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ВСТУПНЕ СЛОВО

www.iscm.org.ua

Шановн� друз�!
2022 р�к для Інституту соц�окультурного менеджменту (ІСКМ), як � для вс�х
�нституц�й та громадян України «под�лив» життя на дв� частини – до 24
лютого та п�сля. До 24 лютого наша орган�зац�я реал�зовувала соц�альн�
проєкти, спрямован� на п�двищення цифрової об�знаност� громадських
актив�ст�в та актив�сток, зб�льшення їх соц�альної активност�. Але все
зм�нилося п�сля початку повномасштабних в�йськових д�й рос�ї проти
України. 
З перших дн�в наша орган�зац�я розпочала надавати допомогу
внутр�шньо-перем�щеним особам (ВПО).  Перш� м�сяц� – це були набори
продукт�в харчування, засоби г�г�єни тощо. починаючи з червня 2022 року,
розум�ючи, що надання т�льки допомоги є недостатн�м, ми розпочали
реал�зац�ю проєкт�в, спрямованих на навчання ж�нок-переселенок
профес�ям, як� б дозволили їм краще адаптуватися в умовах гуман�тарної
кризи та отримувати додатковий дох�д. 

Також, ми прид�ляли значну
увагу �нтеграц�ї ВПО в нових
громадах, використовуючи
потенц�ал заклад�в культури. 
Все це знайшло в�дображення в
наших заходах, �нформац�йних
виданнях, сюжетах на
телебаченн�.
Цей зв�т – спроба узагальнити
наш шлях, який ми пройшли у
2022 роц�. Маємо над�ю, що наш�
кроки були у в�рному напрямку. 

З найкращими побажаннями,
Лев Абрамов,

президент ІСКМ
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М�с�я та пр�оритетн�
напрямки роботи

www.iscm.org.ua

Інститут соц�окультурного менеджменту (ІСКМ) є непол�тичною,
некомерц�йною, нерел�г�йною, недержавною громадською
орган�зац�єю, яка виникла в 2000 роц�, а в 2001 роц� була оф�ц�йно
зареєстрована.
МІСІЯ
Сприяння демократичн�й трансформац�ї українського сусп�льства
шляхом п�дтримки розвитку м�сцевих громад, незалежного
�нформац�йного простору та �нтеграц�йних процес�в на локальному
р�вн�.

ТЕМАТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ

КЕРУЮЧІ ПРИНЦИПИ

розвиток громад;
трансформац�я заклад�в культури в Центри м�сцевої активност�;
розвиток демократичних процес�в;
сприяння євроатлантичн�й �нтеграц�ї України.

Головна мета – розвиток громад. П�д розвитком громад ми
бачимо розвиток людей.
Індикатором вим�ру розвитку людей є р�вень соц�ального
кап�талу.
Р�вень соц�ального кап�талу – це р�вень дов�ри м�ж людьми.
Наш шлях – п�дтримка м�сцевих �н�ц�атив через Центри м�сцевої
активност�.
Технолог�я – соц�альна ан�мац�я; для того, щоб соц�альна ан�мац�я
вв�йшла в життя громад, ми навчаємо громадських актив�ст�в.

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Осв�тн�й, �нформац�йний, досл�дницький.
ФОРМИ РОБОТИ
проведення осв�тн�х заход�в (сем�нар�в, трен�нг�в, конференц�й);
розробка навчально-методичних пос�бник�в;
проведення досл�джень, адвокас� кампан�й;
�нформування ц�льової аудитор�ї (тематичн� Інтернет стор�нки,
бюлетен�, пресконференц�ї);
адм�н�стрування грантових програм.

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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ЛЕВ АБРАМОВ
Директор

Президент Інституту
соц�окультурного

менеджменту �з 2003 року

КОЛЕКТИВ

Колектив Інституту соц�окультурного менеджменту (ІСКМ) – це
команда досв�дчених фах�вц�в, як� спец�ал�зуються на вир�шенн�
соц�окультурних потреб громадськост�. Кожен сп�вроб�тник в�дданий
справ� та є важливою частиною в загальн�й робот� орган�зац�ї.

