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1. НАЗВА ЗГІДНО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ
Громадська організація  «Український центр інтелектуального розвитку» (ГО «УЦІР»).
Public Organization «Ukrainian Center for Intellectual Development » (GO UCID).

2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ГО ТА ЙОГО ОСЕРЕДКІВ / ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
м. Київ: 01033, вул. Тарасівська, 38, оф. 19.
м. Ірпінь: 08200,  Київська область, вул. Щорса 16, оф.  9.

3. МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Громадська організація «Українській центр інтелектуального розвитку» (УЦІР), 
заснована в 2005 році, є неприбутковою організацією, що об’єднує активістів із 
захисту прав людини, юристів, експертів, дослідників. Організація була заснована 
для представлення та захисту юридичних, соціальних, економічних, творчих, 
культурних та інших інтересів мешканців Київщини  та інших регіонів  України. Мета 
організації – підвищення рівня соціальної активності в Україні.

ГО «УЦІР»:
– УСПІШНО ПРАЦЮЄ В ТРЕТЬОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ З 2005 РОКУ;
– ОБ’ЄДНУЄ 3 ДОКТОРІВ НАУК, 10 КАНДИДАТА НАУК І 20 МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ;
– МАЄ ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ З ПРОВІДНИМИ ЕКСПЕРТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В 
ЦЕНТРАЛЬНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ;
– МАЄ ЕКСПЕРТІВ, ЯКІ МАЮТЬ ДОСВІД У ПРОВЕДЕННІ ДОСЛІДЖЕНЬ В РІЗНИХ ОБЛАСТЯХ;
ГО “УЦІР» МАЄ ВЕЛИКИЙ ДОСВІД РОБОТИ (РЕАЛІЗОВАНО 10 ПРОЕКТІВ ) І ДОВЕЛА СВОЮ 
ЗДАТНІСТЬ ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮВАТИ З ІНШИМИ ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗМІ, 
АКТИВІСТАМИ ТА ПРЕДСТАВНИКАМИ ВЛАДИ.
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4. ПРИКЛАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ГО УЦІР

ГО УЦІР успішно займається інформуванням населення України щодо переваг
євроінтеграції. Після закінчення проекту «Новий бізнес-простір: переваги від
євроінтеграції для місцевих ділових кіл» (який був реалізований при підтримці
Посольства Великої Британії в Україні), велика кількість представників місцевого
бізнесу (близько 1000 осіб) отримала інформацію про конкретні переваги та
механізми євроінтеграції. А раніше був реалізований проект щодо юридичної
підтримки фермерів (при підтримці Посольства Нідерландів). Загалом, УЦІР
реалізував 10 проектів (бюджет – близько $100000), які були направлені на
підтримку незахищених верст населення, навчання молоді, правову підтримку
мешканців сіл та інше. В цих проектах прийняло участь більше 10000 осіб.
Зараз ГО УЦІР реалізує проект «Поширення вдалих практик місцевого активізму
в громадах Київської області» та проводить тренінги активістів в Броварх, Ірпіні,
Буче та інших містах Київської області.

ГО УЦІР організувала та провела більше 100
молодіжних інтелектуальних змагань, в яких прийняло
участь більше 2000 молодих людей
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5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОНОРІВ
Посольство Великої Британії в Україні, Фонд «EVZ» (Німеччина), Посольство

Нідерландів в Україні, USAID та інші.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРІВ 
Громадська організація "Український центр громадянських ініціатив «Світло» , ВБО

Турбота про літніх в Україні», ГО «Кримська діаспора», ГО «Волонтерський рух
«Спільна допомга», ГО «Кримській правозахисний центр «Дія», ГО «Демократичні та
громадянські ініціативи», ГО «СТЕП», ГО «Молодіжний волонтерських рух «Let’s do it,
Ukraine», місцеві органи самоврядування Київської області України, місцеві ЗМІ та
активісти.

2) 2016-2017. «Поширення вдалих практик місцевого
активізму в громадах Київської області». Власна ініціатива.

7. ОСНОВНІ ПРОЕКТИ ВИКОНАНІ ЗА 2016 РІК
1) 2016-2017. Проект «Спілкування без меж: підтримка молодими волонтерами жертв
націонал-соціалізму на Дніпропетровщині та Київщині, спілкування з молоддю,
надання інформації, гуманітарної допомоги». При підтримці Фонду EVZ, Німеччина.

