результату займало менше часу та 
зусиль».



МЕНТІ МЕНТОР

ГО ҐЕНДЕРНИЙ КРЕАТИВНИЙ ПРОСТІР
ЛУЦЬК, ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Ґендерний креативний простір – це організація, яка виступає за просування ідей гендерної 
рівності й підвищення статусу жінок та чоловіків в Україні; посилення експертного 
потенціалу фахівців/фахівчинь з гендерних питань. Організація діє через проведення 
інформаційних та освітніх заходів; культивування культури недискримінації та дотримання 
цінностей гендерної рівності, поширення та популяризація культури миру та ненасильства; 
підтримка розвитку демократії в країні та інтеграції України у європейську спільноту; 
формування гендерночутливого співтовариства у різних сферах професійної діяльності. 
Реалізували проєкт «Залучення жінок до гендерної оцінки та процесу вироблення місцевих 
політик та послуг» за підтримки Програми для України з розширення прав і можливостей на 
місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою». Мета проєкту – просування 
рівноправного залучення жінок до процесу вироблення та оцінки місцевих політик та послуг 
шляхом впливу на ухвалення стратегічних рішень на рівні ОТГ із використанням інструментів 
гендерного аналізу та аудиту.

ГАЛИНА ЄРКО
голова правління

«Діяльність в організації громадянського суспільства 
важлива, адже дозволяє змінюватись самій та змінювати 
людей навколо; відстоювати дотримання прав людини 
шляхом підтримки гендерних перетворень та просування 
ідей гендерної рівності в українському суспільстві; 
створювати й реалізовувати проєкти в регіоні та активно 
взаємодіяти з організаціями громадянського суспільства; 
реалізовувати себе не лише у професійному, а й у 
громадському житті».

ГАЛИНА БЕРЕЖНА
членкиня правління

«Важливо бути корисною суспільству, реалізовуватись не 
лише у професійному житті, а й громадському; змінювати 
простір співжиття в громаді на краще, намагаючись ініціювати 
позитивні зміни».

ЦЕНТР ДЕМОКРАТІЇ ТА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
КИЇВ

Центр демократії та верховенства права – аналітично-адвокаційний центр, що працює в 
громадському секторі України з 2005 року, спрямовуючи свої зусилля на розвиток незалежних 
медіа, підтримку громадських платформ і рухів, а також побудову правової держави в Україні. 
Наша місія – сприяти розвитку суспільства активних та відповідальних громадян. Ми 
підтримуємо та розвиваємо громадські ініціативи, реалізуємо освітні програми для різних 
аудиторій, розробляємо та адвокатуємо якісне законодавство, захищаємо свободу слова, 
надаємо незаангажовану правову експертизу та консультуємо журналістів, працюємо над 
впровадженням підзвітності влади та утвердженням верховенства права. Ми цінуємо 
проактивність, відповідальність, результативність та незаангажованість. ЦЕДЕМ працює у трьох 
напрямах: верховенство права, незалежні медіа та громадянське суспільство.

ОЛЕСЯ ХОЛОПІК
заступниця директора

За освітою юристка та економістка. Після кількарічної роботи в юриспруденції, Олеся  залишила 
корпоративний світ в 2015 році та перейшла працювати в громадський сектор, приєднавшись до 
команди ЦЕДЕМ (на той момент – Інститут медіа права). З 2016 року координує адвокаційну 
Кампанію «За безпечні дороги», яку ініціював ЦЕДЕМ спільно з партнерами з метою зменшити 
смертність та травматизм на дорогах України. З кінця 2019 року координує в ЦЕДЕМ проєкт 
“Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України”, який реалізується 
спільно з партнерами у Консорціумі з ІСАР “Єднання” і Українським незалежним центром 
політичних досліджень. Олеся має понад 10 років практичного досвіду в проєктному 
менеджменті та в роботі з командами.
«Я вірю, що ця менторська програма стане гарною платформою для взаємного обміну досвідом 
та знайомства між різними організаціями».