ОКСАНА НАБОКА
Координаторка проєкт�в

Працює в Інститут�
соц�окультурного

менеджменту з 2010 року

ЛІОНІЛА КОДРИК
Бухгалтерка

Працює в Інститут�
соц�окультурного

менеджменту з 2001 року

ОКСАНА АБРАМОВА
Наукова

консультантка

Залучена до реал�зац�ї
проєкт�в Інституту
соц�окультурного

менеджменту з 2007 року

ОЛЕНА КВАША
PR - менеджерка

Залучена до реал�зац�ї
проєкт�в Інституту
соц�окультурного

менеджменту з 2012 року
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НАТАЛІЯ МИРОНЕНКО
Експертка/тренерка
курс�в з масажної та
перукарської справи

для ж�нок-переселенок

 

ЗАЛУЧЕНІ ЕКСПЕРТИ ТА
ЕКСПЕРТКИ

Протягом 2022 року до проведення заход�в в рамках проєкт�в ІСКМ
було запрошено до сп�впрац� пров�дних експерток/тренерок, як�
допомогли ц�льов�й аудитор�ї (а саме внутр�шньо-перем�щен� особи,
зокрема, ж�нки-переселенки) здобути нов� навички та знання для
подальшої самореал�зац�ї та можливого зароб�тку.

ОКСАНА ЗАБАБУРІНА
Експертка/тренерка

курс�в з перукарської
справи для ж�нок-

переселенок

 

ВАРВАРА ДІОРДІЄВА
Експертка/тренерка з
просування власних

послуг в мереж�
Інтернет

 

ПАРТНЕРИ

ЦЕНТР "ТАМАРИСК"
м. Дн�про

 

ТОВАРИСТВО ЛЕВА 
м. Льв�в
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2022 РОКУ
Із початком рос�йської агрес�ї проти України, з 24 лютого ІСКМ було
переформатовано свою д�яльн�сть. Вс� наявн� ресурси ми направили
на допомгу ВПО, що перебували у м. Кропивницький та
К�ровограськ�й област�. З липня почали проводити офлайн-заходи,
як� також були направлен� на п�дтримку ВПО.

ДОПОМОГА ВПО
(березень - грудень)

В рамках допомоги с�м'ям, що перебувають у м.Кропивницький та К�ровоградськ�й
област�, були розповсюджен� продуктов� набори, засоб� г�г�єни, комплекти пост�льної
б�лизни, подушок, ковдр та рушник�в. Також, спрямували ресурси на т� громадськ�
�н�ц�ативи, як� були найб�льш усп�шними, долаючи т� вузьк� м�сця, що були в них.
Наприклад, у спортивний клуб «Борець» (м. Кропивницький), де знайшли прихисток
понад 50 ВПО, ми, протягом дек�лькох м�сяц�в возили продукти харчування та побутов�
реч�, як� були необх�дн� для цих людей, але в них була нестача. Картинна галерея
"Єлисаветград" у м.Кропивницький, директором якої є Микола Цуканов, був
облаштований прихисток для 10-12 ос�б. Ми надали допомогу у вигляд� засоб�в г�г�єни. 

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2022 РОКУ

КУРСИ З ПЕРУКАРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДЛЯ
ЖІНОК-ПЕРЕСЕЛЕНОК

(липень)

В рамках проєкту ІСКМ "Адаптац�я через культуру" 15 ж�нок-переселенок пройшли
курси з перукрської майстерност�. Завдяки участ� в проєкт�, учасниц� отримали новий
фах, навички, що допоможе їм в майбутньому мати додатковий зароб�ток незалежно
в�д основного м�сця роботи та в якому б м�сц� вони не були. По завершенню курс�в
кожна отримала наб�р необх�дних матер�ал�в для початку самост�йної роботи.

В рамках проєкт�в ІСКМ "Адаптац�я через культуру" (липень) та "Шлях адаптац�ї"
(листопад) 10 ж�нок-переселенок отримали навички масажної справи. По завершенню
курс�в кожна отримала наб�р необх�дних матер�ал�в для початку самост�йної роботи.

