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Про організацію
ОПОРА — це неурядова, позапартійна і фінансово незалежна
всеукраїнська мережа громадських активістів.
Ми об'єдналися з метою активізації
громадської участі в політичному
процесі шляхом вироблення і
впровадження моделей впливу
громадян на діяльність органів
державної влади та місцевого
самоврядування в Україні. Ми працюємо задля розвитку громадянського
суспільства в Україні як фундаменту суверенної, незалежної, демократичної,
соціальної, правової держави.
У своїй повсякденній діяльності ми керуємося наступними
принципами:
=Відкритість та прозорість (вимагаючи прозорості від іншим, ми самі
намагаємось бути максимально прозорими).
=Інновації та творчість (ми вважаємо, що громадська робота потребує
креативного підходу і орієнтації на відкриття та нововведення).
=Професійність (в основі довготривалої діяльності спрямованої на
системні зміни, лежить принцип постійного самовдосконалення,
підвищення рівня власної компетентності та командного
професіоналізму).
=Відповідальність (усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє
незалежної України, ми намагаємося власним прикладом долучитися до
розбудови країни відповідальних громадян).
Стратегічні цілі Громадянської мережі ОПОРА:
=Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування в Україні.
=Підтримка та розвиток суспільних груп і середовищ на рівні місцевих
громад, їх об'єднання в загальноукраїнську мережу співпраці і комунікації.
=Розробка та впровадження інноваційної системи навчання громадських
активістів.
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Пріоритетні напрямки діяльності Громадянської мережі
ОПОРА:
=Освітня політика — розробка та апробація механізмів
комплексного громадського спостереження за зовнішнім незалежним
оцінюванням (ЗНО) та вступною кампанією до вищих навчальних
закладів на всіх етапах процесу.
=Житлово-комунальна політика — розробка та впровадження
в Україні дієвої інституціолізованої моделі організацій співвласників
багатоквартирних будинків (ОСББ).
=Культурна політика — сприяння впровадженню якісно нових
моделей в сфері управління та реалізації культурної політики
в Україні.
=Виборчий процес — забезпечення комплексного
довготермінового моніторингу та аналізу виборчого процесу і
програмної діяльності політичних партій в Україні.
=Розвиток місцевих громад — поширення та впровадження
успішних зразків і моделей функціонування локальних громад в
рамках загальноукраїнської мережі, обмін досвідом громадської
роботи.
Форми та методи нашої роботи:
=Захист прав та громадських інтересів (advocacy).
=Моніторинг та громадський контроль (watch-dog activity).
=Дослідження та аналіз політики.
=Громадянська освіта (тренінги та консультування).
=Правоосвіта та правозахист громадян.
=Громадське медіа-лобіювання.
=Громадська журналістика.
=Акції прямої дії.
=Розвиток законодавства.

Навчання Watch-dog діяльності
Впродовж року Громадянська мережа ОПОРА апробувала кілька форматів
«Навчання від ОПОРИ» — від академічних лекцій до рольових ігор, залучивши
до різних форм навчання кілька сотень осіб.
Найбільш вдалим, таким, що дав змогу вчитися, переймати досвід та
навчати інших, став проект «Підтримка середовища громадських
моніторингових організацій в Україні», реалізований у партнерстві з
організацією громадського контролю з Варшави (Асоціація лідерів локальних
груп).
Для ефективного ведення кампаній громадського контролю активістам
громадських організацій та звичайним громадянам зазвичай бракує теоретичної
підготовки, консультації експерта чи успішного досвіду. Тому основним
завданням проекту стало формування команди професійних тренерів з
представників організацій громадського контролю України (т.зв. watch-dog
організацій), які б могли передавати та поширювати свої вміння, навички та
досвід серед аудиторій, що виявили бажання займатися громадським контролем.
Запозичивши методологію інтерактивного навчання дорослих у польських
колег, українські тренери розробили та провели 10 тематичних тренінгів у
різних містах України. Основна тематика навчальних модулів стосувалася
планування, методології, інструментарію, правового забезпечення,
інформаційної складової проведення кампаній громадського контролю.
Учасниками тренінгів стали понад 100 учасників різного віку, представники
різних соціальних груп: члени громадських організацій, студенти, працівники
органів місцевого самоврядування, місцеві мешканці.
У 2009 р. заплановано провести Першу українську школу з громадського
контролю для представників громадських організацій. Учасники школи
отримають комплекс теоретичних знань, напрацьований тренерами, та
матимуть можливість здобути практичні навички у сфері громадського
контролю.
Навчання для українських тренерів у Польщі.
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Міжнародний волонтаріат

Джон, Адам і Брендон приїхали до ОПОРИ з Мічиганського
університету, щоб написати наукові роботи про Україну.

