Вступне слово Богдана Гаврилишина

Шановні читачі!
Ви тримаєте в руках опис діяльності Фонду протягом перших

трьох років його існування.

М

етою створення й діяльності Фонду є допомогти Україні
пройти процес трансформації на державу, в якій були б:
• повна політична свобода;
• певний рівень економічного добробуту населення загалом;
• соціальна справедливість;
• співжиття з біосферою.

Така трансформація потребує зміни всіх державних органів,

економічної системи, законодавства у сферах науки, освіти, охорони здоров’я, екології, культури, мови, співпраці між профспілками, керівниками підприємств і урядом.

Н

авряд чи згадану трансформацію зможуть здійснити теперішня влада чи теперішня опозиція. Зроблять це молоді люди, які з
допомогою БФБГ вивчать досвід кількох країн, у яких є згадані вище
чотири характеристики. Це великий виклик до молодіжних недержавних організацій, які забезпечать краще майбутнє для нашого
суспільства і належне місце України на геополітичній карті світу.

Богдан Гаврилишин
Голова БФБГ
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Історія, місія та напрями діяльності Фонду

МІСІЯ ФОНДУ
С

прияти вихованню і становленню людей нового покоління,
свідомих та відповідальних за долю держави та благо суспільства.

Л

юди нового покоління – професійні, патріотичні, етичні, що
турбуються про суспільне благо й активні у громадському і політичному житті суспільства, вміють співпрацювати з іншими та мають
практичні досягнення у поліпшенні життя інших.

Д

ержава – суспільство, для якого характерні політична свобода, ефективність та прозорість, високий рівень економічного добробуту, соціальна справедливість та співжиття з природою.

Фонд засновано Анатолієм Дяченком 1 вересня 2009 року.
Урочисте вiдкриття Благодiйного фонду Богдана Гаврилишина
вiдбулось 18 березня 2010 року в Нацiональному заповiднику
«Софiя Київська».

В

церемонії взяли участь члени Наглядової ради та
Дорадчого комітету Фонду, а також представники культурної, наукової та політичної сфери України та медіа,
серед яких Лариса Івшина, Наталя Тігіпко, Олесь Доній,
Володимир Лавренчук, Іван та Марта Дзюби, Аке Петерсен, Олександр Тодійчук, Оксана Мишловська, Микола
Борщ та багато інших.

П

ісля урочистого відкриття було проведено офіційну презентацію програм Фонду в освітній, культурній,
економічній, екологічній та соціальній сферах, що сприятимуть вихованню нової еліти України.

П

ід час своєї промови на відкритті Фонду Богдан
Гаврилишин наголосив:

«Треба мріяти. Перше є мрія. Після –
візія. Тоді – плани і дія. За 20 майбутніх
років Україна проходитиме через трансформацію
усіх сфер свого життя, усіх гілок влади. Це є
виклик вже для нової генерації, з якої виросте
політична та суспільна еліта, яка працюватиме
для добра суспільства – держави».
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МІЖНАРОДНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
ЦЕНТР ІМ. І. ЛЮНДІНА
М

іжнародний енергетичний центр імені І. Люндіна
створений 2010 року у складі Благодійного фонду Богдана Гаврилишина. Центр об’єднує провідних державних діячів, політиків, бізнесменів, фахівців енергетичних
науково-дослідних центрів, а також авторитетних експертів, аналітиків і журналістів, які висвітлюють актуальні питання у сфері енергетики, енергетичної безпеки
України та європейських країн загалом.

М

ЕЦ ім. І. Люндіна веде активну просвітницьку роботу, сприяє формуванню нової української еліти, спираючись на внутрішні та міжнародні цінності.

М

ЕЦ ім. І. Люндіна зміцнює дружні та професійні
міжнародні зв’язки, гідно представляючи в нашій державі та за її межами Благодійний фонд Богдана Гаврилишина та ім’я Люндіних у своїй системній діяльності у сфері
енергетики.

З

а короткий період існування, Центр вже підготував понад 100 молодих експертів, які на волонтерських
засадах виконують просвітницьку роботу в питаннях
енергозбереження та енергоефективності, активно працюють із молоддю в громадських організаціях, навчальних колективах, літніх таборах відпочинку, навчаючи їх
енергозбереженню в побуті та на підприємстві. Зараз
розпочато підготовку ще 50 молодих та не байдужих до
майбутнього України людей.
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Структурні підрозділи Фонду

«Культура енергоспоживання в Україні має стати
важливим елементом загальної культури кожного
українця і надзвичайно важливо виховати повагу
до енергії і природи у юному віці, коли формується
світогляд громадянина нашої держави», –
Олександр Тодійчук

М

ЕЦ ім. І. Люндіна надає фахову й фінансову підтримку студентським проектам та ініціативам, спрямованим на енергоефективність та енергозбереження; проводить круглі столи, відкриті дискусії, практикуми, майстер-класи, семінари, тренінги і консультації для молоді;
організовує брейн-ринги з енергоефективності у провідних вузах Києва. Окрім того, триває активне розширення
мережі волонтерської роботи на регіони України, зокрема, Харків, Херсон, Сімферополь та Львів. До роботи МЕЦ
ім. І. Люндіна залучають як міжнародних, так і українських експертів у галузі сталої енергетики.

