
Проекти, реалізовані ГО «Філософія Серця» в 2011 році 

Протягом 2010-2011 років організація адмініструвала 5 проектів, що були підтримані 

Міжнародним фондом «Відродження»: 

1. «Маленькими кроками на першу стежину життя»  комунального закладу  "Дитячий 

дошкільний навчальний заклад "Джерельце" села Вербівка Липовецького району   

2. «Назустріч дітям»  Березівської сільської  ради Чернівецького району  

3. «Здорова і вихована дитина - це щасливе майбутнє життя самої людини і України» 

Брицької  загальноосвітньої  школи I-II ступенів Липовецького району  

4. «Здорова дитина - щаслива родин» Вербівськї загальноосвітньої школи I-II 

ступенів Липовецького району  

5. «Організація групи продовженого дня в комунальному закладі ЗОШ №36» 

комунального закладу ЗОШ №36 м. Вінниця. 

З грудня 2010 року по квітень 2011 року наша організація у складі Партнерства ІГС на 

підтримку громадських рад при органах виконавчої влади здійснювала моніторинг 

процесу формування громадських рад при Вінницькій та Хмельницькій 

облдержадміністраціях. 

У березні 2011 року ГО «Філософія Серця» стала ініціатором і  співорганізатором 

проведення Першого регіонального Форуму  соціальних інвестицій. Форум став 

інформаційним майданчиком для налагодження діалогу між основними стратегічними 

партнерами у вирішенні соціальних проблем:  влада — громадськість — донори — 

бізнес. 
 

Протягом травня-серпня організація була регіональним партнером Проекту ЄС «Права 

жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент» і організатором браслетної  

кампанії «Залишайся людиною» у Вінниці. 

23 травня організація в партнерстві з Творчим об’єднанням „ТОРО” та Фондом Фрідріха 

Науманна провели круглий стіл на тему: «Кращі практики протидії корупції на рівні 

місцевого самоврядування». 

З липня  по жовтень реалізували в коаліції з медіа-корпорацією «РІА» проект 

«Моніторинг Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області на 2010-

2014 роки» (антикорупційний компонент)» завдяки підтримці Програми Польська 

Допомога Міністерства закордонних справ Польщі у 2011 році та Фонда ім. Стефана 

Баторія в рамках проекту «Підготовка коаліцій НУО та локальних  ЗМІ із обраних 

областей центральної та  південної України до проведення  моніторингу діяльності 

органів місцевої  влади та представництва суспільних  інтересів», що виконується 

Одеською обласною організацією Комітет виборців України та  Східно-Європейського 

демократичного центру (Польща, Варшава).   

21 грудня провели круглий стіл «Корупція в Україні. Порівняльний аналіз спеціальних 

досліджень: 2007, 2009, 2011 роки та актуальність розробки дієвої регіональної 

цільової програми»за сприяння Міжнародного Фонду «Відродження» та проекту 

“Об’єднуємося заради реформ” (UNITER)   

З липня організація входить до Партнерства ІГС по доступу до публічної інформації. 


