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Вступне слово
Introduction
У ритмі постійного нарощування динаміки
пройшов 2019 рік для команди неурядової організації «Сучасний Формат».
Рушійною силою для цього стали чітко
окреслена стратегія діяльності організації
на наступні кілька років та системний
підхід до операційного планування.
Безперечною «родзинкою» року став екологічний фестиваль Червоне ЕкоФест, який
підняв тему відповідального поводження
з твердими побутовими відходами та
збереження екології. Викликом для нас
стало проведення заходу не в обласному
центрі, а в Червоненській селищній
об’єднаній територіальній громаді. Завдяки
злагодженій взаємодії та співпраці із
нашими еко свідомими партнерами та
друзями вдалося організувати масштабний
захід, на який завітали понад дві тисячі осіб.
Важливий фокус уваги було спрямовано на
здобуття адвокаційних навичок командою
організації. Цінно, що НУО «Сучасний
Формат» долучилася до появи місцевої
конституції — Статуту Житомирської міської
об’єднаної територіальної громади.
Рік, що минув, приніс нам нові виклики,
цінні зустрічі, результативні проєкти та
неоціненний досвід. Ми щиро вдячні
усім та кожному за довіру та підтримку.
Далі буде ще більше цікавого та важливого.

З повагою,
Жанна Соловйова
Виконавча директорка
НУО «Сучасний Формат»
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The year 2019 for NGO «Modern Format»
passed in the rhythm of constantly increasing
dynamics. The driving force for this was a
clearly defined strategy of the organization
activity for the next few years and a systematic
approach to operational planning.
The ecological festival «Chervone EcoFest»
became an undoubted highlight of the
year. It raised the issue of responsible solid
waste management and environmental
protection. The challenge for us was to hold
the event not in the regional center, but in
the Chervone united territorial community.
Thanks to the coordinated interaction and
cooperation with our eco-conscious partners
and friends, we managed to organize a
large-scale event, which was attended
by more than two thousand people.
An important attention focus was our
organization’s team obtaining advocacy
skills. It is valuable that the NGO «Modern
Format» joined the emergence of the local
constitution - the Statute of the Zhytomyr
city united territorial community.
The past year has brought us new challenges,
valuable meetings, effective projects and
priceless experience. We are sincerely grateful
to everyone for their trust and support.
More interesting and important
projects await us in the future.

Sincerely,
Zhanna Solovyova
Executive Director
NGO «Modern Format»
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Місія, цінності,
стратегічні напрямки
Mission, values, strategic directions
НУО «Сучасний Формат» — це громадська
організація з тринадцятирічною історією

NGO «Modern Format» is the organization
with the thirteen years of history.

Місія

Mission

Допомогти мешканцям Житомира та
регіону зробити життя в своїх громадах
комфортнішим, безпечнішим та
справедливішим.

Our mission is to help the residents of
Zhytomyr and the region make life in their
communities more comfortable, safe, and fair.

Цінності:

Values:

Відданість справі: «Якщо проблема має
вирішення, то це не проблема, а задача» —
саме це визначення пояснює принцип
роботи команди НУО «Сучасний Формат».

Dedication: «If a problem can be solved, it’s not
a problem, but a task» — this definition
explains the principle of the NGO
«Modern Format» team’s work.

Команда: Наша команда — наша родина.
Роботі НУО «Сучасний Формат»
притаманний родинний дух та родинні
традиції. «Хочеш іти швидко — іди один,
хочеш йти далеко — йдемо разом», —
визначальний принцип діяльності команди.

Team: Our team is our family. The work
of the NGO «Modern Format» is characterized by a spirit of family and traditions.
The defining principle of our team is «If
you want to go fast — go alone; if you
want to go far — let’s go together».

Узгодженість дій: Всі питання в організації
завжди обговорюються та
узгоджуються командою.

Cohesion: In our organization, all
issues are always discussed and agreed
upon by all team members.

Стратегічні цілі
на період до 2022 року:

Strategic goals trough 2022:

Повага до людської гідності: в центрі
нашої діяльності знаходиться людина з її
потребами, інтересами, переживаннями.

1. Розвинути громадську активність.
2. Забезпечити розвиток
адміністративних послуг.
3. Покращити стан довкілля.
4. Сформувати передумови для
підвищення добробуту в громадах.
5. Розвинути власний потенціал та
спроможність «Сучасного Формату».
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Respect for Human Dignity: Human needs,
interests, and feelings are at the
center of our activities.