КУРСИ З МАСАЖНОЇ СПРАВИ ДЛЯ ЖІНОК-
ПЕРЕСЕЛЕНОК
(липень та листопад)

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2022 РОКУ

ТРЕНІНГ З ПРОСУВАННЯ ВЛАСНИХ ПОСЛУГ В
МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

(серпень)
В рамках проєкту ІСКМ "Адаптац�я через культуру" для ж�нок-переселенок, що
пройшли курси з перукарської майстерност� та масажної справи було проведено
трен�нг по просуванню власних послуг в мереж� Інтернет. Учасниц� навчилися
правильно себе презентувати, свої послуги, залучати кл�єнт�в тощо.

В рамках проєкту ІСКМ "Адаптац�я через культуру" протягом липня - серпня було
проведено 9 �нтеграц�йних заход�в в Приют�вськ� ОТГ Олександр�йського району
К�ровоградської област� для кращої адаптац�ї ВПО на територ�ї тих громад, де вони
нараз� знаходяться. У заходах брали участь як м�сцев� жител�, так � ВПО, що нараз� там
проживають (д�ти та доросл�).

ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАХОДИ В ГРОМАДАХ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(липень - серпень)

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ

БЮДЖЕТ ІСКМ У 2022 РОЦІ

$25 366

$132 567

$18 109

$125 310

ДОХОДИ ВИТРАТИ

$853 - Благод�йн� пожертви
громадян та б�знесу

$124 457 - Гранти м�жнародних
донорських орган�зац�й

0,7%

99,3%

$39 899 - Проведення заход�в

$26 667 - Зароб�тна плата персоналу
та гонорари залучених фах�вц�в

$6 667 - Інш� витрати

$59 334 - Допомога ВПО

44,8%

30,1%

20,1%

5%

Для реал�зац�ї заход�в у 2022 роц� ІСКМ було використано кошти, надан� Фонд сприяння
демократ�ї Посольства США в Україн�, ІСАР "Єднання" (Європейський Союз),
благод�йний фонд "Вплив", м�жнародний фонд "В�дродження", Black Sea Trust for Regional
Cooperation a project of the German Marshall Fund, GIZ (Уряд Н�меччини), а також благод�йн�
пожертви громадян та б�знесу.

Доходи

Залишок кошт�в на
початок року

Витрати

Залишок кошт�в на
к�нець року

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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Показник Прояв за
2001-2021

Прояв
за 2022

Розробка та видання навчальних пос�бник�в 14 2

Розробка та видання �нформац�йних бюлетен�в 51 3

Розробка та тиражування �нших видань 49 2

Завантаження електронних верс�й видань на веб-ресурсах (за
даними сайт�в: iscm.org.ua, lacenter.org.ua, prostir.ua)* 276 569 40 006

Розповсюдження друкованих видань 72 050 -

Індекс б�бл�ограф�чних посилань на видання ІСКМ (за даними
Google-Академ�ї) 232 -

Розпочато проєкт�в 35 5

Завершено проєкт�в 33 6

Проведено конкурс�в грант�в для НДО 5 -

П�дтримано проєкт�в НДО 14 -

Проведено конкурс�в для громадських актив�ст�в та журнал�ст�в 5 -

Нагороджено переможц�в конкурс�в для громадських актив�ст�в та
журнал�ст�в 34 -

Проведено досл�джень 11 -

Проведено заход�в 216 17

К�льк�сть учасник�в заход�в 4 651 336

К�льк�сть матер�ал�в у ЗМІ (статт� у газетах та журналах, веб-сайтах;
сюжети, випущених у теле/рад�о еф�рах) 874 6

К�льк�сть �нформац�йних матер�ал�в у мереж� Інтернет
(�нформац�йн� сайти, соц�альн� мереж�, в�деохостинг YouTube) 1 544 184

К�льк�сть в�дв�дувач�в сайт�в ІСКМ: iscm.org.ua, lacenter.org.ua,
www.lac.org.ua 336 605 56 324

К�льк�сть внутр�шньо-перем�щених ос�б (ВПО), що отримали
допомогу (продукти харчування, засоби г�г�єни, комплекти
пост�льної б�лизни, подушки, ковдри, рушники)

- 1 546

www.iscm.org.ua

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У
МЕДІА

У 2022 роц� д�яльн�сть ІСКМ висв�тлювалась у 190 публ�кац�ях/
згадуваннях в традиц�них ЗМІ та мереж� Інтернет (веб-сайти,
соц�альн� мереж�).

