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Формула успіху громадянської дії за підсумками конкурсів
малих грантів ФРММ /М.Є. Золотухін
Даний буклет – це огляд історій успіху грантерів двох
конкурсів Фонду розвитку міста Миколаєва у 2010-11 роках, які
були спрямовані на компанії громадянського представництва
(адвокасі) інституцій громадянського суспільства з м.
Миколаєва, Миколаївської та Херсонської областей та АР Крим
за фінансової підтримки МФ «Відродження», Фонду С. Баторія
(Польща) та NED (США).
Саме унікальний досвід згаданих організацій з захисту
прав громадян та представництва інтересів громад при
формуванні та реалізації державної політики влади на місцевому
рівні став основою для узагальнення формул успіху
громадянської дії. Буклет містить історії успіху як міських
організацій Миколаєва та Херсону, так і сільських (селищних)
організацій Миколаївської області та АР Крим.
Сподіваємось, що наш буклет стане у нагоді лідерам
громадських
організацій,
благодійних
фондів,
органів
самоорганізації населення (ОСН), ОСББ, депутатам місцевих рад,
які займаються захистом прав громадян та представництвом
інтересів громад та іншим зацікавленим особам. Запрошуємо Вас
до співпраці.
Брошура видана за фінансової підтримки МФ
«Відродження» в рамках реалізації проекту
ФРММ «Мікрогранти для громадської дії в
місті Миколаєві».
Зміст
даної
брошури
є
виключено
відповідальністю ММГО «Фонд розвитку
міста
Миколаєва»
та
необов’язково
відображає погляди МФ «Відродження».
Формат А5, 14 стор.
Наклад 100 прим.
Друк: СПД Бойчук В.М., м. Миколаїв, вул. В. Морська, 37/3

Про ММГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»
ММГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» заснований
в 1995 році представниками інтелігенції, місцевої влади
та бізнес-кіл.
Місія Фонду: покращення якості життя населення,
об'єднання зусиль громадськості для органічного
розвитку Миколаєва, його становлення, як економічного,
політичного і культурного центру Причорномор'я.
Професійні сфери діяльності Фонду:
1. Ресурсна підтримка громадських ініціатив для
вирішення пріоритетних проблем міста на основі
навчання, консультування та надання грантів.
2.
Представництво
інтересів
організацій
громадянського суспільства (ОГС) через розробку та
впровадження в територіальних громадах механізмів
участі громадян у процесі прийняття рішень владою на
місцевому та регіональному рівні.
3. Інформаційна, організаційна та методична
підтримка підприємств різних форм власності, органів
місцевого самоврядування та державної влади в їх
діяльності з впровадження демократичних, європейських
стандартів життя населення.
На сьогоднішній день Фонд має успішний п’ятирічний
досвід проведення 14 грантових конкурсів за фінансові
підтримки міжнародних та місцевих донорів.
Адреса офісу ФРММ: вул. Севастопольська, 15, кв. 3, м.
Миколаїв, 54017, Україна,
поштова адреса ФРММ: м. Миколаїв, а/с 54, 54001,
тел./факс: (0512) 47-38-79, 47-34-79,
e-mail: frgn@ukrpost.ua, http://frgn.mk.ua