1. To stimulate civic activity.
2. To provide amplification of the
administrative services.
3. To improve the state
of the environment.
4. To create conditions for the
improvement of community welfare.
5. To develop our own potential and
capabilities of «Modern Format».
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Команда

Team

Правління НУО «Сучасний Формат»

Board of the NGO «Modern Format»

Ілона Ободзінська

Максим Кордонський

Єгор Горлов

Голова Правління, дизайнерка

Член Правління,
директор ТОВ «Білдберг»

Член Правління, керуючий
партнер в юридичній
фірмі «Костик та Горлов»

Ilona Obodzinska
Head of the Board, Designer

Maksym Kordonskyy
Board member,
CEO of Bildberg Ltd.

Staff

Жанна Соловйова

Марина Хайнак

Інна Перегуда

Виконавча директорка

Директорка з розвитку

Фінансова директорка

Zhanna Solovyova

Maryna Khaynak

Inna Pereguda

Executive Director

Development Director

Financial Director

Віталіна
Розводовська

Yegor Gorlov
Board member, Managing Partner at Kostyk & Gorlov Law Firm

Олексій Смолянов

Сергій Купринюк

Жанна Соловйова

Член Правління,
Скрам-майстер

Член Правління, директор
ТОВ «Українська рекламна
агенція “Престиж”»

Членкиня Правління,
виконавча директорка
НУО «Сучасний Формат»

Оксана Трокоз

Вікторія Кузьменко

Комунікаційниця

Менеджерка проектів

Serhii Kupryniuk

Zhanna Solovyova

Oksana Trokoz

Victoria Kuzmenko

Board member, Director of
the Ukrainian advertising
agency «Prestige» Ltd.

Board member,
Executive Director of the
NGO «Modern Format»

Communications
Manager

Project Manager

Євген Соловйов

Хлоя Александер

Асистент менеджера

Волонтерка Корпусу
Миру США в Україні

Yevgen Solovyov

Chloe Alexander

Project Manager Assistant

Peace Corps Volunteer

Oleksiy Smolyanov
Board member,
Scrum manager

Головна бухгалтерка

Ревізійна Комісія

Анна Кришталь

Олег Бабалик

Голова Ревізійної комісії,
комунікаційниця Громадянської мережі ОПОРА у
Житомирській області

Членкиня Ревізійної комісії,
директор Туристичної
агенції «TPG», м. Житомир

Член Ревізійної комісії,
лікар-ортопед-травматолог
клініки «Медібор»

Anna Kryshtal

Oleg Babalyk

Member of the Audit
Commission, Director of the
Travel Agency «TPG», Zhytomyr

Member of the Audit
Commission,
Orthopedist traumatologist
of the clinic «Medibor»

Head of the Audit Commission,
Communications Manager
of the Civil Network OPORA
in Zhytomyr region

Vitalina Rozvodovska
Chief Accountant

Revision Commission

Ірина Кирилович

Iryna Kyrylovych
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Штатний персонал

9

За круглим столом зібрали представників
різних суспільних груп, різних професій,
які обговорювали класичні та сучасні
тексти, міркували на тему української мрії,
надихалися і надихали один одного.

The round table brought together representatives of different social groups, and different
professions, who discussed classical and modern
texts, debated on the notion of the Ukrainian
dream, got inspired and inspired others.

Символічно, що Житомир став першим
містом, куди Аспен Інститут Київ та Аспен
Клуб вирушили з регіональними зустрічами,
щоб презентувати діяльність, цінності,
принципи і засади Аспен спільноти.

Zhytomyr symbolically became the first
city where the Aspen Institute Kyiv and the
Aspen Club came with regional meetings
to present the activities, values, principles,
and guidelines of the Aspen community.

Після такого вдалого старту Хаб «Сучасний
Формат» став місцем, де постійно
проводять тренінги та семінари, лекції та
мозкові штурми, збираються цікаві люди,
які генерують та втілюють свої ідеї.

Soon after the successful start, the «Modern
format» hub has become a place,where
trainings, seminars, lectures, and brainstormings are constantly held as well as
the gathering of interesting people, who
generate and implement their ideas.

Новий офіс —
нові можливості!
New office - new opportunities!
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Масштабним переїздом у новий
офіс розпочався для команди НУО
«Сучасний Формат» 2019 рік.

