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Звернення до читачів
Вітаємо Вас, шановні колеги!
Ми раді представити Вам результати діяльності Творчого
об’єднання «ТОРО» у 2009 році. На декількох сторінках звіту
описана ціла історія наших перемог і ризиків, щастя і суму.
Цей рік був для нас особливо важливим. Команда ТОРО
зосередила свої зусилля в напрямку антикорупції. Ми змогли
охопити як регіональний, так і всеукраїнський рівні. І як
наслідок, із вересня 2009 року Творче об’єднання «ТОРО» діє в
статусі контактної групи в Україні Transparency International.
Саме 2009 рік спрямував вектор нашої діяльності на 2010 2011 роки. Творче об’єднання «ТОРО» має амбітну мрію –
залучати якомога більше громадян України до формування і
реалізації раціональної та відкритої державної політики. Ми
переконані, що саме від кожного з нас залежатиме майбутнє
всієї України.
З повагою,
команда Творчого об’єднання «ТОРО»
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ІСТОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Творче об’єднання «ТОРО» (eng - Creative Union
«TORO») своїм
народженням
завдячує
молодим
літераторам Кіровоградщини. Саме вони у 1999 році
вирішили об’єднати свої зусилля з метою підтримки
творчих
ініціатив
регіональної
молоді.
Відтоді
креативність є основною ознакою Об’єднання, а сама
організація з часом стала центром впровадження
інновацій в Кіровоградському регіоні.
З приходом в організацію нової команди (2005 рік) було
сформовано нові бачення та місія Творчого об’єднання
«ТОРО». Фокус активності Об’єднання переноситься на
діяльність, пов’язану із гендерною рівністю, адвокасі та
аналітикою.
Із вересня 2009 року Творче об’єднання «ТОРО» діє в
статусі Контактної групи в Україні Transparency
International – глобальної антикорупційної неурядової
організації,
що
має
понад
90
національних
представництв та працює більше як у 100 країнах світу.
Місія Творчого об’єднання «ТОРО» полягає у
впровадженні в Україні демократичних процедур участі
громадян у формуванні та реалізації державної політики.

Наші цінності:
Відповідальність

Ми цінуємо дотримання домовленостей, виконуємо взяті на себе
зобов’язання і розраховуємо на взаємність. У команді ми розраховуємо на
підтримку один одного. Ми даємо відповідь на ситуацію, яка трапляється.

Інноваційність

Ми переконані, що створення і застосування інновацій – запорука нашого
успіху. Ми шукаємо і застосовуємо нові ідеї та технології. Наші ідеї і
зусилля завжди спрямовані на досягнення результату.

Ми навчаємось

Ми цінуємо прагнення до розвитку і самовдосконалення. Жага нових знань
змушує нас рухатись вперед. Ми постійно навчаємося новому,
розвиваємося професійно й особистісно.

Підзвітність

Для нас важливо бути підзвітними перед нашими колегами, клієнтами й
партнерами. Ми завжди звітуємо про нашу діяльність. Ми вибудовуємо
довгострокові відносини на принципах підзвітності та відкритості.

Чесність

Ми завжди робимо те, що обіцяємо, цінуємо однозначність відповіді на
поставлене запитання та чистоту відносин з іншими людьми.

Активність

Ми не чекаємо, коли знання та блага прийдуть до нас, а самі докладаємо
зусиль для їх створення. Наша активна життєва позиція допомагає нам
бути успішними.

Прагматизм

Ми вважаємо, що системність, планомірність та орієнтація на результат –
запорука досягнення успіху. Ми приймаємо рішення на основі всебічного
аналізу ситуації й враховуємо наслідки своїх рішень.

Команда
ТО «ТОРО»

Ми – команда однодумців. Нас об’єднують спільні цілі й цінності. Кожен з
нас докладає максимально зусиль для досягнення спільного результату.
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КОМАНДА ТОРО
Визначення
стратегічних
пріоритетів
організації здійснює Рада Творчого
«ТОРО». До її складу входять:
- коорд инатор
програм Творчого об’єднання «ТОРО».

1.

Бочаров-Туз Володимир

2.

Волошина Алла

-

діяльності
об’єднання
моніторингових

віце-презид ент Творчого об’єднання

«ТОРО».

Щоденно на досягнення місії
організації
працює
команда
професіоналів у складі 9 осіб:
1. Бочаров-Туз Володимир

координатор моніторингових програм,
bocharov@t oro. org. ua.