Ц

ентр активно співпрацює з Державним агентством
з енергоефективності та енергозбереження України та
підписав низку угод про партнерство з регіональними
громадськими організаціями і державними вузами.

Ц

ентр також розпочав роботу з енергоаудиту та санації шкільних і дошкільних закладів, у яких навчаються
діти, що проживають без батьків. Це створить дітям кращі умови, підвищить рівень їхнього життя. Зростання в
атмосфері, де поважають природу, допоможе правильно
зорієнтуватись у життєвих пріоритетах, навіть за відсутності сімейного виховання.

М

іжнародний енергетичний центр активно виступає за впровадження нових енергоефективних технологій, практику розумного використання й заощадження
енергії, поряд з розвитком природних і поновлюваних
джерел енергії, веде активну освітню діяльність, з метою
підвищити культуру енергоспоживання в нашому суспільстві.
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ОЗДОРОВЧА ОСЕЛЯ
БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА
О

здоровча оселя Богдана Гаврилишина розташована у Козелецькому районі Чернігівської області та поєднує в собі мальовничі місця біля соснового лісу та річки
Остер, притоку Десни. Територія оселі – 2 гектари.

Основне призначення оселі – оздоровлення
дітей та молоді, проведення таборування
і спортивних змагань.

Головна будівля оселі має площу 1500 м , де обла2

штовані конференц-зал, кімнати для навчання та відпочинку, а також музейні кімнати Богдана Гаврилишина,
Ієна Люндіна, Пласту, Фонду.

Н

а території також створюються майданчики для
таборування, спортивні майданчинки, альтанки, мініфутбольне поле та пасіка.

Ц

іла низка спортивно-оздоровчих заходів у 2012
році були проведені в Козелецькому районі саме на
території оздоровчої оселі, за підтримки Благодійного
фонду Богдана Гаврилишина:
- в грудні шаховий турнір на Кубок від Богдана Гаврилишина розіграли кращі шахісти району;
- 24 серпня, в День Незалежності України, відбувся
фінал Кубка району з футболу на призи Благодійного
фонду Богдана Гаврилишина;
- в червні було проведено таборування, присвячене
100-річчю створення молодіжної організації «Пласт».
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КНИГА СПОГАДІВ
«ЗАЛИШАЮСЬ
УКРАЇНЦЕМ»
У

2011 році вийшла в світ книга спогадів Богдана Гаврилишина «Залишаюсь українцем» (Університетське видавництво
«Пульсари»). Автор розповідає про свій цікавий і надзвичайно
насичений життєвий шлях, перед читачем постають впливові
особистості й важливі події, активним учасником яких був автор.
Ця книга одночасно є путівником до успішного життя та повчанням, як завжди залишатися відданим борцем за кращу долю своєї Батьківщини. Це доводять відгуки відомих політиків, культурних та громадських діячів.

«Вчитися, мріяти, діяти. З ентузіазмом,
оптимізмом, захопленням.
Богдан Гаврилишин

Книга написана з єдиною метою – заохотити молодь відваж-

но мріяти та діяти, дати їй упевненість у власних силах, допомогти виникненню нової генерації українців, які зможуть трансформувати Україну на нормальну державу.

З

часу виходу книги відбулися її численні презентації за участі автора у провідних навчальних закладах різних регіонів України, серед яких Національний університет «Києво-Могилянська
академія», Національний авіаційний університет, Національний
технічний університет України «КПІ», Український католицький
університет, Бізнес-школа МІМ-Київ, Київський національний еко-

номічний університет ім. В. Гетьмана, Київський
університет імені Бориса Грінченка, Львівський
національний університет ім. І. Франка, Національний університет «Львівська політехніка»,
Тернопільський національний економічний
університет, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Національний університет «Острозька академія», Харківський національний університет ім. В. Каразіна, Донецький
державний університет управління, Таврійський
національний університет ім. В. Вернадського,
Житомирський національний агроекологічний
університет та інші.

А

нгломовне видання книги презентуватиметься у більшості європейських країн та деяких країнах поза Європою.
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МІСІЯ-СВОБОДА
У

2012 році завершено працю над створенням повнометражної документальної стрічки «Богдан Гаврилишин. Місія-Свобода».

Мета створення фільму – на життєвому прикладі Богдана

Дмитровича, який розпочинав свою кар’єру, працюючи лісорубом
та офіціантом у Канаді, і зрештою став науковцем зі світовим іменем – доктором економіки університету Женеви, почесним доктором у п’яти університетах Канади та України, – надихнути молоде
покоління глибше пізнавати себе і розвиватись, вчитися на життєвих прикладах.

«Мріяти, ставити мету й досягати
її – таке кредо Богдана Дмитровича
Гаврилишина. Ось лише деякі з його чеснот,
що надихають мене: віра у людей, щирість,
активна суспільна позиція, любов до України,
безмежне бажання вчитися та пізнавати
світ, мудрість і гумор».
Дмитро Шимків,
генеральний директор «Microsoft Україна»

За словами автора та режисера стрічки, Володимира Кузнє-

цова, ідея створити документальну стрічку про відомого в Європі,
але, на жаль, малознаного серед молодого покоління українців
Богдана Дмитровича виникла через бажання показати не лише
етапи його життя, а й передусім внутрішній світ, моральний статус, його бачення майбутнього України.