Волонтаріат в рамках навчання від ОПОРИ відіграє одну з провідних ролей,
адже для нас це змога ближче познайомитися із засадами громадського життя в
інших країнах світу, а для волонтера – шлях самопізнання і накопичення
інформації про Україну.
2008 рік для ОПОРИ – рік міжнародного волонтаріату. Причиною цьому
стали приїзди молодих політологів та дипломатів з Мічигану (США) та
громадської активістки з Варшави.
Американці Брендон, Адам та Джон гостювали в Україні три місяці, за які
пройшли школу громадського активізму, детально ознайомилися зі специфікою
українського третього сектору на прикладі декількох міст, та отримали знання
про роботу інститутів влади. У Львові, окрім дводенної екскурсії містом, для
волонтерів було організовано зустрічі з громадськими організаціями та
відомими культурними діячами, відвідини міської ради (особливо наших
гостей зацікавив відділ громадського партнерства).
Результатом їхнього перебування в Україні стали есе про зовнішні
відносини України, громадянське суспільство та ідентичність українців.
Агнєшка Подгурска, волонтерка з «Асоціації лідерів локальних груп», досі
гостює у Львові. Основне зацікавлення волонтерки, якому вона присвятила
наукову роботу, є специфіка третього сектору Львова. Джерелом для написання
роботи стало живе спілкування з лідерами громадських організацій та
відвідування їхніх заходів. Окрім цього, волонтерка підготувала невеликий
моніторинг громадських організацій Львова, щоб краще презентувати НУО
нашого міста у Варшаві.
Оскільки «Асоціація лідерів локальних груп» є партнером ОПОРИ у
навчальних проектах, Агнєшка взялася вчити українську мову. За словами
волонтерки, це дозволить їй ефективніше брати участь у спільних проектах та
допоможе у її науковій діяльності.
ОПОРА й надалі планує запрошувати волонтерів та залучати їх до своєї
діяльності, адже міжнародне волонтерство – це гарна можливість обмінятися
досвідом та ознайомитися зі світовою практикою громадської роботи.
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Агнєшка Подгурска приїхала з Варшави, щоб поділитися своїм
досвідом громадської діяльності та перейняти український.

«Summer camp 2008»
21-26 липня 2008 року в селі Северинівка Вінницької області
відбулася Літня школа Громадянської мережі ОПОРА «Summer camp
2008».
Цьогорічний табір вже традиційно проходив у форматі рольової
(імітаційної) гри, учасники якої шукали відповідь на питання, що таке
ідеальна громада і якими мають бути умови для її створення та
функціонування. Протягом шести робочих днів громадським
активістам довелося випробувати себе в ролі «влади», «бізнесу»,
«неурядових організацій» та «засобів масової інформації»; взяти участь
у запеклих дискусіях та дебатах; пройти кілька етапів інтелектуальноспортивного квесту; підготувати командні презентації; провести кілька
ночей в туристичних наметах і на підлозі сільського будинку культури;
витримати спеку літніх сонячних днів та пережити затяжний грозовий
буревій. Закріпити отримані знання та досвід таборяни мали
можливість в «польових умовах» села Северинівка, де вони розробили
та реалізували невеликий соціальний проект.
У нелегких випробуваннях взяли участь активісти ОПОРИ,
представники різних громадських організацій з усієї України (які
пройшли конкурсний відбір), а також волонтери з Росії, Казахстану та
США. Всього 80 осіб, з яких 9 — з Львівської області. Таке
представництво на таборі дозволило розширити коло спілкування між
громадськими активістами з різних регіонів України та стало
передумовою спільної діяльності в реальному житті.
Влітку 2009 року відбудеться вже четверта Літня школа
Громадянської мережі ОПОРА. Як завжди, вона не буде схожа на жоден
з попередніх наших заходів. Команда Львівського представництва
Громадянської мережі ОПОРА вже готується до цієї події.

