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ГО «УЦГІ «СВІТЛО» 

Об’єднує більше 100 членів
Успішно працюємо в Південних та 

Східних регіонах України та в м.Київ

Має офіси у Києві, Слов’янську, та 
Одесі

Має добрі відносини з провідними 
експертними організаціями в 
Південних та Східних регіонах 

України

За 12 років свого існування 
реалізували цілу низку успішних 
соціально-гуманітарних проектів

За час свого існування надала 
пряму допомогу близько 5000 осіб

Загальний бюджет проектів –
близько $300 тис.

Загальна кількість успішних 
проектів  - 20

Загальна кількість провальних 
проектів – 0
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1. НАЗВА ЗГІДНО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ
Громадська організація  «Український центр громадянських ініціатив «Світло» (ГО «УЦГІ «Світло»).
Public Organization «Ukrainian Center for Civic Initiatives «Svitlo» (GO UCCI Svitlo).

2. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ГО ТА ЙОГО ОСЕРЕДКІВ / ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Київ: 02100, вул. Бажова 2, оф. 23.
Одеса: 65007, вул. Велика Арнаутська, будинок 121, приміщення 4.
Слов’янськ: 84122, вул. Корольова 17, оф. 7.

3. МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
ГО  "Український центр громадянських ініціатив "Світло" (ГО «УЦГІ «Світло»)- неприбуткова незалежна громадська 
організація, створена у 2005 році.
За останні 10 років ГО УЦГІ «Світло» реалізувала 20 проектів. Загальний бюджет - понад $300 тис. Географія проектів - вся 
Україна, пріоритет – Південь та Схід. Об'єднує більше 100 волонтерів. Основні напрямки діяльності: євроінтеграція, місцеве 
самоврядування та розвиток місцевих ЗМІ. Працюють офіси в Києві,  Слов'янську та Одесі.
Метою діяльності ГО УЦГІ «Світло»  є розвиток відкритого громадянського суспільства в Південних і Східних регіонах 
України шляхом підтримки та реалізації місцевих громадянських ініціатив. Організація  активно діє у напрямку поширення  
новітніх медіа та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, щодо необхідності  демократичного вибору та 
впровадження європейських стандартів у життя українського суспільства.
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• 3 проекти

• Взяли  участь 10 громад та близько 10000 учасників

• Приклади:

• УЦГІ ««Світло». 2014-2015. Проект: «Створення умов для позитивного висвітлення євроінтеграції соціальними медіа Сходу України». При 
підтримці МФ «Відродження».

• ГО «УЦГІ «Світло». 2011 – 2012. Проект:  «Європейська ідентичність кримських міст: сучасний погляд» (проект щодо проведення інформаційно-
просвітницької кампанії для молоді та студентів кримських вузів щодо Європи, європейських цінностей та європейської ідентичності). При 
підтримці МФ «Відродження».

• ГО «УЦГІ «Світло». 2010 – 2011. Проект:  «Європейська ідентичність молоді Криму» (проект щодо проведення інформаційно-просвітницької
кампанії для молоді та студентів кримських вузів щодо Європи, європейських цінностей та європейської ідентичності). При підтримці МФ 
«Відродження».

Інформування мешканців
Сходу та Півдня України про 

плюси Євроінтеграції та 
Асоціації з ЄС

• 5 проектів

• Взяли участь 30 громад та близько 1000 учасників

• Приклади:

• ГО «УЦГІ «Світло». 2016-2017. Проект: «Кампанія з протидії соціально-політичної дезінформації в одеському регіональному сегменті соцмереж». 
При підтримці Посольства США в Україні.

• ГО «УЦГІ «Світло». 2013-2014. Проект: «Відкритий Інтернет-простір для районних ЗМІ Північної України». При підтримці МФ «Відродження».

• ГО «УЦГІ «Світло». 2012-2013. Проект: «Відкритий Інтернет-простір для районних ЗМІ Центральної України». При підтримці МФ «Відродження».