А

втори фільму на некомерційній основі
надали право показу «Місії-Свободи» всім регіональним каналам та Першому Національному каналу України. Покази стартували 19
жовтня 2012 року і триватимуть до початку
2013 року.
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Проекти, підтримані Фондом

РОЗВИТОК ПЛАСТУ –
НАЦІОНАЛЬНОЇ СКАУТСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Пласт – Національна скаутська організація України – непо-

літична і позаконфесійна молодіжна організація. Метою Пласту
є виховання української молоді як свідомих, відповідальних і
повновартісних громадян, провідників суспільства на ідейних
засадах Пласту та на засадах християнської моралі.

Пласт є найбільшою скаутською
організацією України:
• 122 осередки Пласту в Україні
• 496 пластових гуртків діють по всій Україні
• 572 виховники та 347 інструкторів
• понад 100 таборів у всіх куточках України щороку
• 5 053 пластуни в Україні (станом на поч. 2012 року)
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ПРОГРАМА РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ ПЛАСТУ
1.

На сьогодні Пласт покрив усі 27 адміністративних одиниць України: 24 області, АР Крим, м. Київ
та м. Севастополь. У кожній з областей Пласт тепер має
осередки, об’єднані в округи, або ж діють регіональні
представники Пласту.

2.

Чисельність Пласту від 2010 року по 2011 рік
зросла на 600 осіб – практично у всіх регіонах, зокрема східних та південних. За підсумками 2012 року також
очікується зростання на такому рівні.

3.

Відсоток залучення дорослих членів організації
до діяльності зріс до близько 80%. Це вдалося реалізувати за рахунок урізноманітнення заходів для дорослих
осіб у Пласті:

літні табори для дорослих прихильників
Пласту; спеціалізовані презентаційні акції
«Вишита Україна»,«Домінація», «Вчимо
історію разом», що спрямовані не тільки
на популяризацію пластового руху, а й на
залучення нових волонтерів до організації;
розвиток спеціалізованого інструкторства
– за 2011 та 2012 роки реалізовано
10 вишколів на спеціальну тематику
(скелелазіння, кінні та водні види спорту,
вишкіл антитютюнового активіста,
фандрейзинг тощо).
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ЗВ’ЯЗКИ ПЛАСТУ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ
1.

Інформування про Пласт через засоби масової
інформації; створення партнерського кола медійників;
постійний аналіз згадок про Пласт у ЗМІ та реагування
на неправдиву критику.

2. Організація і проведення інформаційних кампа-

ній через щорічні акції («Віфлеємський Вогонь Миру»,
«День пластової присяги» тощо) та окремі інформаційні
приводи, наприклад, 100-ліття Пласту, соціальні проекти, презентації фільмів тощо.

3.

Запровадження бренду Пласту; створення
бренд-буку, впровадження ключових повідомлень; проведення «брендових» акцій («Вчимо історію разом», «Домінація» тощо).

4.

Поширення інформації в соціальних мережах.
Основна віртуальна платформа – Пластовий Портал,
із представництвом у соцмережах (Twitter, Facebook,
вКонтакті, Youtube – 460 відеосюжетів на пластовому
каналі, 119 147 переглядів; Вікіпедія – портал «Пластунство», який об’єднує усі статті на пластову тематику).

5. Пластові видання. Рекламна продукція. Публічне

звітування. Пласт започаткував видання серії книжечок
для виховників, які будуть корисними як пластунам, так
і пересічним громадянам. Тут зібрані книжечки і про засновника скаутського руху Бі-Пі, і про О. Тисовського, і
про гурткову систему Філіпса, і просто цікаві оповідки та
гутірки. Кольоровий річний звіт Пласту (за 2011 рік) став
основним брендовим продуктом для керівників осередків у спілкуванні з громадськістю.
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ПЛАСТУ
За підтримки БФБГ у міжнародному
напрямі було реалізовано кілька програм:
«Підготовка міжнародної ділянки
100-ліття Пласту», «Розвиток співпраці
зі скаутськими організаціями світу,
зокрема Європейського та Євразійського
регіонів», «Консолідація скаутського руху
в Україні», «Розвиток Пласту в країнах
діаспори».

Основними міжнародними заходами за участі та

під керівництвом Пласту стали:

1. Центральноєвропейський Джемборі, серпень
2010 р., Угорщина.
2. Польський
Національний
Джемборі
«Krakow-2010», 2010 р., Польща.
3. Джемборі Євразійського регіону, 2010 р., Молдова.
4. Перший молодіжний регіональний форум Євразійського регіону, 2010 р., Грузія.

5. 11-й Світовий Молодіжний Скаутський Форум
та 39-та Світова Скаутська Конференція, 2011 р.,
Бразилія.
6. Перший Форум української молоді Російської Федерації, 2011 р., Росія.
7. Святкування століття заснування польського скаутингу «Zlot Lwiw 100», 2011 р., Україна.
8. Вишкіл попередньої пластової підготовки, 2012 р.,
Ірландія.
9. Джемборі «Grunwald-2012» та початок міжнародної
програми «Time for partnership», 2012 р., Польща.
10. Міжнародна ділянка Ювілейної Міжкрайової Пластової Зустрічі (ЮМПЗ), 2012 р., Україна
(за участі 38 скаутів з-за кордону, а саме зі США,
Польщі, Угорщини, Молдови, Росії, Казахстану, а
також близько 500 пластунів із діаспори).