МЕНТІ МЕНТОР

ГО ІНСТИТУТ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ ТА ПРАЦІ

ЧЕРНІГІВ, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Організація створена для сприяння розвитку людського потенціалу України через участь у формуванні 
системи неперервної освіти дорослих, впровадженні інноваційних освітніх програм для молоді, здійснення та 
захист трудових та інших прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, 
економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб. Оскільки ГО «ІГОП» 
була офіційно зареєстрована лише в лютому цього року, вона ще немає власної проєктної історії. Проте, в 
липні-вересні 2019 року керівники теперішньої ГО самостійно реалізували мініпроєкт «Молодь Чернігівщини 
обирає медіаграмотне майбутнє» (в рамках конкурсу від Академії Української Преси, Агентства США з 
міжнародного розвитку – USAID і міжнародної організації Internews). В рамках проєкту було проведено три 
дводенні тренінги з медіаграмотності в містах Чернігівської області, проведено конкурс з фактчекінгу серед 
учасників проєкту, організовано навчальний квіз (вікторину) з медіаграмотності для студентської молоді 
Чернігівщини.

ВІТАЛІЙ КОПИШ
голова

«В 2006 році я закінчив університет з дипломом економіста. І, насправді, вибір 
мого першого робочого місця (Навчально-методичний центр профспілок) був 
не дуже усвідомленим. Лише через декілька років прийшло розуміння 
важливості і справжньої ролі «третього сектору» в розвитку країни. Чому я 
зараз займаюся громадською діяльністю, організацією навчальних заходів, 
проведенням тренінгів, інформаційними кампаніями? Тому що я сповідую 
цінності справедливості, солідарності і свободи, хочу допомагати людям і 
врешті-решт, отримую від цього задоволення».

ВОЛОДИМИР КОВАЛЬЧУК
член правління

«Здебільшого, мій вибір діяльності обумовлений фахом (за освітою я юрист), 
досвідом попередньої роботи (з 2001 року працював консультантом 
безкоштовної «гарячої лінії» для підприємців області), а також моїми 
особистими вподобаннями (порядок і справедливість). Зараз я займаюся 
викладацькою діяльністю на тренінгах для NGO (переважно – профспілкових 
організацій) і консультую громадян щодо питань трудового та податкового 
законодавства».

КОАЛІЦІЯ РЕАНІМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ РЕФОРМ
КИЇВ

Спілка створена учасниками РПР – коаліції громадських організацій і 
експертів, які після Революції Гідності в березні 2014 року об’єдналися з 
метою вироблення консолідованої позиції щодо необхідних для країни 
реформ та належного їх впровадження. Мета, завдання і цінності РПР – це 
підтримка та просування реформ для розбудови незалежної, згуртованої, 
демократичної, правової, сильної та авторитетної Української держави із 
заможним суспільством і рівними можливостями кожної особи для розвитку і 
самореалізації, а також сприяння консолідації громадянського суспільства в 
Україні.

ДЕНИС ДЕНИСЕНКО
виконавчий директор

Більше 15 років обіймав керівні посади в неурядових громадських 
організаціях за напрямами охорони здоров’я, гуманітарної допомоги, 
соціальних послуг. Має досвід з розробки та впровадження стратегій 
розвитку організацій, програм державно-приватного партнерства, 
побудови ефективних внутрішніх процесів та процедур, організації 
гуманітарної допомоги в зоні АТО та побудови партнерських відносин з 
міжнародними та національними організаціями. Отримав магістерський 
ступінь з управління в сфері охорони здоров'я Медичного університету 
проф. Параскева (Болгарія, 2018 рік).

«Маю досвід, яким є бажання поділитися».



МЕНТІ МЕНТОР

ГО СМАРТ МЕДІА
ХАРКІВ, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Мета діяльності громадської організації “Смарт медіа” – це 
підвищення ефективності реформування основних напрямів 
реалізації державної політики в Україні, діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування, сприяння імплементації та 
адвокаційна підтримка реформ, консолідація зусиль громадськості 
задля підвищення рівня публічності та прозорості діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування, сприяння зниженню 
рівня корупції, пропаганда розвитку громадянської журналістики та 
захист професійної діяльності журналістів. Найвдалішим проектом є 
«Галерея реформ», що полягає в комунікації ключових реформ в 
країні за допомогою форумів та воркшопів із малювання.