• ГО «УЦГІ «Світло». 2011-2012. Проект: «Відкритий Інтернет-простір для районних ЗМІ Півдня України». При підтримці МФ «Відродження».

Нові медіа, розвиток місцевих
ЗМІ

• 3 проекти

• Взяли участь 10 громад та близько 3000 учасників

• Приклади:

• ГО «УЦГІ «Світло».  2016. Проект: «Демократизація освіти в Донецької області шляхом розвитку молодіжного  самоврядування». При підтримці 
Посольства США в Україні.

• ГО «УЦГІ «Світло». 2014-2015. Проект:  «Розвиток студентського самоврядування в ВНЗ Півдня та Сходу України». При підтримці Посольства 
США в Україні.

Розвиток локальної демократії
та громадянського активізму на 

Півдні та Сході України

• 3 проекти

• Взяли участь 9 громад та близько 1900 учасників

• Приклади:

• ГО «УЦГІ ««Світло». 2014-2015. Проект : «Розвиток студентського самоврядування в ВНЗ Півдня та Сходу України». При підтримці Посольства 
США в Україні.

• ГО «УЦГІ «Світло». 2013. Проект : «Навчання молодих волонтерів навичкам надання підтримки самотнім літнім людям в Криму». При підтримці
BEARR Trust.

Захист прав молоді, розвиток
волонтерського руху

• 4 проекти

• Взяли участь 10 громад та 1500 літніх людей отримали допомгу

• Приклади:

• ГО «УЦГІ «Світло». 2015-2016. Проект: «Надання допомоги жертвам націонал-соціалізму, постраждалим від бойових дій на Сході України». При 
підтримці EVZ, Німеччина.

• ГО «УЦГІ «Світло». 2013 – 2015. Проект: «Кримський діалог: допомога маломобільним і немобільним жертвам націонал-соціалізму в Криму». 
При підтримці EVZ, Німеччина.

Проекти з надання
гуманітарної і соціальної

допомоги

• 3 проекти

• Взяли участь 7 громад та 500 учасників

• Приклади:

• ГО «УЦГІ «Світло». 2012. Проект: «Організація візиту з обміну досвідом у галузі енергозбереження делегації мерів македонських
муніципалітетів до Криму». При підтримці ЄС. 

• ГО «УЦГІ «Світло». 2012-2013. Проект: «Проведення показових енергоаудитів об’єктів соціальної інфраструктури АР Крим». При підтримці Ради 
міністрів АР Крим.

Енергоефективність та 
енергозбереження
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4. Приклади діяльності ГО УЦГІ «Світло» за попередні роки (2010-2016)
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5. ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ГО «УЦГІ «СВІТЛО» У 2016 РОЦІ

Основні проекти, виконані за звітний період:
1) 2015-2016. Проект «Надання гуманітарної допомоги літнім людям, жертвам націонал-соціалізму, 
постраждалим від бойових дій на Сході України», при підтримці Фонду EVZ, Німеччина.
2) 2016. «Демократизація освіти в Донецької області шляхом розвитку молодіжного  самоврядування», при 
підтримці Посольства США в Україні.  
3) 2016-2017. «Кампанія з протидії соціально-політичної дезінформації в одеському регіональному сегменті 
соцмереж», при підтримці Фонду  сприяння демократії Посольства США в Україні

У якості прикладу успішності, наведемо проект «Демократизація освіти в Донецької області шляхом розвитку 
молодіжного  самоврядування» (підтриманий Посольством США в Україні). Цій проект був реалізований у 2016-
2017 рр. та посприяв активізації руху студентського  самоврядування в  Донецькому  регіоні України та створенню 
громадського діалогу між молоддю Заходу та Сходу. У проекті прийняло участь більше 1000 молодих людей. В 
ході реалізації проекту було здійснено 4 молодіжних локальних  ініціативи, створено 2 нові молодіжні Ради, 
проведено 5 тренінгів, створено міжрегіональну групу молодих активістів. 