3.

обласної ради з питань освіти, культури, науки, спорту,
молодіжної політики, у справах сім’ї і туризму.
4.

Карплюк Михайло - депутат Кіровоградської обласної ради.

5.

Лазарєва Лариса - бухгалтер Творчого об’єднання «ТОРО».

6.

Лебідь Валерій

7.

Останній Віталій - зас тупник начальника управління у

2. Волошина Алла - віце-президент,
volos hyna@toro.org.ua.

3. Власова Олена

голова
Кіровоградської
округи
Національної скаутської організації України «Плас т».

справах сім’ї та молоді
державної адмініс трації.

перекладач,

elenavl2301@gmail.com.

Громовий Віктор - голова пос тійної комісії Кіровоградської

Кіровоградської

Голова
Кіровоградської облас ті.

Федерації

обласної
профс пілок

8.

Петров Сергій

vlasova@toro.org.ua.

9.

Стоян Анатолій - перший заступник голови Знам’янської

5. Дігтяр Вікторія - офіс-менеджер,

10. Хмара Олексій - презид ент Творчого об’єднання «ТОРО».

4. Власова Олена - асистент проектів,

районної державної адмініс трації.

digtyar@toro.org.ua.

6. Зайцев Василь - асис тент проектів,
zaytsev@toro.org.ua.

7. Лазарєва Лариса

-

бухгалтер,

Національний антикорупційний комітет при Президентові
України;

президент,

Громадська рада при Урядовому
питань антикорупційної політики;

lazareva@toro.org.ua.

8. Хмара Олексій

-

k hmara@toro.org.ua.

9. Цум арєв Марат
marat @toro.org.ua.

-

Творче об’єднання «ТОРО» бере участь в роботі
консультативно-дорадчих органів різного рівня:

юрис т,

уповноваженому

з

Експертна група при Кіровоградській обласній державній
адміністрації;
Громадська рада при голові Кіровоградської обласної
державної адмініс трації;
Координаційна рада з питань протидії туберку льозу та
ВІЛ/СНІДу при Кіровоградській обласній державній
адміністрації;
Обласна Спос тережна комісія
обласній державній адміністрації;

при

Кіровоградській

Громадсько-експертна
група
при
Головдержслужби в Кіровоградській області.

управлінні
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Творче
об’єднання
«ТОРО»
працює
як
в межах Кіровоградської області, так і по всій території
України і здійснює свою роботу за такими напрямками
діяльності:

запобігання корупції на всіх рівнях ;
громадський контроль та адвокасі

;

аналіз публічної політики

;

участь громадськості у врядуванні .

На шляху до появи Індексу прозорості інститутів
громадянського суспільства України, ГУРТ підбив
підсумки 2009 року. Базуючись на даних статистики
порталу ГУРТ за період 1.01.2009 - 31.12.2009,
визначено ТОP 10 інформаційно активних інститутів
громадянського суспільства України.
Перше місце в рейтингу посіло Творче об’єднання
«ТОРО»

Малюнок 1: ТОР 10 інформаційно активних ІГС Укра їни
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ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ НА ВСІХ РІВНЯХ
Високий рівень корупції,
який зберігається в країнах
із низьким рівнем прибутків –
це нескінченна гуманітарна
катастрофа.
Transparency International

Україна

10

0
Тотальна
корупція

Корупція
відсутня

Малюнок 2: Шкала Індексу Сприйняття
Корупції та міс це України на ній в 2009 р.