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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ВИДАННЯ

П�дготовку видання зд�йснено в
рамках проекту “Шляхи
громадянської активност� п�д час
пандем�ї COVID-19” за п�дтримки Black
Sea Trust for Regional Cooperation. 

П�дготовку видання зд�йснено в межах
проєкту “Адаптац�я через культуру”,
який ф�нансується в рамках проєкту
«Розбудова структур надання послуг та
осв�тнього потенц�алу для
психосоц�ального забезпечення в
Україн�», який впроваджується GIZ за
дорученням уряду Н�меччини. 

П�дготовку видання зд�йснено в межах
проєкту “Шлях адаптац�ї”, який
ф�нансується в рамках проєкту
«Розбудова структур надання послуг та
осв�тнього потенц�алу для
психосоц�ального забезпечення в
Україн�», який впроваджується GIZ за
дорученням уряду Н�меччини. 

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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ВИДАННЯ

Видання розроблено за матер�алами
�нтенсив-курс�в з перукарської майстерност�
для ж�нок-переселенок, який було
упроваджено та адаптовано експертками
Інституту соц�окультурного менеджменту
(ІСКМ) п�д час реал�зац�ї проєкту «Адаптац�я
через культуру»*. У виданн� використано
фотоматер�али з власного арх�ву ІСКМ.

У виданн� представлено програму заходу по �нтеграц�ї
внутр�шньо перем�щених ос�б в життя громади з
використанням потенц�алу закладу культури
(б�бл�отеки, клубу). Гайд розроблений фах�вцями
Інституту соц�окультурного менеджменту (ІСКМ) п�д
час реал�зац�ї проєкту «Адаптац�я через культуру»*.
Основою для розробки стала робота партнера ІСКМ в
цьому проєкт� КУ «Центр культури та дозв�лля»
Приют�вської ОТГ К�ровоградської област� з ц�єї
тематики.

Р�чний зв�т ІСКМ 2022

Зв�ти ІСКМ українською та
англ�йською мовою за 20
рок�в д�яльност�
(з 2001 по 2021 роки)
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ПРОЄКТИ

ПРОЄКТ “ШЛЯХИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19”

 

Тривал�сть проєкту: 1 жовтня 2021 – 30 вересня 2022 

Джерело ф�нансування: Black Sea Trust for Regional Cooperation a
project of the German Marshall Fund

Бюджет проєкту: $21 552

Географ�я проєкту: К�ровоградська, Дн�пропетровська,
Черкаська, Одеська област�

Проєкт має на мет� посилити здатн�сть представник�в ОГС,
заклад�в  культури сприяти  залученню громадян до
активного громадянського життя на м�сцевому р�вн� до
сп�льних зм�н в пер�од пандем�ї COVID-19.

З березня д�яльн�сть проєкту напавлено на допомогу ВПО у
зв'язку �з рос�йською агрес�єю проти України

ПРОЄКТ "ПЕРЕХІД ДО ЦИФРОВОГО МИСЛЕННЯ 2.0"
 

Тривал�сть проекту: 1 вересня 2021  – 28 лютого 2022 

Джерело ф�нансування: Фонд сприяння демократ�ї Посольства
США в Україн�.

Бюджет проекту: $20 510 ($19610 в�д Фонду сприяння демократ�ї
Посольства США в Україн�; $900 в�д Інституту соц�окультурного
менеджменту).

Географ�я проекту: Черкаська, Одеська, Дн�пропетровська та
Полтавська област�.

 Спрямований на сприяння розвитку локальної демократ�ї
через п�двищення компетентност� громадських актив�ст�в
Черкаської, Одеської, Дн�пропетровської та Полтавської
областей з питань �нформац�йного забезпечення реал�зац�ї
громадських �н�ц�атив з використанням д�джитал-
�нструментар�ю, створення �нформац�йно-комун�кац�йних
центр�в при закладах культури.

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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ПРОЄКТИ

ПРОЄКТ “АДАПТАЦІЯ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ”
 

Тривал�сть проєкту: 27 червня – 27 серпня 2022

Джерело ф�нансування: Проєкт «Розбудова структур
надання послуг та осв�тнього потенц�алу для
психосоц�ального забезпечення в Україн�», який
впроваджується GIZ за дорученням

Бюджет проєкту: 1 556 900 грн. 00 коп. (49 441, 09 євро)

Географ�я проєкту: м. Кропивницький, К�ровоградська
область

Мета проєкту: сприяти адаптац�ї внутр�шньо перем�щених
ос�б (ВПО) в К�ровоградськ�й област� шляхом осв�тньо-
культурного проєкту з використанням в якост� платформи
для взаємод�ї заклад�в культури.