З моменту початку конфлікту на Сході України команда ГО УЦГІ «Світло» активно  працюю в Донецької області 
України. За цей час у цьому регіоні організацією був  реалізований проект «Надання гуманітарної допомоги літнім 
людям, жертвам націонал-соціалізму, постраждалим від бойових дій на Сході України». За його підсумками 
близько 500 осіб отримали різні види послуг або допомоги. До проектів будо залучено більше 100 молодих 
волонтерів, що мешкають на Сході України. Були надані консультації 20 місцевим НУО. Відбувалася активна 
співпраця з Слов’янською, Маріупольською та Краматорською міськими Радами (Донецька область). 

У ході  проекту «Кампанія з протидії соціально-політичної дезінформації в одеському регіональному сегменті 
соцмереж», було створено близько 500 одиниць контенту, якій було розміщено в 20 популярних пабліках в 
соціальних мережах Одеської області (загалом більше 5000 постів, які зібрали більше 100000 лайків та коментів), 
було проведено 2 майстер-класи та навчено 100 активних користувачів соціальних мереж.

Громадська організація  «Український центр громадянських ініціатив «Світло». Річний звіт 2016.
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6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРІВ 
Громадська організація "Український центр громадянських ініціатив «Світло» активно співпрацює з 
ВБО Турбота про літніх в Україні», ГО «Молодіжне об’єднання виборців», ГО «Центр політичних студій
та аналітики «Ейдос», ГО «Демократичні та громадянські ініціативи», ГО «Молодь Сходу України», ГО 
«Слов’янська міська Асоціація громадських організації інвалідів», з місцевим органами 
самоврядування Донецької області України, а також з місцевими ЗМІ та активістами.  

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОНОРІВ
Міжнародний фонд «Відродження», Посольство США в Україні, Фонд «EVZ» (Німеччина).

Посольство США в Україні

Міжнародний Фонд 
«Відродження»

EVZ
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8. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА 2016 ФІНАНСОВИЙ РІК

8.1. Джерела фінансування:
8.1.1 Грантові кошти Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні для реалізації проекту «Кампанія з протидії соціально-політичної 
дезінформації в одеському регіональному сегменті соцмереж».
Період реалізації проекту:  2016-2017 рр.
Перший  транш у сумі: 198485,00 грн.
Дата надходження коштів: 01 вересня  2016 року. 
Загальна сума гранту: 396970,00грн.
Витрачено на діяльність, передбачену контрактом з донором: 198485,00 грн.
8.1.2. Грантові кошти Фонду «Пам'ять, відповідальність та майбутнє» (EVZ, Німеччина) для реалізації проекту  «Надання гуманітарної

допомоги літнім людям, жертвам націонал-соціалізму, постраждалим від бойових дій на Сході України». 
Період реалізації проекту:  2015-2016рр.
Четвертий – та шостий транші у сумі: 235715,00 грн.
Дата надходження коштів: 01 лютого  та 01 березня 2016 року. 
Загальна сума гранту: 1421000,00грн.
Витрачено на діяльність, передбачену контрактом з донором: 235715,00 грн.
8.1.3 Грантові кошти Посольства США в Україні для реалізації проекту «Демократизація освіти в Донецької області шляхом розвитку 
молодіжного  самоврядування».
Період реалізації проекту:  2016 рр.
Дата надходження коштів: 01 березня  та 01 вересня 2016 року. 
Загальна сума гранту: 403100,00грн.
Витрачено на діяльність, передбачену контрактом з донором: 403100,00грн
Загалом джерела фінансування на 2016 рік: 837300,00грн.