Р

озвинуто зв’язки з польськими скаутами, що підкріплено міжнародною програмою «Time for partnership»,
а також розширено міжнародну ділянку акції «Віфлеємський Вогонь Миру» та участь Пласту в європейській
програмі «Youth in action».
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ВІДЗНАЧЕННЯ 100-ЛІТТЯ ПЛАСТУ
Знаковими для 2011-2012 років стали сотні заходів

по Україні, присвячених 100-літтю Пласту. Зокрема, проект «100 добрих справ до 100-ліття Пласту», «День пластової присяги» (у Львові та Києві), відкриття пам’ятника
пластунові.

Кульмінацією 100-ліття стало проведення Ювілей-

ної Міжкрайової Пластової Зустрічі 9-24 серпня: 26 різноманітних таборів 1 етапу по всій Україні, а також зустріч 2326 пластунів, скаутів та гостей у Львові.

П

ід час ЮМПЗ було поставлено рекорд відвідуваності основного веб-ресурсу Пласту – Пластового порталу – понад 10 тисяч відвідувачів за день (23 серпня).

У підготовці цього розділу використано фотографії Фотоагентства Lufa.
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ПРОЕКТИ ЦЕНТРУ ПОЛІТИЧНИХ
СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ
Центр політичних студій та аналітики (ЦПСА) – це

аналітично-тренігова громадська організація, заснована у
2005 році з метою об’єднання зусиль громадськості задля
розбудови в Україні громадянського суспільства, демократичних інститутів та дієвого місцевого самоврядування.

Місія ЦПСА – активізація структурних суспільно-полі-

тичних перетворень в Україні, шляхом творення сучасної
світоглядної парадигми в українському суспільстві.

З

авдання ЦПСА – зміна та розвиток політичної свідомості громадсько- та політично-активної частини населення, через усвідомлення своєї проактивної ролі в процесі розвитку українського суспільства, побудову якісно
нових ціннісних орієнтацій, політичного дискурсу та політичної культури.

Б

лагодійний фонд Богдана Гаврилишина протягом
2010-2012 років підтримав серію проектів і заходів ЦПСА.

ВИЩА ПОЛІТИЧНА ШКОЛА – НОВІ ПРИНЦИПИ ЛІДЕРСТВА

Мета проекту: навчання політично активної молоді у

сфері відповідального лідерства.

З

авдання школи – виховання нової якісної еліти шляхом поширення найсучасніших знань та навичок, базованих
на новітніх технологіях.

У

рамках навчання щороку проводиться серія семінарів для чотирьох фіксованих груп у різних регіонах
України.В програмі навчання: ціннісні орієнтири в житті людини, політичні ідеології, державний устрій України та інших
держав, виборчі системи, місцеве самоврядування, правова

держава, основи геополітики, енергоефективність та енергозбереження, виклики перед Україною та Світом, економіка нового часу. Головний акцент у ході навчання робиться
на ціннісні аспекти.

Участь у Школі можуть взяти молоді активісти: представ-

ники громадських організацій, органів студентського самоврядування, політично активна молодь та інші бажаючі.

Протягом 2010-2012 років навчання пройшли 435 ак-

тивістів.
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ВІЗІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

М

ета проекту: встановлення конструктивного діалогу в українському суспільстві щодо визначення єдиного спільного фундаменту розвитку держави.

26 листопада 2011 року
випускниками «Вищої політичної
школи» було проведено першу подіумну
дискусію «Візія для України».

Зацікавленість основних спікерів та всіх учасників

заходу заданою тематикою підтвердила, що в Україні
назріла потреба запровадження культурного, високоінтелектуального діалогу між різними представниками
суспільства.

Молоді

активісти, випускники ВПШ вирішили
об’єднати зусилля та провести серію заходів у 2012-2013
роках, які відбуватимуться у вигляді круглих столів, подіумних дискусій, дебатів та форумів, присвячених обговоренню актуальних проблем сьогодення, з метою формування бачення розвитку України і визначення ролі
громадян у цьому процесі.

В

контексті «Візії для України» заплановано розглянути тематики, які будуть представлені для широкого
обговорення за участі представників інтелектуальних
кіл, з метою залучення та активізації молодого населення України:
1. Ціннісні орієнтири для українців.
2. Федералізована Україна – страшний сон чи порятунок державності?
3. Економічний вимір справедливості, творчості та
доброчесності.
4. Еко-свідомість як принцип творення майбутнього.
5. Сучасна українська культура як дзеркало духовного стану суспільства.

Ці теми визначають основні елементи структурних

трансформацій українського суспільства, дають змогу
визначити пріоритети розвитку, реалізацію ефективних
змін, ґрунтованих на ціннісних аспектах, не втрачаючи
власної ідентичності як українця.
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ФОРУМ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ДІАСПОРИ (2011)

І

ніціатором проведення Форуму української молоді
діаспори є Конференція українських молодечих організацій Світового Конгресу Українців, завдяки якій у 2011 і
2012 роках пройшли вже два такі заходи.

громадських організацій в Україні з ініціативою щодо налагодження контактів та залучення української молоді
діаспори до освітніх, виховних, культурних та наукових
програм і проектів в Україні.