«Summer camp 2008».
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«Народний університет ОПОРА»
У 2008 році Львівське представництво Громадянської мережі ОПОРА
долучилося до формування мережевого «Народного університету
ОПОРА». «Народний університет» — це формат відкритого навчання від
ОПОРИ, що передбачає створення комунікаційної платформи для
накопичення знань та обміну практичним досвідом громадської
діяльності.
Робота «Народного університету ОПОРА» проходить на базі
регіональних осередків Громадянської мережі ОПОРА, де сформовано
Центри громадської активності. Такі Центри є неформальними
структурами, які об'єднують різноманітні середовища активних громадян,
зацікавлених у спільному вирішенні конкретних проблем територіальних
громад.
Учасники Центрів з різних регіонів України (Львів, Рівне, Кривий Ріг,
Черкаси, Чернівці, Київ, Херсон, Коломия) об'єдналися в робочі групи, де
працюють над підготовкою навчальних матеріалів за темами:
представництво та захист громадських інтересів; моніторинг та
громадський контроль; розвиток громад; громадська журналістика та
інформаційний супровід громадської діяльності; розвиток та побудова
громадянських мереж.
В рамках Університету цього року у Львові відбулося близько 10
навчальних (або так званих «шведських») гуртків на різну тематику
(зокрема — зовнішнє незалежне оцінювання в Україні; політика
містобудування та охорона культурної спадщини; реформування
адміністративно-територіального устрою України: досвід Польщі;
стратегії побудови громадських мереж тощо). Розпочато роботу над
електронною хрестоматією, яка включатиме в себе узагальнений досвід
актуальних практик громадської діяльності за вибраними темами.
В 2009 році буде розширено мережу Центрів громадської активності.
Крім навчальних гуртків на базі Центрів почнуть діяти Лабораторії
громадської активності (експертний формат навчання), до діяльності яких
зможе долучитися ширше коло бажаючих. Також буде проведено відбір для
навчання в «Народному університеті ОПОРА».
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Планування роботи «Народного університету».

Громадський контроль зовнішнього незалежного оцінювання
Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих
навчальних закладів України, – один з основних кроків у реформуванні
системи освіти в Україні. Щоб об’єктивно оцінити процес перевірки
знань, надати рекомендації щодо покращення процедури організації та
проведення зовнішнього оцінювання, Громадянська мережа ОПОРА
організувала процес громадського контролю за проведенням ЗНО у
Львівській області.
Сертифіковані тренери провели 10 навчальних тренінгів для 230
учасників у Львові та інших містах області, які виявили бажання
спостерігати за зовнішнім незалежним оцінюванням. Таким чином,
громадські спостерігачі від Громадянської мережі ОПОРА мали змогу
простежити за перевіркою знань учасників ЗНО з кожного предмету.
За результатами громадського спостереження були напрацьовані
рекомендації Кабінету міністрів України, Міністерству освіти та науки
та Українському центру оцінювання якості освіти щодо поліпшення
процедури підготовки та проведення ЗНО у наступному році.
Міністерство освіти та науки України та Український центр
оцінювання якості освіти врахували ці рекомендації при розробці
нормативно-правової документації, яка регулює підготовку та
проведення ЗНО у 2009 р.
Для забезпечення об’єктивного результату зовнішнього
незалежного оцінювання, Громадянська мережа ОПОРА вже
зареєструвалася у Львівському регіональному центрі оцінювання
якості освіти для проведення громадського спостереження наступного
року.

Вказівники аудиторій для ЗНО та протокол
про завершення процедури тестування.
Фото ГМ ОПОРА
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Моніторинг вступної кампанії до вищих навчальних закладів
Моніторинг вступної кампанії до ВНЗ – логічне продовження громадського
контролю за процедурою впровадження зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО). Адже наслідком завершення незалежного тестування випускників шкіл
був вступ до вищих навчальних закладів на конкурсних засадах. Львівське
представництво ГМ ОПОРА долучилося до коаліції 14-ти громадських
організацій, що проводили контроль за зарахуванням абітурієнтів до ВНЗ
України у липні-вересні 2008 року.
Упродовж громадського спостереження за зарахуванням абітурієнтів до
вищих навчальних закладів контролю підлягали процедура подання документів
до приймальних комісій, конкурс сертифікатів, робота приймальних комісій в
період зарахування абітурієнтів, аналіз списків абітурієнтів, рекомендованих та
зарахованих до ВНЗ.
В рамках моніторингу проводився екзит-пол (опитування на виході)
абітурієнтів та членів приймальних комісій щодо процидури зарахування до
ВНЗ за результатами ЗНО. Громадські спостерігачі відвідували засідання
приймальних комісій, здійснювали аналіз нормативно-правової документації.
Під час моніторингу вступної кампанії діяла гаряча лінія юридичного
захисту прав абітурієнтів. Також проводилися публічні заходи за участю
відповідальних секретарів приймальних комісій найбільших ВНЗ Львова,
представників Регіонального центру оцінювання якості освіти, компетентної
громадськості, які обговорювали виклики вступної кампанії-2008.
В процесі спостереження за вступною кампанією 2008 року були виявлені
системні перешкоди на шляху до реформування освітніх процесів в Україні, які
потребували негайного коригування. Так, громадськими спостерігачами були
оприлюднені рекомендації та вимоги до Міністерства освіти та науки України,
Міністерства охорони здоров’я.
Як результат в «Умовах прийому до ВНЗ України» на 2009 рік виключено
категорію абітурієнтів – випускників системи довузівської підготовки ВНЗ (як
таких, що створюють нерівний доступ до освіти). Міністерство освіти та науки
України разом з Міністерством охорони здоров’я у 2009 році спільно
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працюватимуть над перевіркою довідок про інвалідність у всіх ВНЗ
України. Щоб врегулювати правовідносини «приймальна комісія −
громадський спостерігач», Громадянська мережа ОПОРА внесла зміни
до «Положення про громадський контроль за зовнішнім незалежним
оцінюванням випускників загальноосвітніх навчальних закладів та за
зарахуванням до ВНЗ України».
Вже взимку заплановано здійснити моніторинг результатів зимової
сесії першокурсників, які стали студентами за результатами конкурсу
сертифікатів ЗНО, і порівняти отримані результати з минулорічними
навчальними досягненнями студентів. Громадське спостереження за
вступною кампанією продовжиться у 2009 році.

