
 

  



 

МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Повне найменування: 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ КРЕАТИВНИХ ІННОВАЦІЙ» 

 

Місія Організації: сприяння становленню, розвитку та захисту 

соціально-культурних інтересів суспільства шляхом впровадження 

інновацій в усі сфери суспільного життя. 

 

Лозунг: «ICI - the future. Креативимо на благо суспільства!» 

 

Завдання Організації:  

 моніторинг та аналіз соціально-культурної та громадянської 

активності суспільства; 

 розробка та впровадження інноваційних підходів до розв’язання 

виявлених суспільних запитів населення; 

 розробка власних програм та проектів та участь у 

міжнародних громадських проектах, налагодження 

міжнародних контактів та співробітництва; 

 інформування суспільства про виявлену проблематику та 

шляхи її подолання, а також, в разі наявності поставлених цілей 

або істотного суспільного відгуку на здійснене інформування, 

Організація консолідує суспільні сили та сприяє їх 

самоорганізації; 

 надання соціальної допомоги незахищеним групам 

населення або особам постраждалим внаслідок певних 

негативних явищ, в самостійно обраний спосіб; 

 опрацювання інформації щодо виконаних завдань та 

досягнутих Організацією цілей з метою поліпшення процедури 

їх проходження у майбутньому; 

 ініціювання, підтримка та розвиток громадських ініціатив, які 

сприяють позитивним змінам та інноваційному розвитку 

особистості, громад та суспільства; 

 проведення аналітичної, просвітницької та інформаційної 

роботи у сфері впровадження інновацій у всі сфери 

суспільного життя; 

 здійснення іншої діяльності, яка випливає із суті мети створення 

Організації, не обмежуючись діяльністю за вище визначеними 

основними напрямками. 



 

ПОСЛУГИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 індивідуальні та групові соціальні послуги 

 консультативна допомога з юридичних, соціальних, 

психологічних та соціокультурних проблем 

 розробка релевантної соціальної реклами 

 сприяння у саморозвитку особистості 

 комплексна підтримка розвитку молодіжного лідерства 

 волонтерські послуги 

 послуги з підвищення організаційної спроможності інших НГО 

 послуги з підвищення цифрового потенціалу НГО 

 послуги з підвищення іншомовної компетентності 

 послуги з підтримки соціально-незахищених верств 

суспільства (в 2015 році пріоритетними групами захисту стали 

молодь з обмеженими функціональними можливостями та 

онкохворі діти з обласної дитячої лікарні). 

 

 

 

  



 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ 2015 

КОРОТКО І В ЦИФРАХ 

 

2 
Обласних 

інтерактивних 

фестивалі 

«Об’єктивНА 

реальність» 3 Проведених 

соціальних 

фотовиставки 

4 Відзнаки, нагороди 

та подяки для 

організації 6 
Хвиль 

моніторингового 

дослідження 

медіа-проблем 

регіону проведено 

нашими 

експертами 

7 Нових партнерів 

з’явилось у нашої 

організації 8 
років з дня 

заснування 

Соціально-

інтерактивного 

Театру життя, що 

став основою 

команди ІСІ 

16 Волонтерів стали 

членами нашої 

команди 19 
Країн Європи 

поширили нашу 

соціальну 

фотовиставку 

«Справжня 

«реальність»: 

життя без ярликів» 

22 
Вистави 

соціального 

спрямування, 

зіграні нашим 

Соціально-

інтерактивним 

Театром життя 

69 
Отримувачів 

індивідуальних 

консультативних 

послуг 

1388 

Учасників наших заходів у 2015 році 

16122 Унікальні користувачі відвідало наші 

пабліки у соціальних мережах 

 



 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІСІ 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
Найвищий орган управління організації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 
контролює дії інших 

органів управління.  

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ 
здійснює представницькі 

функції  ДИРЕКЦІЯ 
здійснює поточне 

управління діяльністю ІСІ  

БУХГАЛТЕР 

 
здійснює 

фінансовий 

менеджмент 

діяльності 

організації 

ПРОЕКТНІ 

МЕНЕДЖЕРИ 

 
займаються 

фандрейзингом 

та 

менеджментом 

проектів 

ІСІ-

ВОЛОНТЕРИ 

 
займаються 

реалізацією 

волонтерських 

проектів 

організації 

СОЦІАЛЬНО-

ІНТЕРАКТИВНИЙ 

ТЕАТР ЖИТТЯ 

 
окремий структурний 

підрозділ організації, 

що об’єднує 

аматорський 

театральний колектив 

для реалізації 

театрально-

мистецьких ініціатив 

2015 р., Голова організації 

Інна Палько  

2015 р., Директор 

Андрій Сочинський  

2015 р., Голова Ревізійної комісії 

Юрій  Піньковський 



 

КЛЮЧОВІ ПАРТНЕРИ ТА ДОНОРИ 2015 

 

 Загальноєвропейський координатор та Український 

національний комітет Європейської кампанії «Рух проти 

ненависті» («No hate speech movement») 

 МБО «Партнерство «Кожній дитині» 

 Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 Асоціація професійних журналістів та рекламістів 

Житомирщини, 

 Житомирська обласна Асоціація фахівців соціальної сфери 

 Центр міжкультурної толерантності 

 Інклюзивний зал Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки імені Олега Ольжича 

 БГЖО «Нитка Аріадни» 

 Громадський Ресурс Полісся 

 ТОВ Юридична компанія «Плешаков і партнери» 

 Громадська ініціатива ОСББест 

 Обласна молодіжна творча спілка художників та 

мистецтвознавців 

 Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ 

  



 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

 

За три місяці 2015 року (оскільки організація є новою та 

зареєстрована 29.09.2015 р.) адміністративні та проектні витрати 

організації покривались за рахунок непрямої матеріальної 

підтримки безпосередньо заходів організації. 

Орієнтовна сума наданої непрямої безпосередньої 

матеріальної підтримки заходів склала 38960 грн. Всі витрати 

меценати покривали самостійно (без втручання організації), тому 

вони не є частиною фінансового звіту організації. 

Грантової підтримки у 2015 році організація не отримувала. 

Однак на 2016 рік у партнерстві з іншими громадськими 

організаціями є підтверджене фінансування грантового проекту 

ОБСЄ/БДІПЛ на суму €5961, про результати (в тому числі і фінансові) 

буде повідомлено у публічному звіті за 2016 рік. 

  



 

КОНТАКТНІ ДАНІ 

 

За більш детальною інформацією звертайтеся до нас: 

 

 

 
www.kreativ.im@gmail.com  

 
+380937659453    +380966482858     +380969584614 

 https://www.facebook.com/www.kreativ.im  

 
https://vk.com/ici_kreativ 

 https://www.youtube.com/channel/UC1kBm5cQ5F9cBfuc93RjQm
A/feed  

 
www.kreativ.im  

 

 

 

 

ПРИЄДНУЙСЯ ДО 

KREATIV TEAM! 

http://www.kreativ.im@gmail.com
https://www.facebook.com/www.kreativ.im
https://vk.com/ici_kreativ
https://www.youtube.com/channel/UC1kBm5cQ5F9cBfuc93RjQmA/feed
https://www.youtube.com/channel/UC1kBm5cQ5F9cBfuc93RjQmA/feed
http://www.kreativ.im/

