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ТІЛ; (0512} 55-03-60; ФАКС: (0512} 57-53-43; СІМТ**СОШв.МК5АТ.»«Т

ІНФОРМАЦІЯ*
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства за вересень 2020 - лютий 2021 року

1. Назва ІГС Благодійний фонд МЕТА «Від спільного бачення -  до спільних дій»
2. Скорочена назва ІГС БФ МЕТА
3. Дані про легалізацію ІГС листопад 2006 р., ЄДРПОУ 34707462
4. Адреса, контакти (телефони, адреса електронної пошти) тел. (0512) 24-01-10, 55-03-60,
0505337151, 0955657071 е-таіі: пдоте1а@дтаіІ.сот, уагуикИіпаІиЬоу@дтаіІ.сот

5. Мета та напрями діяльності:
Основною метою Фонду є здійснення скоординованої благодійної та меценатської 

діяльності на користь та в інтересах суспільства задля підвищення його інтелектуального, 
освітнього та культурного рівня, в тому числ в міській громаді заради створення міста 
Миколаєва як території толерантності, збалансованого розвитку, рівних можливостей і 
соціального захисту для членів міської громади, надання допомоги для сприяння законним 
інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених законодавством, а також 
розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.
Завдання Фонду:

• Сприяння ефективному соціальному розвитку, соціальному добробуту та соціальній 
безпеці м. Миколаєва

• Сприяння розвитку багатонаціональної культури м. Миколаєва, науки, освіти та 
інноваційних технологій, вт.ч. інформаційних

• Сприяння екологічно збалансованому та екологічно цілісному розвитку м. Миколаєва
• Відродження та розвиток цивілізованої громадської благодійності і розвиток 

соціального партнерства в м. Миколаєві.
6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади

Член Громадської ради при Держуправлінні охорони природного навколишнього середовища 
в Миколаївській області (2010-2012)
Член Громадської ради з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському 
голові (2011-2013)
Член експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради (2011-2020) 
Член Миколаївської регіональної платформи реформ (МРПР) з 2019.

7. Проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, 
друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих 
пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у 
відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) із 
зазначенням посилань, які підтверджують проведення перелічених заходів, реалізацію проектів тощо.

Виконані проекти:
1. Програма малих стипендій з вивчення англійської мови «Епдіізії Ассезз

Місгозсїюіагзїіір Ргодгат»(Ассезз), що є ініціативою Посольства Сполучених Штатів 
Америки в Україні через ГО «Український центр Громадянських Ініціатив «Світло» у 
співпраці з Центральною міською бібліотекою ім. М.Л. Кропивницького (вересень 
2020 -  по теперішній час)

Інформація про проект:
Фейсбук-спільнота «Ассезз Мукоіаіу, ІІкгаіпе»
Ьйрз://\ллллл/.ї:асеЬоок.сот/дгоирз/136408870312121 
Публікації:

• Акаунт Миколаївської міської ради у фейсбуку Іі1:Ірз://сиН.Іу/9ґіЬд1Аі
• Сайт управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної 

адміністрації ЬМр://икпг.тк.доу.иа/иа/пе\л/з/?ісІ=87266
• Сайт Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради 

ґі{фз://сий.Іу/7ґіЬеКХу
• Сайт управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської 

ради ґійрз://ткгасіа.доу.иа/пе\л/з/13575.МтІ



• Акаунт управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської 
ради їіКр://зигІ.Іі/ГіІа\/у

• Сайт Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва 
(ійрз://сий.Іу/уИЬядРі

• Акаунт Центральної міської бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва у фейсбуку 
(ійрз://сии.ІуЛИЬле6о

• Інтернет-видання «Блок Инфо» І-іНрзУ/сий.Іу/зІ-іУбубз

2. інформаційно-просвітницька конференція «XII Миколаївські міські екологічні 
читання «Збережемо для нащадків» за підтримки департаменту житлово- 
комунального господарства Миколаївської міської ради (жовтень-грудень 2020) на 
тему: «Сучасні напрямки екологічного розвитку Миколаєва та інших населених 
пунктів України: традиції, інновації, перспективи».