Участь в розробці Статуту територіальної громади Львова
У 2008 році Львівське представництво Громадянської мережі ОПОРА
продовжило працювати над розробкою Статуту територіальної громади Львова.
Статут міста — базовий нормативно-правовий акт міського самоврядування,
своєрідна соціальна угода між городянами та міським головою,
представницькими та виконавчими органами. Документ за своєю юридичною
силою є вищим від актів міської ради, міського голови, інших органів та
посадових осіб місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення.
Ще з 2006 року Громадянська мережа ОПОРА ініціювала та приймала
участь в публічних заходах, де обґрунтовувалася необхідність розробки нового
(або коригування існуючого) Статуту територіальної громади міста. Як
наслідок, 4 вересня 2007 року розпорядженням міського голови №408 було
утворено робочу групу з підготовки Статуту територіальної громади м. Львова,
до якої увійшли службовці та депутати міської ради, науковці, представники
громадських організацій (в тому числі й ОПОРА).
Станом на початок грудня 2008 року відбулося 15 засідань робочої групи, за
результатами яких було підготовлено та розглянуто п'ять з одинадцяти розділів
документа, а також окремі додатки. Щоб покращити якість та забезпечити
ґрунтовнішу участь експертів у процесі напрацювання пропозицій до Статуту
міста, Громадянська мережа ОПОРА спільно з Центром досліджень місцевого
самоврядування 21 березня 2008 року провела круглий стіл: «Нова редакція
Статуту Львова: питання стратегічного управління розвитком міста». Учасники
заходу оцінили стан нормативно-правової бази в сфері управління розвитком
міста й запропонували шляхи врегулювання існуючих недоліків в Статуті
територіальної громади. Саме завдяки скоординованим зусиллям громадських
організацій та політичній волі в міських посадовців вдалося налагодити
публічну та продуктивну роботу з підготовки Статуту територіальної громади
Львова.
Очікується, що в 2009 році робоча група закінчить працювати над цим
документом і після процедури громадського обговорення та затвердження на
сесії міської ради у Львові буде діяти новий Статут міста. Якщо в підсумку зміст
та структура Статуту територіальної громади Львова не будуть кулуарно
переглянуті і відповідно спотворені, то є всі підстави вважати, що місто матиме
один з найкращих документів такого типу в Україні.
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Участь громадськості у процесі коригування
Генерального плану міста Львова
Вже протягом трьох років Львівське представництво Громадянської мережі
ОПОРА здійснює довгостроковий моніторинг процесу коригування
Генерального плану міста Львова — основного стратегічного містобудівного
документу територіального планування. В 2008 році Державний інститут
проектування міст «Містопроект», що працював над коригуванням Генплану на
замовлення Управління архітектури Львівської міської ради фактично завершив
розробку цього документа.
Зважаючи на важливість такого документу для мешканців міста,
Громадянська мережа ОПОРА контролювала і оцінювала стан залучення та
інформування громадськості в процесі коригування Генерального плану міста.
Для того, щоб розробка Генплану була більш прозорою та відкритою, ми
ініціювали проведення публічних заходів, на яких чиновники міської ради мали
можливість поінформувати львів'ян про реальну ситуацію з підготовкою
відповідних матеріалів. Доступну нам інформацію і документи ми розміщували
в мережі інтернет (www.lvivstrategy.com, www.opora.lviv.ua), розповсюджували
через власний інформаційний бюлетень «Точка Опори» та інші ЗМІ.