The 2019 year began with an
extensive move of the NGO «Modern
format» team to a new office.

Із маленького офісу, який за багато років став
нам рідним, ми переїхали у велике більш
просторе приміщення з власним тренінговим залом і дивовижним краєвидом.

Leaving a small office, that had already
become our second home, we moved
to a larger, more spacious room with its
own training hall and amazing views.

Невдовзі ми мали честь відчинити свої
двері для семінару, який влаштував
Аспен Інститут Київ та Аспен Клуб.

Soon we were honored to host
a seminar organized by Aspen
Institute Kyiv and Aspen Club.
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Розумне поводження
з твердими побутовими відходами
Reasonable handling of solid waste
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«Поводження з відходами в громадах: від
інформування до роздільного сортування»
— так називається проєкт, успішно реалізований командою НУО «Сучасний Формат»
спільно з ГО «Ендшпіль» та ГО «Паритет».

The «Waste Management in Communities:
from information to sorting» project was
successfully implemented by the team of
the NGO «Modern Format» together with
the NGO «Endshpiel» and the NGO «Parity».

Тренінги, екотури, конкурс малюнків,
екогра та екофест — це далеко не повний
перелік активностей, проведених для
популяризації екологічної культури у
громадах Житомирської області.

Trainings, ecotours, a drawing competition,
an ecogame and ecofest, and even
bigger list of activities were carried
out to promote ecological culture in
communities of Zhytomyr region.

Заходи були спрямовані на зміну поведінки
жителів громад в частині поводження
із твердими побутовими відходами.

The measures were aimed at changing
the behavior of community residents in
terms of solid waste management.

Екогра

Ecogame

Екологічну гру «Громада
без сміття», яка допомагає
шукати шляхи вирішення проблем поводження
з твердими побутовими
відходами у громадах,
розробила команда НУО
«Сучасний Формат».

The team of the NGO
«Modern Format» designed
the ecological game
«Community without
garbage», which helps to find
ways to solve the problems
of solid waste management
in communities.

Гру презентували бібліотекарям з 11 ОТГ, які були
долучені до проєкту, та
передали по 2 комплекти гри у кожну громаду.

The game was presented to
librarians from 11 ATCs who
were involved in the project
and handed out 2 sets of the
game to each community.

Мета гри – у цікавій та доступній формі поширити
знання про проблему побутових відходів та допомогти напрацювати шляхи
її вирішення. Гра закликає
до конкретних спільних дій
на рівні громади, посилює
відповідальність кожного до даної проблеми.

The aim of the game is to
spread knowledge about
the problem of household
waste in an interesting and
accessible way and help to
work out ways to solve it. The
game calls for certain joint
actions at the community
level as well as strengthens
everyone’s responsibility
for this problem.

Екотури

Ecotours

Про сучасні стандарти та правила
поводження із твердими побутовими
відходами, які впроваджуються у
Житомирській області, представники
громад мали нагоду дізнатися, відвідавши
завод Kromberg & Schubert Zhytomyr.

Representatives of the communities had
the opportunity to visit the Kromberg &
Schubert Zhytomyr plant and learn about
modern standards and rules for solid waste
management, which are already being
implemented in the Zhytomyr region.

Підприємство сортує майже 95% відходів,
які продукує виробництво: пластик, папір,
метал, скло. На переробку відсилають
навіть одноразові пластикові стаканчики
та ізострічку. Це приносить користь
довкіллю, адже на міське сміттєзвалише
потрапляє мінімум відходів, а ще ця
справа приносить сотні тисяч гривень
щомісяця. Отримані гроші підприємство
спрямовує на соціальні проекти.

The company sorts almost 95% of the waste
produced by production: plastic, paper, metal,
and glass. Even disposable plastic cups and
adhesive tapes are sent for recycling. As the
city’s landfill gets a minimum of waste, the
recycling benefits the environment, and
this process brings hundreds of thousands
of hryvnias a month. The company
directs the money to social projects.

Крім того, учасникам туру показали
розсадник «Корнеліс», де на 30 га землі
підприємці з Нідерландів вирощують
понад 300 видів декоративних рослин. Під
час екскурсії гостям продемонстрували,
як можна прикрашати рослинами парки,
сквери та прибудинкові території.

