ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВРЦ У 2015 РОЦІ
Волинський ресурсний центр (ВРЦ) є агенцією з розвитку територіальних громад
північно-західного регіону України. Статус – західноукраїнська регіональна непідприємницька
громадська організація.
Дата реєстрації - 24 вересня 1998 року.
Місія ВРЦ: сприяти активності, свідомості та відповідальності громадян шляхом
підтримки громадських ініціатив. Досягнення своєї місії ВРЦ розглядає в нерозривному
зв’язку з соціальним та економічним розвитком, екологічною безпекою регіону.
Основні напрямки роботи ВРЦ: Стратегічне планування розвитку громад, Ринок праці,
Сталий розвиток, Європейська інтеграція, Громадський сектор, Молодь. Наші клієнти –
громадські організації, органи місцевого самоврядування та органи державної влади.
Волинський ресурсний центр є членом мережі організацій «Громадські ініціативи
України», а також членом Асоціації агенцій регіонального розвитку України, має партнерські
зв'язки з органами місцевого самоврядування та державної влади, громадськими
організаціями. Це дозволяє організовувати і проводити заходи в усіх регіонах України.
У ВРЦ працює 4 співробітники і 5 волонтерів. Членами ВРЦ є 4 громадські організації та
11 фізичних осіб з числа персоналу та волонтерів організації.
До складу правління організації входять:


Президент Волинського ресурсного центру - Василь Кашевський



Виконавчий директор - Руслана Стасюк



Координатор проектів - Юлія Дем'яненко

ВРЦ орендує офісне приміщення площею 50 м. кв. і конференц-зал площею 50 м. кв.,
має Інтернет, телефон, факс, необхідне офісне та тренінгове обладнання.
Ареса організації: вул. Пушкіна, 17 (ЗОШ №15), м. Рівне, 33028
Тел./факс: (0362) 63-62-16.
Основні проекти за звітний період:
В 2015 році завершився проект «Найкраща робота – власна справа» реалізовувався за
сприяння Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив. Мета проекту - створити
середовище для розвитку бізнесу в м. Рівне через проведення мотиваційних заходів серед
молоді та створення креативного простору.
В 2015 році реалізований проект «Сприяння політичній активності та вільним і
справедливим виборам в північно-західній Україні» за фінансової підтримки Національного
фонду підтримки демократії. Мета проекту: Підвищити конкурентоспроможність
представників нових політичних сил і самовисуванців на виборах до місцевих рад у
Рівненській області шляхом навчання їх спостерігачів, забезпечення матеріалами з
виборчого законодавства та надання юридичних консультацій кандидатам та спостерігачам з
питань виборчого законодавства.
В 2015 році продовжується проект «Покращення системи підготовки кадрів для потреб
економіки волинського субрегіону». Проект фінансується Європейським союзом. Мета
проекту: Покращити систему підготовки кадрів для потреб економіки Рівненської та
Волинської областей, у тому числі, покращити адаптивність людей.
В 2015 році розпочалися 2 проекти у рамках програми ПРООН «Економічне і соціальне
відновлення Донбасу»:


Проведення заходів з розвитку потенціалу місцевих органів влади щодо
економічного відновлення та розвитку приватного сектору.



Розроблення планів реалізації стратегій Донецької та Луганської областей.

В 2015 році реалізований проект «Створення відкритих і прозорих інструментів
активізації громадянського суспільства до вирішення найбільш актуальних проблем міста» у
партнерстві з Рівненською міською радою та «Асоціацією міст і громад України» за підтримки
МЗС Норвегії.

У 2015 році Волинський ресурсний центр виконував функції Виконавчого адміністратора
Рівненського обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад.
Надходження та витрати за період 01.01.15 – 31.12.15
Джерела надходження
Сальдо на 01.01.15.
Пасивні доходи, благодійні внески
Органи влади, самоврядування, державні установи
Асоціація міст і громад України
БО "Центр освітніх ініціатив"
Представництво ООН в Україні
Національний фонд підтримки демократії
УОН Рівненської ОДА
Посольство Канади в Україні
Всього:

Сума, грн.
92030,21
22068,66
40000,00
86200,00
73113,81
526473,00
340325,61
4463776,91
13529,20
5657517,40

Джерело витрат
Розробка та підтримка веб-сторінок
Банківські витрати
Канцтовари та витратні матеріали
Поштові та кур'єрські витрати
Послуги зв'язку та інтернет
Виготовлення відеоролика
Оренда приміщення
Податки
Друк збірника матеріалів
Консультанти, експерти
Основні засоби
Виплата по угоді ЦПХ
Проведення семінарів, тренінгів, конференцій (оплата
тренерів, проживання, харчування учасників, роздаткові
матеріали, транспортні послуги, трансляція відеороликів)
Бухгалтерські послуги
Сальдо на 31.12.15.
Всього

5000000

2184596,78
146253,97
2743570,71
5657517,40
5657517,40

6000000

Сума, грн.
38344,05
4217,41
55562,61
1431,00
2410,12
31500,00
11487,38
2444,05
49267,10
202234,26
182197,96
2000,00
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Динаміка обсягів річного бюджету ВРЦ, грн