Паралельно було підготовлено і розповсюджено відповідний буклет, в
структурі і змісті якого використано пропозиції ОПОРИ, розміщені у
бюлетені «Точка Опори» за грудень 2007 р.
Після затвердження Генерального плану Львівською міською
радою розпочнеться офіційний етап його реалізації. Громадянська
мережа ОПОРА слідкуватиме за тим, наскільки послідовним та
публічним буде цей процес.
Бюлетень ГМ ОПОРА
присвячений темі
публічності розробки
Генерального плану
Львова і основне
креслення Генерального
плану.

Обов'язковим елементом моніторингу була розробка та представлення
наших рекомендацій щодо шляхів удосконалення процедури врахування
громадських інтересів. При цьому ми, серед іншого, послуговувались успішним
міжнародним досвідом (США, Росія, Австралія, Ірландія) та пропозиціями
експертів і науковців.
Незважаючи на відсутність у чиновників великого бажання вести
регулярний діалог із громадськістю, все ж таки були неодноразові приклади
конструктивної реакції Львівської міської ради на вимоги Громадянської мережі
ОПОРА. Представники ДІПМ «Містопроект» провели кілька тематичних
обговорень (транспортна розв’язка та охорона культурної спадщини) змісту
Генплану; вперше на офіційному сайті Львівської міської ради була
оприлюднена Концепція розвитку міста (один з базових розділів Генерального
плану), а в листопаді там же з'явився окремий розділ «Львів. Генплан-2008.
Питання і відповіді» (в рубриці «Актуально»), де більш-менш доступно, хоч
далеко не вичерпно, описано результати роботи «Містопроекту» і міської ради.
Фото ГМ ОПОРА
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Громадянська асамблея Львівщини
12 червня 2008 року у Львові відбулася регіональна конференція другої
Громадянської асамблеї України. Темою цьогорічного заходу була "Нова
Конституція: позиції громадянського суспільства".
Громадянська асамблея України ініційована у 2007 році з метою
створення національного та регіональних майданчиків для вироблення та
публічного обговорення позицій громадянського суспільства щодо
стратегічних проблем українського суспільства. В роботі ГАУ протягом 20072008 років брали участь понад 400 представників провідних громадських
організацій України. Робота асамблеї відбувалася у форматі публічної
конференції в Києві, якій передували конференції в кожному регіоні України.
Організацію цих заходів в центрі та на місцях забезпечували відповідні
оргкомітети, що складалися з представників громадських організацій.
Для підвищення ефективності організації роботи регіональної асамблеї у
2008 році Громадянська мережа ОПОРА виступила співініціатором (разом з
«Нашим правом» та Центром дослідження місцевого самоврядування)
створення Громадянської асамблеї Львівщини, яка неформально об'єднує
більше 20 неурядових організацій міста. Кожного року проходить обговорення
конкретної актуальної проблеми українського державотворення. Учасники
цьогорічного заходу обговорили питання зміни існуючої Конституції України
(чи потрібно це робити, що саме треба змінити, який оптимальний шлях
впровадження цих змін).
Створено відкриту переговорну платформу для громадських організацій
Львівщини, яка включена в широке загальноукраїнське комунікативне поле,
об'єднане Громадянською асамблеєю України. За результатами регіональної
конференції сформовано загальне бачення громадськими діячами Львова
формату майбутньої Конституції України. Резолюцію Громадянської асамблеї
Львівщини було розглянуто на підсумковій конференції в Києві 22 червня
2008 року і кінцевий варіант документа доведено до відома керівництва
держави та політичних партій.

Конференція Громадянської асамблеї Львівщини.