Чому ми це робимо?
Дві третини населення України платить подвійну ціну за
послуги держави – спочатку у вигляді податків, а потім
ще й у вигляді хабарів. За даними Transparency
International Індекс Сприйняття Корупції 2009 року в
Україні становить 2,2 бали з 10 можливих, що відповідає
146 місцю держави серед 180 найбільш корумпованих
країн світу, охоплених дослідженням. Дана ситуація
демонструє, що корупція залишається серйозним
викликом для нашої країни. Хабарництво, корупція
підривають конкуренцію та сприяють масштабній втраті
ресурсів для розвитку країни, втраті можливостей для
кожного українця.
Діяльність Творчого об’єднання «ТОРО» націлена на
гуртування громадськості у напрямку протидії корупції,
покращення поінформованості суспільства про корупцію
та її негативні наслідки а також на здійснення
незалежного громадського антикорупційного контролю за
діями влади всіх рівнів.
Що ми робимо?
Зменшення рівня корупції у системі вищої освіти
Творче об’єднання «ТОРО» координувало проведення
громадського моніторингу вступних кампаній до вищих
навчальних закладів України ІІІ і IV рівнів акредитації
державної форми власності у 11 регіонах України
протягом 2008 та 2009 років. Наша діяльність у 2009 році
була зосереджена на (і) відстеженні значення
сертифікату про проходження зовнішнього незалежного
оцінювання при вступі до вищого навчального закладу;
(іі) вивченні загального рівня організації та проведення
вступних кампаній; (ііі) виявленні можливих зловживань з
боку представників вищих навчальних закладів; (іv)
дослідженні рівня прозорості та відкритості роботи вищих
навчальних закладів; (v) порівнянні результатів
громадського моніторингу вступних кампаній 2008 та
2009 років.

Малюнок 3: Сайт www.vstup.in.ua

Отримані результати:
рекомендації громадськості щодо удосконалення
організації
вступної
кампанії
враховано
Міністерством освіти і науки України в удосконаленні
Умов прийому до вищих навчальних закладів у 2009
та 2010 роках;
розроблений,
апробований
та
удосконалений
інструментарій
для
проведення
громадського
моніторингу за роботою приймальних комісій вищих
навчальних закладів;
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налагоджена
конструктивна
співпраця
між
громадськістю та Міністерством освіти і науки
України, керівництвом вищих навчальних закладів.

Діяльність Творчого об’єднання «ТОРО» в
статусі контактної групи в Україні Transparency
International
1. Оприлюднення щорічного Індексу сприйняття корупції
від
Transparency
International
(http://www.toro.org.ua/news/300.html)
2. Представлення позиції України на міжнародних
заходах, ініційованих Transparency International.

Малюнок 4: Оприлюднення ІСК 2009
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА АДВОКАСІ
Не запитуйте, що уряд
може зробити для вас.
Запитуйте, чому він цього
досі не зробив.
Герхард Кохер, політолог

Чому ми це робимо?
Ми контролюємо дії влади тому, що:
1) вважаємо, що влада - не Бог, і саме тому не
обов’язково їй вірити;
2) влада розпоряджається грошима платників податків,
тобто – нашими із вами. Отже, є доцільним контролювати
ефективність і результативність витрачення наших
коштів, а також виконання зобов’язань влади, які вона
нам дає.
Команда Творчого об’єднання «ТОРО» переконана у
тому, що чим більше громадяни контролюють дії влади,
тим якісно кращим стає наше життя. Уся діяльність
Об’єднання націлена на те, аби кожен громадянин міг
самостійно вирішувати життєво важливі для себе
питання і брати на себе відповідальність за якість свого
життя.
Що ми робимо?
Ініціатива «Самоорганізація: на шляху від влади до
громади». Діяльність в межах даної ініціативи
фокусувалася на створенні умов для розвитку органів
самоорганізації населення в місті Кіровограді шляхом
підтримки ініціативних кіровоградців, їхнього навчання та
розробки силами залучених експертів Положення про
органи самоорганізації населення у місті Кіровоград.
Результатами діяльності є:
в місті Кіровограді створено та діє Центр розвитку
локальної демократії, який надає юридичні,
навчальні, організаційні послуги представникам
органів самоорганізації населення;
розроблено Положення про органи самоорганізації
населення у місті Кіровоград;
розширено реальні можливості участі громадян у
вирішенні місцевих проблем, у відстоюванні своїх
прав і захисті інтересів.

