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РІЧНИЙ ЗВІТ 

ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ВГО «ДЕМОУКРАТИЧНА ДІЯ» 

за 2015 рік 

 

Шановні колеги!  

 

Дякую вам за те, що ми всі вже більше десятка років разом впроваджуємо європейські  ідеї. 

 

Сьогодні всі знають, хто такі волонтери, як вони діють, допомагаючи армії. А ми всі вже 

багато років – волонтери ідеологічні. Допомагаємо державі в сфері європейської  інтеграції. 

 

Громадські організації не можуть замінити державні органи влади, ті, які пов’язані з 

питаннями інформування, ідеології, впровадження національної ідеї. Проте ми взяли на себе 

значну частину просвітницької, аналітичної, наукової та інформаційної роботи. 

 

Саме громадянське суспільство стало рушійною силою Революції гідності. Революція дала 

нам можливість повернутись до переформатування влади. 

 

Громадянське суспільство України, яке сьогодні на передньому краї в якості військового чи в 

якості волонтера, захищає незалежність своєї держави і очікує на підтримку громадянського 

суспільства передусім європейських країн. Для нас це підтвердження того, що ми діємо 

спільно і спільно протидіємо гібридній війні. 

 

Завдання кожної організації підвищити свою активність. 

 

Сьогодні ми формуємо нову візію нашої роботи. 

 

Дякую всім нашим друзям, партнерам, за нашу спільну діяльність, спільну 

відповідальність та спільні мрії протягом цього часу!  

 

Президент  

ВГО «Демократична дія» 

Пашко С.О. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 

Демократична дія - є всеукраїнською громадською організацією. 

Всеукраїнська громадська організація «Демократична дія» – юридична особа, діє 

на підставі Статуту, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 18 квітня 

2000 року, свідоцтво №1401. 

Код ЄДРПОУ -  21715200. 

Демократичній дії присвоєно ознаку неприбуткової організації  0006. 

Форма власності – колективна. 

Організаційно-правова форма – громадська організація. 

ВГО «Демократична дія» має рахунки в банках, виступає учасником цивільно-

правових відносин, має бланки, печатки, штампи, власну символіку. 

 

Для виконання статутних завдань ВГО «Демократична дія» може вступати в 

союзи, спілки, асоціації з іншими громадськими організаціями та укладати 

відповідні угоди. 

 

Основною метою діяльності ВГО «Демократична дія» є об’єднання  членів 

організації, їх морального, інтелектуального та фізичного потенціалу для захисту 

своїх інтересів, сприяння досягненню соціальної справедливості, забезпеченню 

зростання життєвого рівня населення України шляхом інтеграції у світове 

співтовариство, підтримка розвитку демократії в країні, сприяння солідарності 

прогресивних сил суспільства для побудови демократичної, соціально 

орієнтованої держави. 

 

Членство в ВГО «Демократична дія» є індивідуальним та колективним. 

 

Індивідуальним членом може бути кожна особа, яка дотримується вимог Статуту 

та бере участь у діяльності організації. 

Прийом індивідуальних членів організації здійснюється на підставі індивідуальної 

письмової заяви та реєстрації у регіональній організації. 

 

Колективними членами (учасниками) організації можуть бути громадські 

організації і колективи підприємств, установ, організацій мета та завдання яких не 

суперечать зазначеним у Статуті положенням. 

 

Прийом до колективних членів громадських організацій, що мають місцевий 

статус, відбувається за рішенням керівного органу відповідного регіонального 

відділення організації на підставі офіційної заяви від відповідного органу 

колективного члена. 

Прийом громадських організацій, що мають всеукраїнський статус, до 

колективних членів організації здійснюється за рішенням Президії організації на 

підставі офіційної заяви відповідного органу колективного члена. 
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КЕРІВНИЦТВО ВГО «ДЕМОКРАТИЧНА ДІЯ» 

Президент Пашко Сергій Олексійович 

Віце-президент Джердж Сергій Федорович  

Віце-президент Свідерська Наталія Володимирівна 

Голова Виконкому  Петрук Іван Мефодійович 

Голова Ревізійної комісії  Заяць Людмила Георгіївна 

Головний бухгалтер Москаленко Ірина Володимирівна 

Координатор проектів Трач Леся Володимирівна  

Регіональний координатор Кулик Маіна Олегівна 

 

МЕТОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ є сприяння розвитку демократичних перетворень і 

толерантності в суспільстві, сприяння інтеграції України в світову спільноту, 

підтримка розвитку демократії та верховенства закону, захисту прав людини, 

боротьба з корупцією, зміцнення конституційних свобод і гарантій, досягнення 

соціальної справедливості та соціального партнерства, реалізація політики 

гендерної рівності, національної і громадянської злагоди. 