Перший Форум відбувався 22-30 серпня 2011 року в

Учасники Форуму взяли участь у серії тренінгів з на-

О

писання проектів, оформлення проектної заявки, фандрейзингу, менеджменту організацій від професійного
тренера Андрія Донця. Він також повідав молоді про
можливості програм «Молодь в дії» та «Європейський
молодіжний фонд». Метою тренінгів було активізувати
співпрацю молоді діаспори з різних країн над проектами
європейських фондів.

На конференції зазначалось, що завданням україн-

уже важливо, що молоді діаспоряни у рамках Форуму української молоді діаспори отримали змогу відсвяткувати 20-ту річницю незалежності України плічо-пліч із такими ж молодими патріотами з України.

Києві. Захід зібрав 50 молодіжних активістів української
діаспори із 30 країн, що розташовані на чотирьох континентах. На форумі вдалося згуртувати українську молодь
справді з усього світу: від Канади до Австралії, від Росії до
Ірландії.
фіційне відкриття Форуму відбулося 23 серпня під
час конференції «Молодь діаспори – майбутнє закордонного українства», яка пройшла у Київському міському будинку вчителя.

ської молоді діаспори є не лише зберегти культурну спадщину і ментальність українства для майбутніх поколінь, а
й сприяти розвитку зв’язків діаспори і консолідувати зусилля молоді закордонного українства задля об’єднання
української діаспори в одне ціле, сприяти становленню
незалежної, демократичної, правової Української держави. Також молоді діаспоряни звернулися до молодіжних

Д

Окрім офіційних заходів, для учасників Форуму орга-

нізовано і духовно-культурну програму: «Етно-вечірку до
Дня Незалежності», подорожі видатними місцями України (Канів, Чигирин), завершальний концерт від Національного академічного народного хору імені Г. Верьовки.
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ФОРУМ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ДІАСПОРИ (2012)

Д

ругий Форум української молоді діаспори проходив із 26 серпня по 1 вересня 2012 року у Львові. В ньому взяли участь 40 учасників із 19 країн світу.

Родзинкою Форуму-2012 стало
розгортання найбільшого прапора України
у світі, розміром 40 на 60 метрів, з
нагоди 156-ї річниці з дня народження
Івана Франка та з метою єднання
молоді української діаспори та України.

Робота Форуму розпочалась із зустрічі делегатів

з першим заступником президента Світового Конгресу Українців (СКУ) Ярославoю Хортяні та Генеральним
секретарем СКУ Стефаном Романівим. Після цього у
сесійній залі Львівської обласної ради відбулося урочисте відкриття ФУМД та конференції «Сильна молодь
діаспори – сильна Україна». Під час конференції обговорювалися питання розвитку молодіжних діаспорних
структур, реалізації спільних проектів, культурної та
просвітницької роботи серед молоді діаспори, шляхів
комунікації з молоддю в Україні, співпраці з міжнародними фондами тощо.

У

продовж роботи Форуму молодь мала офіційні й
неформальні зустрічі з депутатами Львівської обласної
та міської рад, представниками Львівської обласної державної адміністрації, лідерами молодіжних громадських
організацій. Під час зустрічей учасники Форуму обговорювали можливості та формат співпраці молоді діаспори із державними та громадськими інституціями, було
напрацьовано низку проектів, які планується реалізувати у 2013 році.

Д

уховно-культурна програма включала екскурсії
по місту, до Шевченківського гаю, до музею видатної
української співачки з діаспори Квітки Цісик, а також
концерт «Діаспора-ФЕСТ 2012».

Завершальним

етапом Форуму стало написання
підсумкової Резолюції.
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СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА (2010, 2012)

Студреспубліка – всеукраїнська молодіжна громад-

ська організація, що об’єднує мережевим чином молодь
і студентів, а також досвідчених експертів, представлена
в кожному регіоні України, доходить до рівня практично
кожного вишу.

Місія організації – виховання поколінь, здатних віль-

но мислити, свідомих лідерів для України як цілком суверенної держави, входження України до ТОП-20 розвинених країн світу.

М

ережа Студреспубліки гуртує кілька поколінь активних і мислячих людей, об’єднаних спільним досвідом
участі в проектах, а також діяльності. Лідерський актив
Студреспубліки має багатий досвід як управління проектами, так і змістовної комунікації за допомогою соціальних мереж, взаємодії з громадськими організаціями та
фондами, органами влади та місцевого самоврядування,
політиками, вишами, органами студентського самоврядування та студпрофкомами багатьох навчальних закладів, засобами масової інформації, бізнес-компаніями,
міжнародними структурами.

Студреспубліка

отримувала допомогу Фонду для
проведення щорічних всеукраїнських фестивалів – фінальних заходів Міжнародної програми «Студреспубліка», а також на реалізацію проекту «Новий старт».

О

собливістю проектів Студреспубліки є застосування формату організаційно-діяльнісної гри (ОДГ). ОДГ – це
особлива гра розуму, волі та навичок, під час якої кожний
учасник може виявити свої раніше не помічені здібності,
запропонувати унікальне бачення вирішення будь-якої
проблеми, почути критику та зробити потрібні висновки
і поправки, а що найголовніше – помилитися, виправитися і стати кращим, навчитися рефлексії! Формат ОДГ присутній у Міжнародній програмі «Студентська республіка»,
проектах «Зимова Студреспубліка» та «Новий старт».
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ПРОЕКТ «НОВИЙ СТАРТ»

Свій початок проект взяв у квітні 2009 р., тоді він став

проявом реакції здорових сил суспільства на кризову ситуацію, яка склалася в економіці України та світу.