Малюнок 5: Сайт www.ngoexpert.in.ua

Ініціатива «Робочий стіл громадського експерта:
Інтернет-ресурс для громадських активістів». 5
листопада 2008 року Кабінет Міністрів України своєю
постановою № 976 ухвалив Порядок сприяння
проведенню громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади. Відповідно до постанови в Україні
запроваджено нову форму громадського контролю –
громадську експертизу. Постанова КМУ №976 надає
організаціям
громадянського суспільства право
проводити
незалежну
оцінку
діяльності
органів
виконавчої влади, а також ефективності прийняття і
виконання владних рішень. За результатами оцінки
громадські експерти готують пропозиції, що є
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обов’язковими для врахування органами виконавчої
влади.
Разом з тим за більш як річний термін існування
інструменту громадської експертизи в Україні було
ініційовано не більше тридцяти громадських експертиз, а
успішно закінчено менше десятка. Одною з причин цього
є
недостатній
професійний
рівень
організацій
громадянського суспільства в питанні оцінювання дій
органів виконавчої влади. З огляду на це Творче
об’єднання „ТОРО” в партнерстві з ІАЦ „Громадський
простір”, УНЦПД та за фінансової підтримки МФ
„Відродження” ініціювало створення спеціалізованого
інтерет-ресурсу для тих, хто бажає проводити
громадську експертизу. Сайт під назвою „Електронний
робочий стіл громадського експерта” доступний для
громадськості за адресами в Інтернет ngoexpert.in.ua та
civicexpert.in.ua
Результатами діяльності є:

Малюнок 6: Сайт www.ngoexpert.in.ua –
розділ «Проведення громадської
експертизи крок за кроком».

Новий Інтернет-сайт є комплексним рішенням для
громадських активістів. Адже він дозволяє не лише
знайомитися з передовим українським досвідом у
проведенні громадської експертизи, а й планувати
власну експертну кампанію. Для цього користувачам
сайту у пригоді стануть актуальні нормативні акти та
методичні документи, що стосуються проведення
експертизи, інтерактивні поради консультантів по всіх
етапах проведення експертизи, а також до база даних
вже здійснених в Україні громадських експертиз. Окрім
того, сайт дає можливість громадським експертам
тримати постійний зв’язок поміж собою.
Для цього усі зареєстровані користувачі можуть
обмінюватися думками як за допомогою сервісів сайту,
так через спеціалізовану Google-групу „Громадська
експертиза в Україні”.
Її адреса в
Інтернет
http://groups.google.com/group/civicexperts?hl=uk
Малюнок 7: Google Група "Громадська
експертиза в Україні"
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АНАЛІЗ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Демократія залежить від
освіченої громадської думки:
громадяни повинні бути
достатньо знайомими з
публічними питаннями,
на яких вони ґрунтують
свій вибір.
Вейн Парсонс

Чому ми це робимо?
Органи влади усіх рівнів щодня здійснюють діяльність у
наших із вами інтересах. Проте, в Україні зберігається
стабільно стійка недовіра громадян до владних
інститутів. Можливо, причина криється у відсутності
діалогу в форматі «влада – суспільство». Натомість,
саме в результаті такого діалогу відбувається
легітимізація самої влади. Співпраця державних органів
із
незалежними
громадськими
організаціями
аналітичного спрямування є невід’ємним елементом
демократичної політичної культури європейського зразка.
Творче об’єднання «ТОРО» займається дослідницькою
діяльністю, яка полягає у вивченні суспільно важливих
проблем і виробленні шляхів їх розв’язання. Ця
активність Об’єднання випливає із загальносуспільних
інтересів та орієнтується на них.
Що ми робимо?
Ініціатива «Здорова влада – здорові ми!». Команда
Творчого
об’єднання
«ТОРО»
вперше
в
Кіровоградському регіоні реалізувала громадський
моніторинг процедури проведення тендерів по закупівлі
управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації путівок
у дитячі санаторно-оздоровчі заклади.
Результатом діяльності Творчого об’єднання
«ТОРО»
стало
внесення
змін
за
рішенням
Кіровоградської
обласної
ради
до
Програми
оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми
Кіровоградської області на 2007 – 2013 роки
http://www.oblrada.kirovograd.ua/npb/ Зокрема такі:

Малюнок 8: Ініціа тива "Здорова влада здорові ми!"

продовжити практику проведення громадського
моніторингу
виконання
обласної
програми
оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з
дітьми Кіровоградської області на 2007-2012 роки із
застосуванням досвіду роботи обласної громадської
організації «Технології оптимального розвитку
особистості»;
поліпшити планування оздоровчої кампанії шляхом
оприлюднення на початку оздоровчої кампанії
кількості путівок, що буде передана у кожен район, та
категорій осіб, які зможуть оздоровитися за даними
путівками;
запровадити інформування громадськості про
можливість
оздоровлення
із
обов’язковим
зазначенням предмету оздоровлення, цільових груп,
що можуть оздоровитися, відомостей про заклади
оздоровлення, періоди проведення оздоровлення.
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УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВРЯДУВАННІ
Чому ми це робимо?
Одним із пріоритетів Творчого об’єднання «ТОРО» є
формування раціональної, усвідомленої, довготривалої
участі людей у суспільному житті, вирішенні державних
справ. Саме тому команда Об’єднання працює над тим,
аби кожен українець мав змогу безпосередньо та з
максимальним результатом брати участь у врядуванні
(управлінні державними справами) на рівні села, селища,
міста, району, держави.