Громадянська асамблея Львівщини може бути зібрана в будь-який момент
на вимогу членів оргкомітету з метою обговорення та вирішення актуальних
суспільних проблем.
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Забезпечення належного функціонування механізму розгляду скарг
громадян на незаконні дії працівників міліції у Львівській області
Серйозною перепоною на шляху до розвитку правової держави залишається
неналежна реакція правоохоронців на скарги громадян щодо незаконних дій
працівників правоохоронних органів (ігнорування скарг, відписки, затягування
відповіді, відповіді на іншу тему, надання неправдивої інформації).
Удосконалити механізми розгляду скарг громадян на незаконні дії чи
бездіяльність працівників міліції Громадянська мережа ОПОРА намагається за
допомогою механізмів адміністративної юстиції (подання адміністративних
позовів у разі відсутності належних відповідей), функціонування громадської
приймальні, заходів громадського тиску та інформаційних кампаній.
За час реалізації проекту було підготовлено та подано 10 позовів — тим
самим започатковано практику ефективного розгляду скарг. ОПОРА провела
всеукраїнську конференцію «Взаємодія громадян та міліції в контексті
формування правової держави: правові, філософські та психологічні аспекти» за
участі працівників міліції, науковців, представників громадських організацій.
Зараз експерти-правники працюють над матеріалами щодо застосування
адміністративного судочинства у теоретичному та практичному аспектах.

Конференція «Взаємодія громадян та міліції в контексті формування
правової держави: правові, філософські та психологічні аспекти».
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Моніторинг стану дотримання права на приватність в Україні
Право на приватність, що регулюється 8 статтею Європейської
конвенції прав людини в Україні, є одним з базових в системі захисту
прав людини. На етапі дослідження цієї теми важливим було визначити
рівень дотримання права на приватне життя в Україні органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, з'ясувати
проблеми, що виникають у громадян в процесі реалізації та захисту
права на приватне життя, окреслити шляхи до їх вирішення.
В рамках дослідження було здійснено моніторинг друкованих та
інтернет-видань, законопроектів, чинних законів та підзаконних актів
щодо проблеми необґрунтованого втручання держави в приватне життя
громадян. Громадянська мережа ОПОРА направила інформаційні
запити (близько 50) до центральних, місцевих органів державної влади
та державних підприємств щодо забезпечення права на приватне життя
в процесі здійснення ними своєї діяльності. Шляхом подання запитів до
апеляційних судів (обласних та АР Крим, м. Києва та м. Севастополя),
проведено моніторинг кілько сті дозволів, наданих для
прослуховування телефонів та на арешт кореспонденції. Для надання
юридичних консультацій діє громадська приймальня, де громадяни
отримують юридичну допомогу в справах, які стосуються порушення
права на приватне життя.
На всеукраїнському рівні створено робочу групу з підготовки
дослідження щодо проблем реалізації та шляхів захисту права на
приватність. Громадянська мережа ОПОРА та кафедра теорії та історії
держави і права Львівського державного університету внутрішніх
справ провела наукову конференцію «Право на приватність: тенденції
та перспективи», яка зібрала теоретиків та практиків права з усієї
України. Резолюція конференції обґрунтовує гостру необхідність
дотримання права на приватність як визначального принципу у
формуванні відносин органів державної влади з громадянином.

Наукова конференція «Право на приватність: тенденції та перспективи».
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Моніторинг реклами тютюнових виробів
Попри всі антитютюнові заходи та непоодинокі заклики
попередніх років подолати куріння в Україні, зараз в державі
спостерігається небачений досі бум – курить майже кожна друга
доросла людина (42%). Сьогодні основним шляхом формування цієї
згубної звички залишається реклама. Атака на молодь за допомогою
реклами, стимулювання продажу та фінансування розважальних
заходів мотивує тютюнових гігантів до все більшої активності на
українському ринку.
Проаналізувавши ситуацію та усвідомивши важливість зменшення
рівня споживання тютюнових виробів, в жовтні 2008 року ОПОРА
розпочала моніторинг усіх видів реклами тютюну та сфер її
потенційного виникнення. Ціллю моніторингу є виявлення нових
способів реклами тютюну та сфер її провадження: прихована реклама
на телебаченні та друкованих ЗМІ, псевдосоціальні заходи та
спонсорство, пряма та непряма реклама в Інтернеті, BTL-реклама та
промоція.
Станом на сьогодні зафіксовано основні носії реклами у Львові.
Ними стали біл-борди, промоакції та реклама у ЗМІ (зокрема, куріння
на телебаченні та реклама у глянцевих журналах). Окрім цього, ОПОРА
залучена до створення Коаліції громадських організацій «За вільний
від тютюнового диму Львів». В рамках Коаліції зроблено перші кроки –
розробка та подання на розгляд сесії міської ради «Проекту зразка
рішення органу місцевого самоврядування щодо впорядкування
тютюнокуріння в межах відповідальної адміністративної території».

