обіжник подій, орга нізова них фондом грома д за КВІТЕНЬ 2019 р.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІСЯЦЯ: підведення підсумків інкасації за І кв. цього року, звітування
Правління перед Наглядовою радою, планування на ІІ кв. Окрім цього, зібрати проектні
заявки на восьмий конкурс проектів фонду,

розпочати підготовку до другого Молодіжного Форуму на Стрийщині, завершити виставку прикладного мистецтва в осідку фонду, зголоситися на отримання представництва фонду
у громадських радах району та області.

26 квітня, 2019

ПОДІЯ МІСЯЦЯ

З ініціативи фонду «Рідня» влітку минуло
року було проведено Перший Молодіжний Форум Стрийщини, в результаті
народився Молодіжний банк ініціатив, до
якого увійшли найактивніші юнаки та
дівчата, до того ж зрілі та відповідальні за
своє теперішнє та майбутнє, що готові
працювати на власне благо та благо
суспільства. Від того часу мали безліч
зустрічей та різноманітних тренінгів,
втілили у життя кілька ідей. Останній із
започаткованих проектів – це клуб
фотомистецтва, в ньому тренером
виступає волонтер Корпусу Миру Скот
Карпентер.

ДОДАТКОВО: радимо переглянути відеорепортаж місцевого телебачення про цю подію,
використавши QR-код на світлині, або зайти на сайт фонду та переглянути альбом
світлин із занять фотоклубу чи роботи студентів фотоклубу на ФБ, Інстаграмі чи Твітері.

НАШІ РЕЗУЛЬТАТИ за І кв. 2019 року
витяг із звіту Правління, представленого на Наглядовій раді фонду:
 Вперше у січні, проведено Стрий Різдво
Фест за участю волонтерів МБІ.
 Проведено у лютому Загальні Збори
фонду та видано річний звіт фонду.
 Найбільше пожертв зібрано
- в Благодійні скриньки у:
1. Заверещиця, храм Петра і Павла, (4 356 грн);
2. Стрий, храм ВСУН, (3 106 грн);
3. Монастирець, храм св. Миколая, (2 693 грн).
- в деканатах (районах Львівщини):
1. Городоцький, (7 869 грн);
2. Стрийський, (5 718 грн);
3. Миколаївський, (4 116 грн).

 Здійснено фінансування на суму 1300 грн
спеціального проекту для закупівлі енергоощадних ламп для Народного дому.
 Виграно грант на 80 тис. грн на розвиток
співпраці із підприємцями від ІСАР ЄДНАННЯ.
 Подано і виграно грант на суму 17 тис. грн
на Молодіжний форум від Львівської ОДА.
 Встановлено 33 нові благодійні скриньки.
Зібрано пожертви із вже встановлених 128
благодійних скриньок.
 Сума пожертв склала 43 110 грн.

② ТВОРІМО ДОБРО РАЗОМ!

Обіжник подій, організованих фондом громад «Рідня» за КВІТЕНЬ 2019 р.

05 квітня, 2019
Школа з написання проектів відбулася для понад 40 учасників з різних куточків Львівщини. Це вже третя сесія навчання. Попередні відбулися у березні цього року.
Сім тренерів, серед яких були як переможці попередніх
конкурсів проектів так і працівники фонду. Організаторами
обрано індивідуальну форму навчання, щоб кожен з
учасників мав можливість отримати відповіді на свої
запитання для впровадження проектної ідеї.

25 квітня, 2019
Підписання договору на співпрацю із львівським дизайнером Тарасом Конколем для оновлення бренду
нашого фонду та підвищення його спроможності.
Сподіваємося, що в літо увійдемо з новим іміджем.

18 квітня, 2019
Звіт перед Наглядовою радою. Врядувала самоорганізована структура громадян. Правління, звітувало перед високоповажною Наглядової радою про зроблене за перші три
місяці 2019. Було обговорено і діяльність на майбутнє.

15 квітня, 2019
Презентація фонду перед громадою Нового Роздолу.
Приємні враження від цього дня залишились у координатора конкурсу проектів Олега ШМІЛИКА після
відвідання величного храму Різдва Пресвятої Богородиці, розміри якого вражають – висота понад 56 м.