ОЛЕКСАНДРА ЩУКІНА
голова правління

«Діяльність обрала мене! Я працюю в 
громадському секторі, бо не можу бути 
байдужою!"

ВАЛЕРІЯ ГОЛОВАЧОВА
член організації

«Обрала діяльність в організації 
громадянського суспільства щоб 
змінювати!»

ЦЕНТР ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ
КИЇВ

Центр політико-правових реформ – це недержавний аналітичний центр, створений у 1996 році. Мета ЦППР – сприяння 
проведенню реформ у політико-правовій сфері задля утвердження в Україні демократії, верховенства права та 
належного урядування. Експерти Центру залучені до розробки концептів реформ, до формування державної політики, 
до моніторингу за впровадженням законодавчих змін тощо. Напрями діяльності Центру: конституціоналізм, урядування 
та публічна адміністрація, судівництво, кримінальна юстиція, протидія корупції, розвиток громадянського суспільства. 
ЦППР входить до асоціації провідних українських та європейських аналітичних центрів «Офіс зв’язку українських 
аналітичних центрів у Брюсселі».

ІГОР КОЛІУШКО
голова правління

Експерт з публічного права та голова Правління ЦППР. Викладач кафедри державно-
-правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-
-Могилянська Академія». Народний депутат України (1994-2002), радник Президента 
України (2005-2006), член Державної комісії з проведення адміністративної реформи в 
Україні (1997-2001), комісій зі зміцнення демократії та верховенства права (2005-2010), 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2006-2007), Комісії з питань вищого корпусу 
державної служби (2016-2019), член багатьох робочих груп з розробки законопроектів у 
сфері публічного права.
"Стати ментором мене запросили організатори. А я подумав, якщо це комусь може бути 
корисно, то чому цього не зробити? Серед організацій, з якими треба буде співпрацювати, 
було запропоновано цікаву організацію з досвідом креативної комунікації. От я й вирішив, 
що це може бути не тільки цікаво, а й корисно, і не тільки для молодшої організації, а для 
нашої також."

КСЕНІЯ ДІТЧУК
координатор Мережі UPLAN

Координаторка Громадської мережі публічного права та адміністрації UPLAN (проєкту 
Центру політико-правових реформ). Експертка стратегічних комунікацій. Працює у галузі 
комунікацій з 2008 року, з 2006 року – у мережевих проєктах громадського сектору.
«Я вірю, що для ефективної роботи громадського сектору важливий обмін досвідом та 
постійне вдосконалення комунікації –– на всіх рівнях. Гадаю, менторам та менті досвід 
подібної програми піде на користь: допоможе вийти на новий рівень роботи та побачити 
нові перспективи для себе».



МЕНТІ МЕНТОР

ГО ЦЕНТР ІННОВАЦІЙНОГО,
 СОЦІАЛЬНОГО, ФІЗИЧНОГО

ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ

"ПІПЛ.ЮА"
МЕЛІТОПОЛЬ, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Головною метою Організації є реалізація та захист прав і основних свобод своїх членів, співпраця, 
координація дій, створення єдиного молодіжного (громадського) простору, розвитку громадянського 
суспільства та взаємодопомога між громадськими організаціями у розбудові громадського руху міст, 
областей, держав. Проєкт «Дівчата рулять», який дав початок розвитку питання гендерної рівності серед 
молоді міста, як захід неформальної освіти організований громадською організацією, став платформою 
для організації дискусійного клубу для дівчат міста.

ТЕТЯНА НЕСВАТ
голова ради правління

“Я прагну покращити навички організації громадян навколо спільної 
мети”.

ОЛЕКСАНДРА ВЛАСЕНКО
членкиня

“Маю бажання активно впроваджувати питання гендерної рівності серед 
молодого населення міста”.