8.2. Загальні категорії витрат - реалізація проектних заходів у рамках грантових угод:  
8.2.1. Заробітна плата (з врахуванням видатків): 210980,00грн.
8.2.2. Орендна плата за офісне приміщення (з врахуванням комунальних платежів): 45000,00грн.
8.2.3. Адміністративні витрати: 58000,00грн.
8.2.4. Відрядження та подорожі: 89100,00грн.
8.2.5. Інші проектні заходи у рамках грантових угод:  433320,00грн.
Загалом витрати на 2016 рік: 837300,00грн.
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9. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ПЕРСОНАЛ

Найвищий орган ГО  УЦГІ «Світло»  – Загальні Збори.  
До Правління ГО  УЦГІ «Світло»  входить 3 особи. 
До Ревізійної комісії УЦГІ «Світло»   входять 3 особи. 
Керівником ГО  УЦГІ «Світло»  та Головою Правління ГО  УЦГІ «Світло»  є Антон Олександрович Плаксун 
(https://www.facebook.com/anton.plaksun).
Засновники ГО  УЦГІ «Світло»: загальні збори (Протокол № 1 від 03.04.2005р.) – Дмитро Міщєнко, Юрій Комов, 
Деніс Вішневецький.
Голова Правління ГО  УЦГІ «Світло»  Антон Олександрович Плаксун є засновником ТОВ «ЮгЕнергоКонсалтинг» 
та ГО «Південо-Український центр громадянських ініціатив «Громада» (діяльність організації заморожена).
Інші  представники органу управлення ГО  УЦГІ «Світло», не здійснюють виконавчі функції, у керівних органах 
інших ГО, суб’єктах господарювання приватної форми власності, у складі консультативно-дорадчих органів при 
органах державної влади, органах місцевого самоврядування та їх посадових особах.
Персональний склад керівних органів: Роман Тихонов (голова ревізійної комісії), Євген Вяліков (заступник 
Голови правління) та Уляна Мовчан (секретар). 
ГО УЦГІ «Світло» на постійній основі працює 5 осіб.  До реалізації проектів залучається до 20 осіб. Кількість 
волонтерів (в основному студенти і молодь) - 100 осіб. Організатори цього проекту мають багатий вдалий 
досвід інформаційно-просвітницької роботи з різними аудиторіями. 
Команда організації: 
Антон Плаксун – менеджер проектів.
Уляна Мовчан – помічник менеджеру проектів.
Марія Волощук - помічник менеджеру проектів.
Олексій Поляков – правник.
Євген Міронов – бухгалтер.

https://www.facebook.com/anton.plaksun


Посольство США в Україні

EVZ

Міжнародний Фонд 
«Відродження»

Stand Int.

ТОВ «ЮгЕнергоКонсалтінг»

Фонд Bear Trust 

Антон Плаксун, голова ГО «УЦГІ 
«Світло», менеджер проектів

Уляна Мовчан, 

менеджер проектів

Марія Волощук, 

менеджер проектів

НАШІ ДОНОРИ: НАША КОМАНДА:

В ЦИФРАХ

Об’єднує 1 доктора наук, 5 
кандидатів наук і 25 

молодих дослідників. 

Об’єднує більше 100 
волонтерів. 

Об’єднує 10 експертів з 
питань розвитку 
громадянського 

суспільства в Україні. 

На постійної основі працює 
5 осіб. Під час реалізації 

проектів залучається до 20 
спеціалістів. 
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Контакти:

Адреса: 02100,  вул. Бажова 2, оф. 23, Київ, Україна

Тел.: +380 (95) 372 91 79; +380 (44) 221 59 80

E-mail: gosvitlo@gmail.com

Веб-сайт: www.gosvitlo.org.ua

https://www.facebook.com/ngosvitlo/?pnref=lhc

Громадська організація  «Український центр громадянських ініціатив «Світло». Річний звіт 2016.

http://www.gosvitlo.org.ua/
https://www.facebook.com/ngosvitlo/?pnref=lhc