Презентація фонду в селі Фалиш. Фонд, в особі Ігоря КОВЕРДАНА, координатора
збору пожертв, мав нагоду презентувати себе перед громадою села Фалиш та заодно
подякувати за зібрані впродовж 2011-2018 років 10 057 грн пожертв, які були
використані на підтримку активних громад.

8 квітня, 2019

Обіжник подій, організованих фондом громад «Рідня» за КВІТЕНЬ 2019 р.

ТВОРІМО ДОБРО РАЗОМ! ③

04 квітня, 2019
Завершення виставки-продажу прикладного мистецтва.
Впродовж березня у виставковій залі Народного дому
міста Стрия проходила виставка-продаж робіт стрийських
майстрів, яка була присвячена 110 річниці проходження
подібної виставки у цьому ж приміщенні, як вияв
самоорганізації людей. Тож і сьогодні вирішено
продовжити давню традицію. Глядачі виставки пожертвували понад 300 грн для діяльності фонду.

23 квітня, 2019
Фокус-група по співпраці з підприємцями. Сила нашої –
команди це спільне обговорення напрямків діяльності фонду чи критичне обговорення аргументів для залучення
партнерів. Тепер до обговорення долучився і Скот, волонтер
Корпусу Миру, із нестандартними пропозиціями, бо виявився гарним дизайнером. Очікуємо у найближчий час добрих результатів та нарощування спроможності фонду…

02 квітня, 2019
Виграно грант для створення відеокурсу про фонди
громад для всеукраїнської аудиторії. Як читачеві відомо,
у січні цього року фонд мав честь провести на теренах
Стрийщини всеукраїнський тренінг в рамках Школи фондів Громад (базовий рівень). Бажаючих, потрапити на це
навчання виявилось у два рази більше, ніж кількості, яку
ми могли прийняти. Так виникла ідея створити загально
доступний відеокурс про філософію, врядування та особливості діяльності фондів громад. У цьому нас підтримано.

ЦІКАВО ДІЗНАТИСЯ… ЯК СТАТИ ПРИЯТЕЛЕМ ФОНДУ
З квітня цього року фонд широко запроваджує
програму «ПРИЯТЕЛЬ ФОНДУ «РІДНЯ». До цієї
програми запрошуються всі, кому подобається діяльність фонду, але з різних причин не може стати
волонтером чи виділити свій фаховий час. У такому
випадку, для таких людей буде зручним, при наявності банківської картки Приватбанку, організувати
регулярний платіж на розрахунковий рахунок фонду
громад «Рідня». При цьому, сума разової місячної
пожертви повинна складати суму, яка не буде
помітна в місячному бюджеті людини, але її регулярність сплати надасть фонду значну підтримку.

Технічно процедура встановлення регулярного
платежу виглядає досить просто. Потрібно в «Приват24» зайти до меню «Усі послуги» та обрати опцію
«Регулярні платежі». Після цього в календарі відзначити зручний день проведення платежу, його регулярність (раз в місяць) та суму.
Номер рахунку для здійснення регулярної щомісячної пожертви такий:
Благодійний фонд «Фонд громад «РІДНЯ»
ЄДРПОУ 37870413, р/р 26001053700566,
ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 325321.
Будемо вдячні за таку підтримку нашої діяльності!

ОБІЖНИК ВИДАЄТЬСЯ для поширення серед громади Стрия та 14 районів Львівщини, де діє фонд громади «Рідня»:
Бродівський, Бузький, Городоцький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський район, а також міста Бережани на Тернопільщині. АДРЕСА ОСІДКУ: вул. Народна 8, Стрий, 82401
НАД ОБІЖНИКОМ ПРАЦЮВАВ: студент ВПУ 35, практикант у фонді «Рідня» Степан БЕНИЦЬКИЙ, 067 347 3014.
ДЛЯ ДОВІДКИ: 096 551 2247, coor.ridnya@gmail.com – Святослав СУРМА, координатор з розвитку фонду «Рідня»,
098 496 9032, skrynjka2018@gmail.com – Ігор КОВЕРДАН, координатор збору пожертв.