ЦЕНТР ГРОМАДЯНСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА
"ЖИТТЯ"

КИЇВ

Центр громадянського представництва «Життя» – громадська неприбуткова 
організація, заснована у 2009 році. Працює задля зміцнення людського потенціалу та 
зменшення смертності та захворюваності від неінфекційних захворювань, 
спровокованих вживанням тютюну, алкоголю, неправильним харчуванням та 
малорухливим способом життя. Організація напрацьовує законодавчі зміни та 
комунікує їх для влади, об'єднує зусилля громадськості, експертів та державних 
органів, міжнародних організацій щодо створення умов, які полегшують вибір людей 
на користь їхнього здоров'я. ГО «Життя» визначило свою місію як підвищення 
добробуту та потенціалу людей шляхом здійснення ефективного громадянського 
представництва, впливу на законодавство та політику у сфері громадського здоров'я.

ЛІЛІЯ ОЛЕФІР
виконавчий директор

З березня 2017 року працює виконавчою директоркою громадської організації 
«Центр громадянського представництва «Життя». Експертка Спілки Реанімаційного 
Пакету Реформ. Лілія має успішний досвід організації командної роботи для 
здійснення адвокаційних кампаній з підвищення акцизів на тютюн та посилення 
законодавства про громадське здоров’я, яке захищає дітей, молодь і дорослих від 
смертельного впливу тютюну.

«Мене цікавить можливість передати знання і досвід в адвокації, можливість знайти 
нових партнерів в регіонах та отримати досвід менторства громадських організацій».



МЕНТІ МЕНТОР

БО "МІЖНАРОДНИЙ 
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД 

"КОРОВАЙ" 
ЛЬВІВ, КИЇВ, ОДЕСА

Фонд створений для забезпечення доступних послуг через соціальне 
підприємництво. МБФ «Коровай» вже два роки надає послуги безкоштовної 
юридичної консультації щодо урядової програми «Муніципальна няня», а також 
допомагає в оформленні документів необхідних для отримання компенсації. Місія 
БО "Міжнародний Благодійний Фонд "Коровай" – соціальні інновації на благо 
громадян України. 

НАЗАР ЦЮК
директор

«Міжнародний Благодійний Фонд “Коровай” –– це 
команда свідомих людей, яких об’єднує бажання 
допомагати людям»

ХРИСТИНА КЕЛЕМАН
СЕО програми “Муніципальна няня”

«Мене захоплює можливість стати творцем змін».

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПАЦІЄНТИ УКРАЇНИ"
КИЇВ

БФ «Пацієнти України» – організація, яка веде свою активну діяльність 10 років та об'єднує 38 членів – 
організацій-представниківів пацієнтських спільнот різних нозологій. Мета діяльності –– забезпечити всіх 
пацієнтів України ефективним лікуванням, об’єднуючи активістів для впливу на державні закони та 
політику. Бачення організації: країна, в якій пацієнти мають доступ до всіх необхідних їм ліків шляхом 
впровадження ефективної медицини, в якій активісти від пацієнтів сприймаються з повагою, мають доступ 
до необхідної інформації, володіють навичками стратегічної роботи та співпрацюють з державою, яка 
функціонує абсолютно прозоро, відповідально та відкрито. Таким чином, БФ «Пацієнти України» визнаний 
державними органами, місцевими та міжнародними фармацевтичними компаніями, присутніми в Україні, 
спільнотами клініцистів, пацієнтськими групами та іншими гравцями як законний партнер.

ОКСАНА МУСІЄНКО
консультант з комунікації з пацієнтською спільнотою

Серед цінностей, що сповідує Оксана, є одна ціннісна пара, яку вона найбільше культивує у своєму житті – 
Свобода і Відповідальність. Усвідомлення цих двох речей, вона вважає, має бути основоположними у 
житті сучасної людини. В громадському секторі історія діяльності Оксани почалася із 2015 року. До цього 
вона близько 20 років працювала у сфері вищої освіти. Очолює громадську організацію «Асоціація 
тренерів, психологів, коучів, консультантів», багато проєктів мала у напрямі формування громадянського 
суспільства, працюючи як тренер.

«Тема менторства у громадському секторі розвинута мало, як і в Україні загалом. Кооперація, співпраця, 
потреба в обміні ідеями – а не конкуренція – ось що повинно формуватися як нова компетенція 
представників громадських інституцій. Думаю, що ця програма стане саме таким майданчиком, де у 
спосіб менторського супроводу ми будемо разом готуватися до нових викликів нашого часу».