Носієм суверенітету та
єдиним джерелом влади
в Україні є народ. Народ
здійснює владу безпосередньо
і через органи державної
влади та органи місцевого
самоврядування.
Конституція України,
стаття 5

Що ми робимо?
Ініціатива «Малі проекти на підтримку великих
ініціатив». Ми надавали фінансову, консультативну та
організаційну
підтримку небайдужим
громадянам,
ініціативним групам, органам самоорганізації населення
та громадським організаціям Кіровоградської області для
втілення задумів, які є важливими для малої громади.
Максимальний розмір фінансової підтримки одного
проекту становив 7 000 гривень. Загальний бюджет
конкурсу склав 31 640 грн.
У результаті підтримки ініціатив у Кіровоградському
регіоні відбулося покращення якості життя малих громад
у таких напрямках:
силами ініціативних мешканців гуртожитку по вул.
Київській, 35 збудовано дитячий майданчик та
пандуси
(http://www.youtube.com/watch?v=yC3EkdEX7Jc);
привернута увага кіровоградців до проблем та
досягнень людей з обмеженими
фізичними
можливостями
через
збільшення
кількості
інформаційних матеріалів у регіональних засобах
масової інформації;

Малюнок 9: Дитячий майданчик біля
гуртожитку по вул. Київській

проведено фотовиставку на тему «Екологічні
проблеми міста Кіровограда у полі зору молоді»;
у загальноосвітній школі №18 міста Кіровограда
започатковано роботу шкільного соціального театру.
Більше 30 дітей отримали навички вирішення гострих
конфліктних
ситуацій
конструктивним
(ненасильницьким) шляхом;
вперше в місті Світловодськ (Кіровоградська обл.)
впроваджено методику реабілітації людей з
обмеженими
фізичними
можливостями,
застосовуючи рекреаційний туризм. За результатами
проекту знято фільм;
створено сайт для підлітків «Територія підлітків»
www.pidlitok.com.ua, на якому надаються он-лайн
консультації щодо можливих ризиків від ранніх
статевих відносин.
Малюнок 10: Сайт www.pidlitok.com .ua
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Докладніше
ініціативи

можна

з

результатами

ознайомитися

реалізації

за посиланням:

14
Проведено
обласну
конференцію
на
тему:
«Консолідація дій організацій громадянського
суспільства: рецепти від кризи». Під час конференції
відбулося обговорення стану розвитку громадянського
суспільства на Кіровоградщині, принципів консолідації
громадських об’єднань області у 2009 році, а також
шляхів подальшого розвитку громадського середовища
Кіровоградщини в умовах фінансово-економічної кризи.
Результатами обговорення стало таке:
визначені передумови для розвитку громадських
ініціатив на Кіровоградщині у поточному році;
окреслено стратегію дій організацій громадянського
суспільства із протидії кризі на Кіровоградщині;
розглянуто інструменти консолідації громадських
об’єднань області та визначено найбільш ефективні
механізми взаємодії громадськості та органів влади
регіону.
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ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПРО
ДІЯЛЬНІСТЬ ТВОРЧОГО ОБ’ЄДНАННЯ
«ТОРО»
Ми бачимо своїм обов’язком постійне інформування
громадськості про можливі дії щодо запобігання корупції.
Ми робимо це постійно та з використанням усіх
доступних каналів комунікації.
Сайт Творчого об’єднання «ТОРО» (www.toro.org.ua) є
джерелом актуальної та якісної інформації для всіх
бажаючих долучитися до антикорупційного руху.
Окрім того, у 2009 році організацією було сформовано
основні принципи та засади інформаційно-аналітичного
бюлетеню «На шляху до доброчесності».
Малюнок 12: Сайт www.toro.org.ua