Дата проведення конференції -  27 листопада 2020 року. Формат: офлайн та онлайн.
Екомісячник в межах заходу -  жовтень-грудень 2020 року:

• Творча зустріч з учнями студії фотографії і анімації «ФотоКрок» Міської станції юних техніків м. 
Миколаєва -  авторами фотовиставки «Побачити і відчути» (17.12.20);

• Презентація виставки робіт «Білий колір в екодизайні. Тваринний світ» учнів Дитячої художньої 
школи м. Миколаєва (22.12.20);

• Екотолоки «Еко-я, еко-ми, еко-місто» (Міський центр екологічної інформації та культури 
бібліотеки-філіалу №2, пр. Центральний, 9/12 (03.11.20), пр. Центральний, 139, Літературний 
сквер (Потьомкінська, 143-А) (13.11.20), сквер Святого Миколая (пр. Миру, 25-А) (02.12.20);

• Еколого-просвітницька акція «Не пали опале листя» (01.11.20 — 08.11.20);
• V Ярмарок екологічних громадських проектів та ініціатив на відкритому інформаційно- 

просвітницькому майданчику «Новий Миколаїв» «Громадський бюджет Миколаєва: досвід та 
перспективи реалізації проектів з благоустрою та озеленення». Проєкти-переможці 2018-2020 
рр. (10.12.20, ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького (вул. Потьомкінська, 143-А);

• Воркшопи для молоді з малозабезпечених сімей «Життя в стилі еко» (бібліотека-філіал № 2 
Централізованої бібліотечної системи для дорослих м. Миколаєва, (21.11.20); ЦМБ ім. М.Л. 
Кропивницького (17.12.20. ,22.12.20)

• Еколого-просвітницька екскурсія до РЛП «Приінгульський» (11.10.20).
Публікації:

1. Сайт управління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної 
адміністрації «Участь у XIII Миколаївських міських екологічних читаннях «Збережемо для нащадків» 
Иир://икпг.тк.доу.иа/иа/пе№з/?ісІ=87265

2. Портал Миколаївської міськради «Збережемо для нащадків» 
Іійрз://ткгасІа.доу.иа/пе\№5/13565.І'іїтІ

3. Фейсбук сторінка ЦМБ ім. М.Л. Кропивницького «XIII Миколаївські міські екологічні читання 
«Збережемо для нащадків»

Іпїф5:/Лллллл/.1асеЬоок.сот/КгоруупуІ5куіиЬгагу/розїз/3082396158528324
4. Фейсбук сторінка Центру екологічної інформації та культури б/ф №2 ЦБС для дорослих 

м.Миколаєва
Ніф5://\ллллллїасеЬоок.сот/есоІІЬгагу/розІ5/2753375411572668

5. ГУРТ «XIII Миколаївські міські екологічні читання «Збережемо для нащадків» 
Ийрз://диі1.огд.иа/пе\л/з/іпїогта{ог/65039/

6. Сайт ГО “Інформаційно-аналітичний центр “Громадський Простір”
7. «XIII Миколаївські міські екологічні читання «Збережемо для нащадків» 

Ийр5://\ллллл/.рго5Ііг.иа/?пе\л/з=хііі-тукоІа)іУ5кі-ті5кі-екоіоІіісґіпі-сІіу1аппуа-2Ьеге2Ііето-сІІуа-па5сИасІкіу
8. Сайт Всеукраїнської громадської організації АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

НАСЕЛЕННЯ «XIII Миколаївські міські екологічні читання «Збережемо для нащадків»
И1ф5://5атоогд.сот.иа/ЬІод/2020/12/02/хііі-тукоІауіУ5кі-ті5кі-еко1одісїіпі-сІіу{аппуа-2Ьеге2Їіето-сІІуа-
пазіїїіасікк//

9. Сайт Національного університету «Львівська політехніка», КАФЕДРА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

«Організатори високо оцінили активну участь викладачів кафедри ЕБПД у XIII Миколаївських міських 
екологічних читаннях» ІіКрзУ/Ірпи.иа/пемз/огдапігаїогу-уузоко-оїзіпуІу-исїіазІ-уукІасіасїііу-каїесігу-еЬрсІ- 
и-тукоіаіузкукії-екоіодісі-іпукії

10. Сайт Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»
«ВІДБУЛИСЯ XIII МИКОЛАЇВСЬКІ М К^Ь Б Щ Ю ГІЧ Н І ЧИТАННЯ «ЗБЕРЕЖЕМО ДЛЯ НАЩАДКІВ» 
НМр://ШдиІ.огд/2020_11_27_сііу1а

Голова правління БФ МЕТ,

М . П .

Тверда Тетяна Василівна