Задум проекту полягав у проведенні відкритого кон-

курсу на пошук оргпроектів (наукових розробок, бізнес- і
соціальних ідей), які розкривали б вірогідні сценарії майбутнього України, а як підсумок – проведення оргдіяльнісної гри (ОДГ) і Стратегічного саміту.

Темою проекту було обрано «Новий старт. Страте-

гія-2050 для України». Вперше в історії незалежної України горизонт стратегування розвитку країни було розширено на такий довгий термін – понад 40 років.

Н

айбільшу увагу учасники конкурсу приділяли проблемам енергозбереження й ефективного використання
ресурсів, недосконалості системи державного управління, корупції, відсутності інновацій та ефективної інфраструктури, проблемам освіти та розвитку моральнодуховних якостей людини. Були запропоновані «точки

підйому» в економіці (космос, IT, кіберпростір, нова
енергетика, нова освіта, гуманітарні й інші випереджальні технології), а також розглянуті та проаналізовані альтернативні сценарії розвитку країни (мілітарна, родова, експансіоністська, авторитарна й
інші моделі).
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КОНКУРС «УКРАЇНА МОЄЇ МРІЇ» (2011)

Конкурс

«Україна моєї мрії» був організований
спільно Європейською Асоціацією Українців (Брюссель)
і Центром Розвитку Суспільства (Київ) за підтримки Благодійного фонду Богдана Гаврилишина. Основною метою Конкурсу було спонукати українців до стратегічного
мислення, до планування своїх перспектив і майбутнього
України.

Конкурс тривав із 16 липня до 1 листопада 2011 року

та зібрав 581 роботу з усіх регіонів України, а також з Естонії та Італії. Вік учасників коливався від 14 до 84 років.
За результатами Конкурсу 68 мрійників були нагороджені
цінними призами.

Перші місця посіли: Вікторія Кравець із Києва, Олеся

Копецька з Кіровограда, Роман Ільченко з Києва та Юрій
Поляков з міста Сміла Черкаської області. Вони отримали
головні призи конкурсу – сучасні ноутбуки.

Ч

ленами почесного журі Конкурсу були:
• член Римського клубу, видатний економіст Богдан
Гаврилишин,
• музикант, співак, фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка,
• академік, філософ Мирослав Попович,

• відомий публіцист, журналіст Сергій Рахманін,
• бізнесмен, громадський діяч Володимир Чеповий,
• засновник проекту «Парк Київська Русь» Володимир
Янченко,
• президент Асоціації українських банків Олександр
Сугоняко.

Про що мріють українці?

В

иявилося, що більшість учасників Конкурсу так чи
інакше мріють, щоб в Україні змінилися самі українці.

Мрійники не зосереджуються на зростанні зарплат-

ні, на потребі демократії та проблемах, про які завзято
говорять політики з телеекранів. Вони мріють, щоб люди
в українському суспільстві стали добрішими, уважнішими
до ближніх, чуйними, люб’язними. Щоб посміхалися один
одному. Багато робіт – про те, що українцям необхідно
навчитися любити одне одного, поважати себе. В українському суспільстві бракує людяності. Тому мрії про зміну
цінностей, суспільного світогляду були на першому місці
за поширеністю.
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ПІДТРИМКА СТАЖУВАННЯ ІНТЕРНІВ У ВЕРХОВНІЙ РАДІ
УКРАЇНИ (2010-2011)

Програма стажування у Верховній Раді України роз-

почалась у липні 1995 року за спільної ініціативи Асоціації колишніх членів Конгресу США і Верховної Ради України. З листопада 2000 року адміністрування Програми
стажування перейшло до Програми сприяння Парламенту
України. А з жовтня 2011 р. – до створеної у 2009 р. Асоціації випускників ГО «Ліга інтернів» за підтримки Програми сприяння Парламенту України, фінансової підтримки
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Місія програми – надати молодим громадянам Укра-

їни можливість взяти безпосередню участь у законодавчому процесі, набути досвіду роботи у Верховній Раді та
центральних органах виконавчої влади України, створюючи передумови для їхнього професійного зростання й
успішної суспільно-політичної діяльності. Важливими завданнями Програми є кадрове оновлення державних органів влади, підвищення професійного рівня випускників
Програми тощо. Протягом 17 років діяльності Програми
її учасниками стали 1199 осіб.

Асоціація випускників Програми ГО «Ліга інтернів»

опікується розвитком Програми, посиленням співпраці
між випускниками після стажування, пошуком нових фінансових джерел підтримки Програми. Протягом 20102011 років Благодійний фонд Богдана Гаврилишина
долучився до фінансування цієї Програми.

Щороку близько третини випускників Програми за-

лишаються працювати у Верховній Раді та в інших органах державної влади України; близько третини працюють

у комерційних та міжнародних організаціях; близько четверті випускників працюють у сфері розвитку громадянського суспільства (громадські організації, дослідницькі
інституції, засоби масової інформації тощо). Програма
відкриває двері до політики та державної служби молодим фахівцям, створюючи передумови для їхнього професійного та кар’єрного зростання.