Дане видання є доступним для широкого кола читачів,
починаючи з 1 січня 2010 року, та містить інформацію
про усі актуальні події українського атикорупційного руху
за попередній місяць.
З інформаційним бюлетенем можна ознайомитися в
Інтернет за посиланням: http://www.toro.org.ua/inf-buleten/
Протягом 2009 року про діяльність Творчого об’єднання
«ТОРО» вийшло близько 170 інформаційних матеріалів,
зокрема таких:

Малюнок 13: Антикорупційний бюлетень
"На шляху до доброчесності"

в друкованих медіа

19

на телебаченні

7

в електронних медіа

18

на Інтернет-сайтах

117

на радіо

7

Ми представлені в соціальних мережах, за допомогою
яких доносимо позицію організації до широкого кола
активних громадян:
Transparency UA
http://www.facebook.com/event.php?eid=340163358006&ref
=share
Творче об'єднання
TransparencyUA)

"ТОРО"

(Канал

користувача

http://www.youtube.com/user/TransparencyUA?gl=RU&hl=ru
Transparency UA
http://vkontakte.ru/club14955241
Тематична група «Громадська експертиза в Україні»
http://groups.google.com/group/civicexperts?hl=uk
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НАШІ ПАРТНЕРИ
Ми щиро дякуємо всім, хто впродовж тривалого часу
підтримує нас своїми ідеями, порадами, спільними
справами та ресурсами. Ми цінуємо допомогу всіх осіб та
організацій, що долучалися до реалізації ініціатив
Творчого об’єднання «ТОРО».

Ми дякуємо кожному з Вас та зокрема:
Органам влади різного рівня
Секретаріат Кабінету Міністрів України

Донорам та спонсорам

Міністерство освіти і науки України

Агентство
розвитку

Урядовий уповноважений з питань антикорупційної
політики

Міжнародний фонд «Відродження»

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків
з громадськістю Кіровоградської ОДА

Проект
«Об’єднуємося
реформ» (UNITE R)

заради

Фонд
імені
Стефана
(Республіка Польща)

Баторія

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Кіровоградської ОДА
Неурядовим та іншим організаціям України

США

з

міжнарод ного

Trans parency Int ernational

Український незалежний центр політичних досліджень
Лабораторія законод авчих ініціатив

Проект «Сприяння активній участі
громадян у протидії корупції в Україні»

Ресурсний центр «Гурт»
Інформаційно-аналітичний центр «Громадський прос тір»

Міжнародний благодійний фонд «Open
Ukraine»

ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення"
Фонд розвитку міста Миколаїв

Посольс тво Королівс тва Нідерландів в
Україні

Громадська організація «Лицем до лиця» (м.Одеса)
Медіа-група «Весь Кіровоград»
Білоцерківська районна молодіжна громадська організація
«Ліга Української Молоді»
Бердянський міський комітет руху «Педагоги за мир та
взаєморозуміння»
ВОГО «Подільський центр соціальних технологій»
ВОМГО «Наше Поділля» (м. Вінниця)
ГО «Альянс» (м. Донецьк)
Дрогобицька громадська організація Комітету виборців
України
Житомирський обласний центр молодіжних ініціатив
Одеський суспільний інс титу т соціальних технологій
Регіональне ресурсне агентс тво «Крим-Перспектива»
Товарис тво Лева (м. Львів)
Школа Рівних Можливос тей (м.Київ)

Фонд Фрідріха Науманна за Свободу
Фонд «Східна Європа»
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ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ
Командою
Творчого
об’єднання
«ТОРО»
була
розроблена оновлена стратегія діяльності організації на
період до 2012 року. Нашими стратегічними цілями та
пріоритетами на найближчі два роки є такі:
ЩО? АКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ
АНТИКОРУПЦІОНЕРІВ
ЯК? Творче об’єднання «ТОРО» проводить ефективну
комунікацію з громадськістю, спрямовану
на її
активізацію в протидії корупції.

ЩО? ПРОВІДНИЙ ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЇ
ЯК? Творче об’єднання «ТОРО» консолідує голос
громадськості у розробці та реалізації Національної
Антикорупційної стратегії.

ЩО? ЕФЕКТИВНИЙ КОНТРОЛЕР ЗА ДОБРОЧЕСНІСТЮ
В МЕДИЦИНІ
ЯК?
Творче
об’єднання
«ТОРО»
координує
Загальнонаціональну мережу неурядових організацій, що
протидіють корупції в медицині.