3) 2015-2016. Проект: «Молодь Зустрічає Iсторiю». При
підтримці Фонду EVZ та Міністерства Закордонних справ
Німеччини.
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8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
Найвищий орган ГО УЦІР – Загальні Збори.
До Правління ГО УЦІР входить 3 особи.
До Ревізійної комісії ГО УЦІР входять 3 особи.
Керівником ГО УЦІР та Головою Правління ГО УЦІР є Микита Вікторович
Шабанов.
Засновники ГО УЦІР : ІОТКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ, ГОЛЬДІН ПАВЛО
ЄВГЕНОВИЧ, СКРІПЦОВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ.
Голова Правління ГО УЦІР Микита Вікторович Шабанов є засновником ПП
«Свобода Плюс».
Інші представники органу управлення ГО УЦІР, не здійснюють виконавчі функції, у
керівних органах інших ГО, суб’єктах господарювання приватної форми власності,
у складі консультативно-дорадчих органів при органах державної влади, органах
місцевого самоврядування та їх посадових особах.

Персональний склад керівних органів: Олександр Куликов
(голова ревізійної комісії), Сергій Шуленко (заступник
Голови правління) та Аліна Костюк (секретар).
ГО УЦІР на постійній основі працює 5 осіб. Кількість
волонтерів (в основному студенти і молодь) - 50 осіб.
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9. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА 2016 ФІНАНСОВИЙ РІК
Джерела фінансування:
Грантові кошти Фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» (EVZ, Німеччина) для реалізації 
проекту  «Спілкування без меж: підтримка молодими волонтерами жертв націонал-соціалізму 
на Дніпропетровщині та Київщині, спілкування з молоддю, надання інформації, гуманітарної 
допомоги». 
Період реалізації проекту:  2016-2018рр.
Перший та другий транші у сумі: 277650,00 грн.
Дата надходження коштів: 01 вересня та 01 грудня 2016 року. 
Загальна сума гранту: 930000,00грн.
Витрачено на діяльність, передбачену контрактом з донором: 277650,00 грн.
Загалом джерела фінансування на 2016 рік: 277650,00 грн.

Загальні категорії витрат - реалізація проектних заходів у рамках грантових угод:  
Заробітна плата (з врахуванням видатків): 55530,00грн.
Адміністративні витрати: 19390,00грн.
Відрядження та подорожі: 17100,00грн.
Інші проектні заходи у рамках грантових угод:  134530,00грн.
Загалом витрати на 2016 рік: 277650,00 грн
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11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Адреса: м. Київ, 01033, вул. Тарасівська, 38, оф. 19.
Адреса: м. Ірпінь, 08200, вул. Щорса 16, оф. 9.
ucidngo@gmail.com
www.ucid.org.ua
Тел.: +380 44 221 18 83; +380 66 008 96 66

10. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016 РОЦІ
Метою проекту «Спілкування без меж: підтримка молодими волонтерами жертв націонал-соціалізму на Дніпропетровщині та Київщині,
спілкування з молоддю, надання інформації, гуманітарної допомоги» є покращення умов життя, підвищення соціального статусу і
самооцінки у маломобільних і немобільних людей, постраждалих від націонал-соціалізму і тоталітарних режимів, шляхом реалізації
розробленої моделі їх ефективного спілкування та взаємодії між собою (а також з представниками інших поколінь).
У ході реалізації проекту поставлена мета була досягнута: в учасників проекту з'явилися нові життєві інтереси, молоддю був визнаний
їхній досвід і життєві досягнення, відбулося підвищення соціального статусу літніх людей, учасників проекту. Була організована робота
у різних гуртках за інтересами (театральні постановки, «умілі руки»), були проведені навчальні семінари, організовані театральні
прем'єри та виступи театральних груп.
В рамках даного Проекту в містах Новомосковськ та Павлоград були створені 2 клубу спілкування - простір для спілкування літніх
людей. В рамках проекту на даний момент діє 3 клуби спілкування.
У ході реалізації проекту нами постійно велася робота з людьми похилого віку, жертвами націонал-соціалізму і тоталітарних режимів.
Систематична робота охоплює близько 100 літніх людей, представників цільової групи і близько 50 молодих волонтерів.
Підводячи підсумки, відзначимо, що в результаті реалізації проекту, була розроблена ефективна модель діалогу між людьми
постраждалими від нацизму і тоталітарних режимів, організації місць їхнього спілкування та взаємодії. В ході проекту була
використаний дуже ефективна модель допомоги представникам ЦГ. Так, для 5 нужденних представників ЦГ були проведені невеликі
ремонти, які істотно поліпшили якість їхнього життя. Дані ремонти допомагали робити молоді волонтери, які в ході ремонтів
спілкувалися з людьми похилого віку, ліквідуючи у літніх дефіцит спілкування і встановлюючи діалог поколінь.
Таким чином, ми вважаємо даний проект успішним. Поставлені цілі і завдання були повністю досягнуті, всі намічені заходи реалізовані,
громадськість прихильно поставилася до даного проекту.
У ході проекту  «Поширення вдалих практик місцевого активізму в громадах Київської області» було проведено 3 тренінги, в яких 
прийняли участь близько 100 місцевих активістів, які представляють різні громади Київської області. Допомогу в проведені цих заходів 
надали  наші партнери – ГО «Молодіжний волонтерських рух «Let’s do it, Ukraine».
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