ПРОЄКТ "ШЛЯХ АДАПТАЦІЇ"
 

Тривал�сть проекту: 15 жовтня 2022 – 15 лютого 2023 

Джерело ф�нансування: Проєкт «Розбудова структур надання
послуг та осв�тнього потенц�алу для психосоц�ального
забезпечення в Україн�», який впроваджується GIZ за
дорученням уряду Н�меччини.

Бюджет проекту: 1 770 000 грн. 00 коп. (49 873, 20 євро)

Географ�я проекту: К�ровоградська область

Мета проєкту: сприяти соц�ально-психолог�чн�й адаптац�ї
внутр�шньо-перем�щених ос�б (ВПО) в К�ровоградськ�й област�
шляхом реал�зац�ї навчальної програми для прац�вник�в
заклад�в культури по засвоєнню основ психолог�чної допомоги
ВПО.

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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ПРОЄКТИ

ПРОЄКТ “ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГА БІЖЕНЦЯМ”
 

Тривал�сть проєкту: 08 травня – 15 липня 2022 

Джерело ф�нансування: проєкт «Європейський Союз для сталост�
громадянського сусп�льства в Україн�», що впроваджується ІСАР
Єднання за ф�нансової п�дтримки Європейського Союзу.

Бюджет проєкту: 201 000 грн. 00 коп ($6 700)

Географ�я проєкту: м. Кропивницький, К�ровоградська область

Проєкт має на мет�  орган�зувати та направити роботу орган�зац�ї
на допомогу б�женцям, як� прибувають з �нших рег�он�в України, що
постраждали в�д агрес�ї рос�ї.

ПРОЄКТ "ШЛЯХ НАДІЇ"
 

Тривал�сть проекту: 17 травня – 17 серпня 2022 

Джерело ф�нансування: М�жнародний фонд «В�дродження» та CARE
Deutschland в рамках Грантової гуман�тарної програми «Гуман�тарна
сол�дарн�сть»

Бюджет проекту: $10 903 (327 100 грн. 00 коп)

Географ�я проекту: м. Кропивницький, К�ровоградська область

Мета проєкту: Допомога ВПО, як� проживають на територ�ї
К�ровоградської област� та м. Кропивницький шляхом забезпечення їх
товарами сан�тарно-г�г�єн�чного призначення та продуктами
харчування довготривалого збер�гання.

ПРОЄКТ "ДОПОМОГА ВПО"
 

Тривал�сть проекту: 06 червня – 11 липня 2022

Джерело ф�нансування: благод�йна орган�зац�я “Вплив”

Бюджет проекту: 199 239 грн. 00 коп. ($6 641)*

Географ�я проекту: м. Кропивницький, К�ровоградська область

Мета проєкту: надати допомогу внутр�шньо-перем�щеним особам
(ВПО) у вигляд� набор�в продукт�в, засоб�в г�г�єни, пост�льної б�лизни. 

* за рахунок ІСКМ, на суму 28 130 грн. 50 коп. ($938) було придбано гел� для �нтимної
г�г�єни, антипресп�ранти для чолов�к�в та ж�нок, бритви для чолов�к�в та ж�нок.

Р�чний зв�т ІСКМ 2022
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Адреса оф�су
25000 оф�с №1 (2 поверх), вул. Олега Ольжича, 75-а, м.
Кропивницький, Україна

Електрона адреса
adm.iscm@gmail.com

Телефон
+38 067 131 80 15

Веб-ресурси ІСКМ
www.iscm.org.ua, www.lacenter.org.ua, www.lac.org.ua

Соц�альн� мереж�

Facebook
Стор�нка «Інституту соц�окультурного менеджменту»
https://www.facebook.com/ngoiscm

Youtube -
https://www.youtube.com/channel/UCYO1shqdEf69uBtUNeszpqg

Instagram ISCM - ngo.iscm

www.iscm.org.ua

КОНТАКТИ
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