ЩО? АДВОКАТ ДОБРОЧЕСНОСТІ В
УКРАЇНИ ДО ЄВРО-2012

ПІДГОТОВЦІ

Творче об’єднання «ТОРО» консолідує
громадянське
суспільство
для
здійснення
незалежного контролю за підготовкою України до
Євро-2012.
ЯК?

ЩО? ІНІЦІАТОР ЗМІН В ПІДХОДАХ ДО ПРОВЕДЕННЯ
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
ЯК? Творче об’єднання «ТОРО» розробляє в партнерстві
з
владою
систему
ефективного
тендерного
законодавства.

Запрошуємо Вас підтримати стратегічні пріоритети
Творчого об’єднання «ТОРО» та долучитися до їхньої
реалізації.

Творче об’єднання «ТОРО»
Звіт за 2009 рік
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ВИДИ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЄ ТВОРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ТОРО»
організація
адвокасі
кампаній
громадянського представництва);

(кампаній

виконання громадської експертизи та проведення
моніторингу;
залучення громадськості до процесу прийняття
владних рішень;
адміністрування грантових програм та проектів,
регрантинг;
організація та проведення публічних заходів усіх
рівнів (логістика та фасилітація);
проведення тренінгів за напрямами:
розвиток
спроможності
громадського
сектору: «Основи самоорганізації», «Робота в
команді», «Основи фандрейзингу», «Розробка
соціальних проектів», «Стратегічне планування»,
«Просування
громадської
організації»,
«Компетенція лідера у соціальній роботі»,
«Організація та проведення інформаційних
кампаній», «Проектний менеджмент», «Робота в
громаді», «Лідерство в громаді»;
участь
громадськості
у
врядуванні:
«Планування
кампаній
громадського
моніторингу», «Участь громади в управлінні
державними справами», «Реалізація права
громадянина на доступ до інформації»,
«Планування
та
реалізація
кампаній
громадського
представництва
(адвокаті)»,
«Ефективне ведення переговорів»;
аналіз документів: «Основи проведення
соціологічних
досліджень»,
«Написання
аналітичних
звітів»,
«Написання
ділових
документів», «Ведення ділової переписки».
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ТВОРЧОГО
ОБ’ЄДНАННЯ «ТОРО» ЗА 2009 РІК
Надходження, отримані Творчим об’єднанням «ТОРО» у
2009 році
Вид допомоги,
підстава

Найменування
донора

Сума
допомоги,
грн.

№

Назва проекту

1

Проект «Простір вільний
від корупції, моніторинг
вступної кампанії 2009
року у ВНЗ»

9640,40

2

Проект «Здорова влада - Безповоротна
фінансова Менеджмент
здорові ми!»
допомога,
сістемз
Договір № 6040-001-51-00-0101- інтернешнл
158 від 01.06.07

62418,90

3

Проект «Простір вільний
від корупції, моніторинг
роботи
приймальних
комісій державних вищих
навчальних закладів під
час вступної кампанії
2008 р.»

4

Проект «Робочий стіл Добровільне пожертвування на
громадського експерта: проектні витрати
Інтернет-ресурс
для Угода №40073 від 04.09.09
громадських активістів»

5

Проект «Самоорганізація Фінансова
підтримка
на шляху від влади до реалізацію проекту
громади»
Угода.№38647 від 10.10.08

6

Проект «Малі проекти в Безповоротна
фінансова Фонд
Баторія
підтримку
великих допомога,
(Польща)
ініціатив»
Договір №18863 від 18.03.08

7

Проект
«Громадським Цільова благодійна допомога
Фонд
«Східна 58000,00
радам
Кіровоградщини Договір № К09-0046 від 16.07.09 Європа»
професійну підготовку»

8

Проект «Тато-школа - Цільова благодійна допомога
справа для справжніх Договір № 7-2009 від 12.05.09
чоловіків»

Фонд «Відкрий 25000,00
Україну»

9

На розвиток організації

Інші добровільні внески

Фізична особа

42,00

10

На розвиток організації

Відсотки банку

-

25,50

Безповоротна
фінансова Менеджмент
допомога,
сістемз
Договір № 6040-001-51-00-0117- інтернешнл
001 від 30.03.09

Безповоротна
фінансова Менеджмент
допомога,
сістемз
Договір № 6040-001-51-00-0109- інтернешнл
001 від 01.06.08

Разом надходжень по проектах

226997,49

Міжнародний
фонд
«Відродження»

92048,30

на Міжнародний
фонд
«Відродження»

21983,50

65257,50

561413,59
Витрати, понесені Творчим об’єднанням «ТОРО» у 2009
році, відображені в аудиторському
висновку про
фінансову діяльність Творчого об’єднання «ТОРО»
станом на 31.12.2009 року.