У

ході стажування його учасники (інтерни) беруть
участь у розробці законів, організації комітетських слухань, засіданнях комітетів та круглих столів, вивчають такі
предмети, як аналіз державної політики, гендерна політика, техніка законотворення та нормотворення, регламент, дипломатичний протокол, ораторське мистецтво,
законодавче забезпечення запобігання змінам клімату
тощо. Також щотижня стажери відвідують зустрічі з провідними політичними та громадськими діячами, вітчизняними та зарубіжними експертами з метою передачі досвіду та розвитку потенціалу лідерства.
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ПІДТРИМКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У

У

країнський католицький університет у 2010 році
отримав підтримку Фонду на розвиток магістерської програми з журналістики. Зокрема, завдяки підтримці Фонду
Український католицький університет мав можливість
організувати низку семінарів та лекцій за участі відомих
іноземних журналістів.
Мета цієї ініціативи УКУ – створення школи журналістики європейського рівня, в якій би мали змогу формуватись високопрофесійні журналісти найрізноманітнішого спрямування. Поряд із наголосом на високоякісному
навчанні, у програмі закладені принципи журналістської
етики та відповідальності журналіста перед суспільством.

травні 2010 року за сприяння Фонду команда КНУ
імені Тараса Шевченка взяла участь у фінальному раунді
Міжнародних світових дебатів із права СОТ, який проходив у Домініканській республіці. Щоб потрапити до фіналу, українська команда спочатку стала національним чемпіоном України та півфіналістом регіонального раунду в
Бельгії. Участь у міжнародних змаганнях допомогла удосконалити навички судової дискусії, сприяла стимулюванню наукової діяльності молодих юристів, заохотила їх
до вирішення проблемних питань законодавства.

У квітні 2010 року Фонд надав підтримку студентам

ської академічної гімназії талановиті учні, які стали переможцями і призерами конкурсів, турнірів та всеукраїнських олімпіад з різних дисциплін, отримали цінні призи
та іменні стипендії завдяки підтримці Фонду.

Українсько-американського гуманітарного інституту «Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні»
для участі у III Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих науковців «Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи», що проходила у Кримському гуманітарному університеті в Ялті.

З нагоди святкування 225-річчя заснування Львів-

В рідному селі Богдана Дмитровича Гаврилишина

(с. Коропець Тернопільської області) школа та проф.-тех.
училище отримали фінансування від Фонду на закупівлю
обладнання, комп’ютерної техніки та забезпечення сучасних послуг зв’язку.
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ПІДТРИМКА ВИДАНЬ

Д

вотомник «Екстракт +200» з’явився у 2010 році як необхідність продовження вдумливої розмови газети «День» зі своїм
читачем про те, з яких історичних обставин вийшло українське
суспільство.
Це – добірка кращих статей газети «День», як і її «попередниця» – «Екстракт 150», є інтенсивом з новітньої української історії.
Зосередившись спочатку на вузлових питаннях давньої історії України, на відносинах українців із найближчими сусідами,
згодом редакція зрозуміла, що назріла потреба осмислення новітньої історії – що відбулося з Україною та світом за останні десятиліття.

С

« ила м’якого знака, або Повернення Руської правди» під загальною редакцією головного редактора газети «День» Лариси
Івшиної – дванадцяте видання спеціальної книжкової серії «Бібліотека газети «День», вийшла з друку в 2011 році.
Як зауважує головний редактор газети «День» Лариса Івшина,
«Сила м’якого знака» – це «продовження історичного «серіалу»
«Дня», який значно цікавіший за все те, що змушені були дивитися українці по «ящику». Просто тому, що він – про наше життя. І
тому, що історія – це наука не про минуле...».

У

2012 році у видавництві «Дуліби» вийшло
друком видання з антропології українського жіноцтва «Народна культура українців: життєвий
цикл людини: історико-етнологічне дослідження
у 5 томах», наук. ред. М. Гримич, том 3: «Зрілість.
Жіноцтво. Жіноча субкультура».
В ньому містяться етнологічні, фольклористичні, соціоантропологічні праці, які стосуються колективного жіночого культурного досвіду
(трудова/господарська сфера, обрядовість, матеріальна культура, фольклор, звичаєве право). У
книзі публікуються дослідження відомих сучасних етнологів і молодих науковців.
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ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ 2012 РОКУ

В

липні 2012 р. було оголошено перший національний конкурс проектів.

До розгляду приймались проекти від українських

громадських та благодійних організацій, які відповідали б місії та основним програмним напрямам діяльності
Фонду.

П

рограмні напрями:
• Програма «Цінності майбутнього». Метою Програми є
формування світогляду людей нового покоління на основі
конструктивних цінностей.
• Програма «Сила мрій». Метою Програми є формування стратегічного мислення у людей нового покоління,
здатності мріяти і планувати майбутнє суспільства і країни.
• Програма «Творці майбутнього». Метою Програми є
активізація та гуртування людей нового покоління, посилення їхньої ролі в суспільстві.
• Програма «Архітектура країни». Метою програми є вивчення та адаптація прогресивного закордонного досвіду
державотворення й проведення реформ для України.

П

рийом проектних пропозицій завершився 15
серпня 2012 року, загалом було отримано 145 заявок на
участь у конкурсі.

