ТЦК оголошує
V національний конкурс публічних звітів
(річних звітів)

про діяльність ОГС за 2017 рік

річний
звіт

Мета конкурсу:

запрошуються

заохочувати належний рівень
прозорості та відкритості, організаційної культури організацій
громадянського
суспільства
(ОГС), сприяти підвищенню рівня довіри суспільства до діяльності громадських об’єднань та
благодійних організацій.

До участі у конкурсі запрошуються
громадські об’єднання та благодійні організації, громадські спілки, які
є офіційно зареєстровані відповідно
до Закону України «Про громадські
об’єднання», Закону України «Про
благодійну діяльність та благодійні
організації».

Для участі у конкурсі ОГС має подати заявку до
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За результатами
оцінювання будуть
визначені
переможця
у кожній
категорії

Переможцям у своїй категорії будуть вручені призові
сертифікати на суму відповідно та дипломи переможця:

1-ше місце

2-ге місце

3-те місце

6000

5000

4000

грн

Що таке річний звіт?
Річний звіт – це документ,
який ємко та наглядно презентує результати діяльності
організації за певний період
часу. Метою річного звіту є
інформування про діяльність
та успіхи організації, яких вона
досягла в реалізації своєї місії,
завдань та стратегічних цілей.
Це важливо для демонстрації
вкладу, значимості та надійності організації своїм членам,
партнерам, прихильникам, донорам, владі та суспільству в
цілому.

переваг, які організація
отримає від участі у конкурсі
річних звітів для ОГС
Ваші досягнення стануть відомі
суспільству в цілому та цільовим
групам Вашої організації.
Про Вашу організацію та її досягнення дізнаються органи влади,
донори та колеги з організацій
громадянського суспільства як в
Україні, так і за її межами.
Ваш річний звіт отримає фахову
оцінку від представників донорських організацій та органів влади, провідних експертів громадянського суспільства.

грн

грн

Ось інформація і декілька
порад чому варто робити
річний звіт
Чому потрібен річний звіт
самій ОГС? Річний звіт
допоможе організації:
Залучити нових прихильників та членів.
Проінформувати суспільство про діяльність організації та її
досягнення.

Ви зможете побачити кращі
практики річного звітування
організацій громадянського
суспільства.
Ви зможете знайти нових
партнерів та донорів.
Ви отримаєте нові можливості для покращення менеджменту Вашої
організації.
Власним прикладом
Ви сприятимете утвердженню підзвітності та прозорості
організацій громадянського суспільства, сприятимете розвитку
громадянського суспільства в
цілому.

Детальна інформація на сайті Благодійного фонду
«Творчий центр
ТЦК» в розділі «Новини» за наступним
посиланням: http://
www.ccc-tck.org.ua/
news/91.

Проаналізувати діяльність
організації та її результати,
оцінити її сильні та слабкі
сторони та врахувати їх при
плануванні через систему
збору та аналізу інформації.
Підвищити цінність організації в очах співробітників,
членів та суспільства в цілому та зробити їх причетними
до досягнень організації.
Залучити нові ресурси, а
саме – членів, партнерів,
донорів та фінансування.

Де отримати
додаткову
інформацію:

У разі виникнення
будь яких питань щодо
умов Конкурсу, Ви
можете звернутися
до Наталії Купрій, менеджера проектів ТЦК,
електронною поштою:
office@ccc.kiev.ua або
телефоном
(044) 574-64-11.

Конкурс проводиться спільно з ПРООН в
межах проекту «Громадянське суспільство
задля розвитку демократії та прав людини»
за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