Творче об’єднання «ТОРО»
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АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ
В липні-вересні 2009 р. проект «Гідна Україна»
(Менеджмент Сістемз Інтернешнл) спільно з Творчим
центром ТЦК провели фінансову перевірку обраних
організацій-грантерів проекту. Метою аудиту було
проведення перевірки цільового використання коштів,
отриманих
від
компанії
«Менеджмент
Сістемс
Інтернешнл» громадськими організаціями України.
За висновками аудиторів в Творчому об’єднанні «ТОРО»
бухгалтерський облік використання коштів носить
прозорий характер і ведеться
з дотриманням
законодавчих і нормативних вимог та відповідає
загальноприйнятим обліковим принципам в Україні.
Результати фінансової перевірки Творчого об'єднання
«ТОРО» (Малюнок 14: Результати фінансової перевірки
ТО "ТОРО" проектом «Гідна Україна» спільно з Творчим
центром ТЦК) можна знайти за посиланнями:
http://www.pace.org.ua/content/view/188/lang,uk/
та
http://www.toro.org.ua/news/324.html
Окрім того, на замовлення Творчого об’єднання «ТОРО»
незалежним аудитором фізичною особою-підприємцем
Пипяк Людмилою Генріхівною (м. Вінниця) проведено
аудиторську перевірку фінансової звітності Творчого
об’єднання «ТОРО» за 2009 рік.
Проведена перевірка дає підстави для висловлення
думки аудитора про те, що показники фінансового звіту
сформовані відповідно до вимог чинного законодавства
та достовірно, в усіх аспектах відображають фінансовий
стан Творчого об’єднання «ТОРО» на 31 грудня 2009
року, а також результат його діяльності за 2009 рік.

Малюнок 14: Результа ти фінансової
перевірки ТО "ТОРО" проектом «Гідна
Україна» спільно з Творчим центром ТЦК
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ЯК ПІДТРИМАТИ ТОРО
Ми допомагаємо людям у демократичний спосіб
впливати на владу з метою забезпечення їхньої участі у
формуванні та реалізації державної політики.
Ми переконані, що кожен з тих, хто готовий відігравати
активну участь у житті своєї громади, кожен, хто готовий
нести відповідальність за себе та інших, кожен хто
працює на те, аби жити у чесній та демократичній
державі, має право на нашу допомогу.
Ви можете особисто долучитися до реалізації програм
Творчого об’єднання „ТОРО".
Про те, як саме Ви можете вкласти свої сили та час в
роботу організації, Вам завжди підкажуть безпосередньо
в офісі організації:
за телефоном: +38(0522)27-27-54
за електронною поштою: info@toro.org.ua
за адресою: м. Кіровоград, вул. Єгорова, б.17, пом.4
Ви можете допомогти організації власними грошима,
зробивши пожертву на ім'я Творчого об’єднання «ТОРО».
Наші банківські реквізити:
Творче об’єднання «ТОРО», р/р 26005312335001 в
Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ
«Приватбанк», код ЄДРПОУ 23906275, МФО 323583.
Просимо у призначенні платежу зазначати таку
інформацію «Добровільна пожертва на статутну
діяльність організації».
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НАШІ КОНТАКТИ
Адреса Творчого об’єднання «ТОРО»:
поштова: 25005 м. Кіровоград-5, а/с №48
фактична: 25006 м. Кіровоград,
вул. Єгорова, буд. 17, пом. 4
Телефон: +38(0522)27-27-54
Факс: +38(0522)22-82-91
E-mail: info@toro.org.ua
Сайт: www.toro.org.ua

Ми в соціальних мережах:
Transparency UA
http://www. facebook.com/event.php?eid=340163358006& ref=share

Творче об'єднання
TransparencyUA)

"ТОРО"

(Канал

користувача

http://www.yout ube.com/us er/ TransparencyUA?gl=RU&hl=ru

Transparency UA
http://vkontakte.ru/club14955241

Тематична група «Громадська експертиза в Україні»
http://groups.google.com/group/civicexperts?hl=uk
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