25

вересня було оголошено рішення конкурсної комісії про переможців конкурсу: підтримано 26 проектів
на загальну суму 730 тисяч гривень.

У

провадження цих проектів відбувається в період із
жовтня 2012 року по липень 2013 року.
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Перелік організацій та назви
проектів-переможців:
1. УММГО «Центр Демократичного Відродження»: проект «Школа комперативної аналітики «Створи візію для
України»
2. Мережа навчальних закладів міста Новограда-Волинського: проект «Звягельські Діалоги»
3. Волинська обласна громадська організація «Фонд
місцевого розвитку»: проект «Діалог з успішними громадськими діячами»
4. Луцька міська громадська організація «Громадське
об’єднання «Лучани»: проект «Місто майбутнього»
5. Донецька міська організація «Альянс»: проект «Перезавантаження неформальної громадської і демократичної освіти»
6. Центр політичних студій та аналітики: проект «Візія
для України»
7. Чернігівська МГО «Світанок»: проекти «Рівний рівному світ відкриває» та «Паперовий дах»
8. ЛМГО «Інститут політичних технологій»: проект
«Академія молодіжних лідерів Східного Партнерства»
9. ТММГО «Файне місто»: проект «Школа громадської
активності»
10. ГО «Філософія Серця»: проект «Кращий досвід Грузії для українських реформ»
11. ВМГО «Джей Сі Ай»: проект «NGO G20 Summit»
12. «Аналітичний Центр «Бюро економічних та соціальних досліджень»: проект «Визначення пріоритетів
розвитку територіальних громад України»

13. ВМГО «Молодіжний центр працевлаштування»:
проект «Пошук нових механізмів працевлаштування молоді»
14. ГО «Ліга інтернів»: проект «Цінності ХХІ»
15. Українсько-польський союз імені Томаша Падури:
проект «Громадянське суспільство починається сьогодні!»
16. Липовецький благодійний фонд громади: проект
«Нова архітектура країни. Від нового покоління – для нового життя»
17. Фонд громади Приірпіння: проект «Вісім життєвих компетенцій, що змінюють поведінку»
18. Міжнародна благодійна установа «Центр національного відродження»: проект «Вишкільні семінари в
загальноосвітніх закладах України за напрямом патріотичного виховання та розвитку гри «Джура»
19. Фундація «Відкрите суспільство» (ініціатива «Серце в долоньках»): проект «ON-Life! Цінності українців!»
20. Агенція регіонального розвитку Дніпропетровської області: проект «Створення співтовариства активної молоді на основі моральних цінностей»
21. МГО «Основи свободи»: проект «Підготовка тренерів з етичного лідерства»
22. Донецька МГО «Молодіжна ініціатива міст»: проект «Регіональна школа волонтерів «Новий Обрій»
23. Рівненська молодіжна громадська організація
«Фундація Регіональних Ініціатив»: проект «Школа Молодого Журналіста»
24. ВМГО «Національний студентський союз»: проекти «Посилення ролі студентів у процесі прийняття рішень у сфері вищої освіти» та «Європейський шлях студентського самоврядування»

28 Друзі і партнери фонду

ДРУЗІ ТА ПАРТНЕРИ ФОНДУ
Міжнародний інститут
менеджменту (МІМ-Київ)

Міжнародний фонд
«Скорочення ризиків»
(Risk Reduction
Foundation)

Київський міжнародний
енергетичний клуб
«Q-club»

Пласт

Університетське
видавництво ПУЛЬСАРИ

Національний
університет «КиєвоМогилянська академія»

Український католицький
університет

Київська школа
економіки

Національний
університет «Острозька
академія»

Львівський національний
університет ім. І. Франка

Київський університет
імені Бориса Грінченка

Національний авіаційний
університет

Тернопільський
національний
економічний університет

Газета «День»

ТРК «Тоніс»

Посольство Швеції
в Україні

Посольство Канади
в Україні

Посольство Німеччини
в Україні

Посольство Австрії
в Україні

Посольство Швейцарії
в Україні
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Фінансова інформація

ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ
РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ЗА ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ:

П

Р

ОГ
Р

АМ

ИІ
ПР

ОЕКТ

И

АДМ

ІНІС

ТР

АТ

ИВ

Н

ІВ
ИТ
Р
АТ

И

1 451 500 грн.

1 641 920 грн.

ОЗДОРОВЧА ОСЕЛЯ

8 648 753 грн.

935 132 грн.
2 618 605 грн.

МЕ
ЛЮ

НД

Т
АС

ПЛ

Ц

992 317 грн.

ІН

А

1 009 279 грн.

КНИ

ГА І ФІЛЬ М

Загальна сума профінансованих витрат: 8 648 753 грн.
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Юридична та поштова адреса Фонду:

вул. Інститутська, 24/7, офіс 49, м. Київ, Україна, 01021
Тел./факс: +380-44-253-88-49

Офіс Фонду:

вул. Лаврська, 6, офіс 20, м. Київ
Тел.: +380-44-280-80-19
Тел./факс: +380-44-280-09-25
E-mail: info@bhfoundation.com.ua

Банківські реквізити Фонду

Отримувач:

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА
ЄДРПОУ 36756087
Р/р 26002010047412
Призначення платежу: благодійна допомога

Банк отримувача:

АТ «Укрексімбанк» м. Києва
ЄДРПОУ 00032112
МФО 322313

