
6.Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти).
Основні проекти виконані за звітний період. Інформація про донорів.

За 2019 рік Організація отримала один міжнародний грант від Посольства США в Україні.

Метою  проекту  була  активізація  громадян  до  голосуванні  та  залучення  у  виборах  Президента
України, парламентських виборах; надання їх теоретичних та практичних навичок державотворення,
виборчого процесу та інше. 

Із ходом реалізації проекту можна ознайомитись у відповідній групі (створеної під це, наразі буде 
закріплена при подальшому впровадженні правоосвітньої гри).

№ грантової угоди: SUP30019GR0057
Назва проекту: Твій голос вирішить все!
Термін реалізації проекту: 
15.02.2019 -15.11.2019

Регіон/Місто, у яких виконувався
проект: 
1 етап: Дніпропетровська область;
2 етап: вся територія України.

Загальна кількість бенефіціарів
проекту:
562 – учасників проекту;
1842 – учасників  відповідної групи
проекту у ФБ;
562*3  особи – опосередковані учасники, з
якими взаємодіє учасники проекту =
1686 осіб.
Усього: приблизно 4090 осіб
Уточнення: підрахунок охоплення через
ЗМІ не вівся.

ПЕРШИЙ ЕТАП
реалізовувався у вигляді авторської гри, яку розробили Вірьовкіна Л.В, голова Організації, та тренер
проекту  Сердюк  Р.О.  Після  закінчення  проекту  ними  було  отримано  Свідоцтва  №  96619  про
реєстрацію авторського права на Літературний твір "Два козаки - три гетьмани" (співавторство). 

Включав:
1) тренінгів: 25, з яких 24 запланованих + 1 презентаційний.
осіб: 477 осіб (приблизно по 19 осіб на захід, ми розраховували по 20 осіб).
Студентів (перша цільова група): 242 особи, тобто 50, 73% ; чоловіків – 45,91% (219 осіб), жінок -
54,09 % (258 осіб). При чому більшість із населених пунктів були саме села та ОТГ.

2)Презентація проекту в ВНЗ: 1 - 74 особи, з яких 72 студентів.

3)Виступи в ТВ передачах/новинах: 7
Запланованих нами: 6 
18.03.19, 9 канал, 220 переглядів,
31.03.19, 9 канал, 307  переглядів, 
10.05.2019, 51 канал, не меньше 59 осіб
10.05.2019, канал Д1,  без обліку, 
15.05.2019, Громадське телебачення, без обліку, 
05.11.2019, канал Д1,  без обліку,
Організовані приймаючою стороною – 1, в м. Тернівці зняли сюжет місцеві ЗМІ, без обліку,

https://www.facebook.com/watch/?v=1203144123223229
https://www.facebook.com/watch/?v=965105923857954
https://www.youtube.com/watch?v=6F2Yx27XLlM&list=PLvlJn-pCyFDdcrU-FsS8sgNCqi95Hhl-8&index=44
https://www.facebook.com/hromadskeDnipro/videos/1351107621703079
https://www.youtube.com/watch?v=CCq9uf8TAxs&feature=share&fbclid=IwAR1ezSyqOLgs4OO5kLftjbakVmvOIXc02RGlPeB3vW49dqwqjequso2Z8uU
https://www.facebook.com/DNIPROchannel9/videos/2401578393208486
https://www.facebook.com/DNIPROchannel9/posts/2384468324906171
https://www.facebook.com/groups/TwoCossacksThreeHetmans/