Діяльність організації спрямована на розвиток громадянського суспільства в 

Україні, публічної дипломатії, допомога ВПО, співпраця з міжнародними 

організаціями, поширення європейського досвіду, стандартів і практик в Україні, 

формування громадської думки щодо побудови правової держави, розвиток нових 

соціальних медіа, популяризація в Україні європейських освітніх, наукових, 

молодіжних , культурних програм. 

 

МІСІЯ  ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДІЇ  –  активізація широкого громадського руху за 

європейську інтеграцію України. 

Повноправне членство України в ЄС дає можливість використовувати увесь 

політичний, економічний, технічний потенціал ЄС  та брати активну участь в його 

подальшому реформуванні. 



4 
 

 

НАШІ ЦІННОСТІ: 

 Демократичний суспільний устрій 
 Активне громадянське суспільство 
 Європейська інтеграція 

 

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ 

 Лідери громадської думки 

 Журналісти 

 Внутрішньо-переміщені особи (ВПО) 

 Учасники –АТО та їх сім’ї 

 Молодь та студентство 

 Державні службовці 

 

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ 

Демократична дія є членом Української національної Платформи. 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 Спільний німецько - польсько - український проект «Born To Be Free»; 

 

 Проект створення молодіжного театру на базі Уманського державного 

педагогічного університету ім. П. Тичини «Стоп корупція»; 

 

 Проект створення на базі Уманського державного педагогічного університету 

ім. П. Тичини Центру інклюзивної освіти; 

 

 Проект «Стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і 

місцевих спільнот у розвитку самозайнятості та мікропідприємництва», 

(Міжнародна Організація з Міграції в Україні); 

 

 Проект «Грантова підтримка волонтерських ініціатив», (КримSOS і Агенство 

ООН у справах біженців); 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПРОГРАМНИМИ НАПРЯМКАМИ У 2015 РОЦІ 

1 – Інформування щодо європейської  інтеграції України 

2 –  Внутрішньо-переміщені особи та допомога воїнам –АТО  
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Співпраця з Благодійною організацією  «Благодійний фонд «ОВЕС» щодо збору 

кришок 

 

 

 

 

3 – Протидія в інформаційній війні 

4 – Організаційна спроможність 

З метою посилення організаційної спроможності організації  експерти і 

співробітники з власної ініціативи та на запрошення партнерів поглибили свої 

знання роботи із соціальними медіа,  стратегічного планування, розробки PR-

стратегій і PR-тактик, з інформаційної безпеки, фінансового менеджменту. 

Демократична дія у своїй діяльності дотримується принципів відкритості, 

прозорості, антикорупційних вимог закупівлі послуг, дотримання гендерної 

рівності, захист довкілля. 
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НАШІ ПАРТНЕРИ 

 

Громадські організації 

 

Спілка жінок України, Київ 

Україна можливостей, Дружківка 

Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київ 

Інститут трансформації суспільства, Київ 

Український центр економічних досліджень ім.О.Разумкова 

Благодійний фонд «Україна-Русь», Львів 

Всеукраїнське Лікарське Товариство, Київ 

ЦСЄД Діаматік, Київ 

Гендерний інформаційно-аналітичний центр «КРОНА», Харків 

ДЕГО «ФЛОРА», Кіровоград 

Інститут Стратегічних Студій, Краків 

 

 

Міжнародні організації:  

 

Міжнародний Вишеградський фонд 

Фонд сприяння демократії посольства США в Україні 

Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні  

Представництво Фонду Фрідріха Наумана за Свободу 

Міжнародний фонд «Відродження»  

Посольство Канади в Україні  

Посольство Королівства Нідерландів в Україні  

Посольство Республіки Польща в Україні  

Посольство Бельгії в Україні  

Посольство Грузії в Україні  

Посольство Словацької Республіки в Україні  

 

Державні установи України 

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України  

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 

Міністерство закордонних справ України 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Товариство «Знання» України 

 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fosvita.ua%2Fabroad%2Fedu_prog%2F9920&rct=j&q=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8&ei=BhWfTvqPOIXssgbZ1KHACQ&usg=AFQjCNHQHs34JVabXxqT5Ee7PRf0EWAgDQ&cad=rja
http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/pro-ministerstvo


8 
 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА 2015 РІК 

 

Розподіл коштів, отриманих у 2015 році за програмними напрямами (грн.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26000 
25000 

367910 

Обсяг фінансування, грн 

Born To Be Free

КримSOS 

IORFEN



9 
 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Всеукраїнська громадська організація «Демократична Дія». 

Код ЄДРПОУ 21715200 

Адреса для листування:  03191, м. Київ, вул. Ломоносова, 56, оф.75  

Тел/факс: +380-44-574-75-03  

Ел. адреса: demaction@ukr.net 

Facebook: 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%

D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-Democratic-Action-

1071198456244885/ 

 

mailto:demaction@ukr.net
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-Democratic-Action-1071198456244885/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-Democratic-Action-1071198456244885/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D1%96%D1%8F-Democratic-Action-1071198456244885/