Перші результати моніторингу.
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За результатами, отриманими під час моніторингу, планується
розробити законопроект змін до ЗУ «Про рекламу», який заборонятиме
способи та форми реклами тютюнових виробів, виявлені під час
моніторингу. Він буде підкріпленим публічним експертним
обговоренням законопроекту з представниками міністерств сім’ї,
молоді та спорту, освіти, охорони здоров’я, профільних відомств,
членами Національної Ради України з питань телебачення і
радіомовлення, ради суспільної моралі, експертними громадськими
організаціями. Після обговорення відбудеться кампанія громадського
лобіювання прийняття цього законопроекту.

Сайт www.opora.lviv.ua
З серпня 2008 року діє інтернет-ресурс opora.lviv.ua., який став зручною
комунікативною платформою для активістів Львівського представництва
Громадянської мережі ОПОРА, партнерів та прихильників. Сторінка
розташована за адресою www.opora.lviv.ua. В основі сайту лежить безкоштовна
оболонка WordPress, яку було змінено під потреби діяльності неурядової
організації.
Портал дає можливість використовувати переваги мережі Інтернет у роботі
третього сектору, служить робочим інструментом для висвітлення актуальних
новин громадського життя Львова. Інтернет-ресурс представляє собою
колективний блог, який ведуть зареєстровані користувачі з попереднім
модеруванням адміністратора.

У планах на наступний рік передбачено:
=розширення функціональності сайту, зокрема зворотного зв’язку
з відвідувачами;
=запровадження постійних відкритих рубрик (будь-хто з
бажаючих зможе надіслати матеріал);
=випробування вільного програмного забезпечення для створення
соціальної мережі НГО Львівщини;
=запровадження авторських блогів представників Громадянської
мережі ОПОРА у Львові;
=створення відкритої платформи-форуму для громадського
сектору Львівщини;

Поруч з блогами на сайті розташовані спеціальні розділи «Каталог» та
«Партнери». Тут можна дізнатися про перелік інтернет-ресурсів неурядових
організацій Львівщини з описом і примітками про активність ресурсу. Будь-яка
організація має можливість зв’язатися з адміністратором сайту і запропонувати
свою сторінку до каталогу.
Окремо подано інформацію про організацію «Громадянська мережа
ОПОРА», її представництво у Львові, наведені контакти центрального та
регіонального офісів. Подані звіти діяльності Львівського осередку,
інформацію про партнерів організації. За допомогою технології Google Map
можна легко дізнатися про розташування офісу. Сайт підтримує розташування
медіа файлів YouTube, Boomp3, Picasa, Slide share.
Зараз на інтернет-ресурсі opora.lviv.ua розміщений найґрунтовніший та
найактуальніший каталог інтернет-ресурсів НУО Львівської області.

Головна сторінка сайту
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Фінансовий звіт

Динаміка фінансових
надходжень у 2006-2008 рр:

Вимагаючи прозорості від інших, ми
намагаємося бути максимально прозорими
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Фінансовий звіт

Основні програмні витрати у 2008 році:
44% — навчальні проекти
28% — захист прав та інтересів мешканців.
Правоосвіта
18% — моніторинг системи освіти
7% — моніторинг відкритості та прозорості
влади
3% — моніторинг реклами тютюнових
виробів
Разом — 369 449 грн.
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Фінансовий звіт

Джерела фінансових надходжень у 2008 році:
41,4% — програма «Польська допомога»
МЗС Республіки Польща
20% — міжнародний фонд «Відродження»
15% — програма сприяння зовнішньому тестуванню
в Україні (USETI)
12,3% — «Фонд сприяння демократії» Посольства
США в Україні
3,3% — кампанія «Майбутнє без куріння» (Tobacco
free kids)
2,9% — європейська Комісія в рамках Програми
«Молодь в дії»
2,7% — «Сприяння активній участі громадян
У протидії корупції в Україні «Гідна Україна»
2,4% — добровільні внески громадян
Разом — 369 449 грн.
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Наші партнери
=Асоціація лідерів локальних громадських груп, Варшава, Польща.
=Благодійний фонд «Збереження історико-архітектурної спадщини
Львова»
=Громадська організація «Товариство Лева»
=Інформаційно-правовий центр «Наше право»
=Львівська міська громадська організація «Асоціація видавців та
книгорозповсюджувачів Львівщини»
=Львівська обласна громадська організація «Комітет виборців
України»
=Регіональний громадський фонд «Право і демократія»
=Центр досліджень місцевого самоврядування
=Центр правових та політичних досліджень «СІМ»
lВідділ громадського партнерства Львівської міської ради
lГромадська рада при Головному управлінні Міністерства
внутрішніх справ України у Львівській області
lЛьвівський регіональний центр оцінювання якості освіти
=ZAXID.NET
=Газета «Суботня пошта»
=«Західна інформаційна корпорація»
=Західна аналітична група
=Міжнародний фонд «Відродження»
=«Фонд сприяння демократії» Посольства США в
Україні

19

Про нас

Василина Думан
v.duman@opora.org.ua
Освіта: факультет культури і
мистецтв Львівського
національного університету
ім. Івана Франка
Зацікавлення: розвиток громад,
моніторинг як інструмент
громадського контролю, адвокасі
кампанії
Обов’язки в організації:
координатор проектів
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Андрій Дутчак
juta@opora.org.ua
Освіта: факультет економіки та
організації книжкової справи
Української академії друкарства
Зацікавлення: інтернет,
глобальний розум, Open Sourse,
графічний дизайн
Обов`язки в організації:
адміністрування інтернет-ресурсів

Ксеня Дітчук
ksenia@opora.org.ua

Тарас Гаталяк
terry@opora.org.ua

Освіта: факультет економіки та
організації книжкової справи
Української академії друкарств
Зацікавлення: видавнича
діяльність, інноваційні методи
навчання
Обов’язки в організації:
редагування та верстка
поліграфічної продукції

Освіта: радіотехнічний
факультет Національного
університету «Львівська
політехніка», юридичний
факультет Львівського
національного університету
ім. Івана Франка
Зацікавлення: реформування
житлово-комунального
господарства в Україні, захист
прав людини, правоосвіта
Обов’язки в організації:
експерт з правових питань

Про нас

Ірина Швець
i.shvets@opora.org.ua

Олександр Неберикут
aberykolo@opora.org.ua

Освіта: факультет іноземних
мов Львівського національного
університету ім. І. Франка
Зацікавлення: мова як
ідеологія, геополітика,
журналістика, PR, медіалобіювання, література у всіх її
проявах, самоосвіта
Обов'язки в організації:
координатор проектів, прессекретар

Освіта: історичний факультет
Львівського національного
університету ім. І. Франка,
докторантська програма з
гуманітарних та соціальних наук
Львівського національного
університету ім. І. Франка
Зацікавлення: історія міста,
міська політика і стратегії змін;
діяльність органів місцевого
самоврядування; громадянська
освіта
Обов`язки в організації:
координатор проектів

Ольга Стрелюк
o.strelyuk@opora.org.ua

Остап Матківський
rakneborak@gmail.com

Освіта: історичний факультет
Львівського національного
університету ім. Івана Франка
Зацікавлення: інноваційні
методи навчання дорослих,
реформування системи освіти,
культурна політика
Обов'язки в організації:
фінансовий та проектний
координатор

Освіта: фізичний факультет
Львівського національного
університету ім. І. Франка
Зацікавлення: військова
історія, космологія, компютерна
графіка
Обов'язки в організації: що
треба, в тому й допоможу:)
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Контакти
Громадянська мережа ОПОРА — центральний офіс
м. Київ, вул. Межигірська, 3/7, оф. 38
Телефон/факс: 8 (044) 425 31 55
E-mail: info@opora.org.ua
www.opora.org.ua

Львівське представництво
Громадянської мережі ОПОРА
м. Львів, вул. Наливайка, 7, оф. 6
Телефон/факс: 8 (032) 254 61 63
E-mail: lviv@opora.org.ua
www.opora.lviv.ua
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Громадянська мережа ОПОРА
Львівське представництво
www.opora.lviv.ua

«Якщо хочеш отримати щось таке, чого ніколи не мав,
почни робити те, чого ніколи не робив», – це гасло стало
ру ш і й н и м у д і я л ь н о с т і Л ь в і вс ь к о го о с е р ед к у
Громадянської мережі ОПОРА у 2008 році. Кожен з нас,
громадських активістів ОПОРИ, має свою мрію і втілює її в
життя, розширюючи можливості та сферу зацікавлень
організації. Третій рік поспіль ми ділимося власним
досвідом та інструментами захисту громадянських прав
та свобод, впевнено та з готовністю зустрічаючи все нові і
нові виклики.
Цього року ми вийшли на рівень міжнародного
волонтаріату, утвердились як громадські спостерігачі за
зовнішнім незалежним оцінюванням, розробили та
впровадили навчання від ОПОРИ. Основне – бачити
майбутнє своє і своєї країни. А перепони на шляху існують
лише для того, аби кожен з нас міг довести, наскільки те чи
інше є для нас бажаним. Отже, вперед, у 2009 рік!