In addition, the tour participants visited
the Cornelis nursery, where entrepreneurs
from the Netherlands grow more than
300 species of ornamental plants on 30
hectares of land. During the tour, guests
were shown how to decorate parks,
squares, and private areas with plants.

День без поліетилену

A day without plastic

Розмалювання барвистих еко-торб, цікаве
спілкування на тему зменшення споживання
поліетилену та захоплюючий тематичний
Eco Quiz — таким був День без поліетилену
від НУО «Сучасний Формат». Неабияким
попитом користувався пазл, виготовлений
з пластикових кришечок. Кожен, хто зумів
скласти пазл, міг отримати еко-наліпку.

The «Day without plastic» from the NGO
«Modern Format» was full of painting colorful
eco-bags, interesting communication
on the topic of reducing polyethylene
consumption, and an exciting topical Eco
Quiz. The puzzle made of plastic covers
gained great interest. Anyone who managed
to make a puzzle could get an eco-sticker.

Проєкт «Поводження з відходами в
громадах: від інформування до роздільного
сортування» реалізовано за підтримки
GIZ Ukraine та ULEAD з Європою.

The project «Waste Management in
Communities: from information to sorting»
was implemented with the support of
GIZ Ukraine and ULEAD with Europe.
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«Червоне ЕкоФест»
«Chervone EcoFest»

На гостей фестивалю чекали вражаючі
майстер-класи, пізнавальні екскурсії,
захоплюючі виступи артистів та розіграші
корисних подарунків. Загалом понад
тридцять п’ять різноманітних активностей.

Impressive workshops, educational excursions, exciting performances and giveaways
of useful presents were waiting for the
guests of the festival. There were more
than thirty five different activities in total.

Дітям і молоді пропонували взяти
участь в еко-квесті. За легендою усі вони
опинилися у майбутньому, де повітря,
водойми і ґрунти настільки забруднені
небезпечними відходами, що планета
стала просто непридатною для життя.

Children and young people were invited
to take part in the eco-quest. According to
the legend, they all found themselves in
the future, where the air, water and soil are
so polluted with hazardous waste that the
planet has simply become uninhabitable.

Під час проходження завдань діти опановували принципи усвідомленого споживання: ReUse (повторне використання),
Reduce (скорочення споживання) та Recycle
(переробка), вчилися очищати воду та
ґрунт. Також учасникам розповідали про
вплив сільського господарства на екологію.
На завершення гри усі команди висадили
саджанці дерев біля палацу Терещенків,
який є головним символом Червоного.

Сhildren mastered the principles of conscious
consumption during the tasks: ReUse, Reduce
(reduction of consumption) and Recycle, and
learned to purify water and soil. Participants
also learned about the impact of agriculture on
the environment. At the end of the game, all
teams planted tree seedlings near the Tereshchenko Palace, the main symbol of Chervone.

На території парку працював еко-ярмарок, на якому були представлені вироби
більше п’ятидесяти майстрів та умільців.
У 2019 році НУО «Сучасний Формат» уперше
організувала масштабний екологічний
фестиваль. «Червоне ЕкоФест» відбувся
28 червня в смт. Червоне і об’єднав
активних людей, яких цікавить тема
поводження з твердими побутовими
відходами та збереження екології.
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In 2019, NGO «Modern Format» organized
an extensive environmental festival for
the first time. «Chervone EcoFest» took
place on June 28 in Chervone urban-type
settlement and brought together active
people who are interested in solid waste
management and environmental protection.

Компанія «Кромберг & Шуберт» облаштувала пункт збору використаних батарейок,
які обмінювали на цукерки. Впродовж дня
змогли зібрати понад п’ятнадцять кілограмів
батарейок для подальшої утилізації.

On the territory of the park there
was an eco-fair with handicrafts of
more than fifty craftsmen.
The festival’s partner, Kromberg & Schubert,
set up a collection point for used batteries,
which were exchanged for sweets. During
the day they collected more than fifteen
kilograms of batteries for further recycling.
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Однією із найбільш відвідуваних локацій
став намет команди Житомирської
політехніки, в якому демонструвалися
хімічні експерименти, під час яких використали майже 40 літрів рідкого азоту.
Організовуючи фестиваль, команда НУО
«Сучасний Формат» прагнула привернути
увагу до палацу Терещенків, який перебуває
на межі руйнації, але все ще має шанс стати
найпомітнішим туристичним магнітом Житомирщини. Партнер фестивалю розсадник
«Корнеліс» облаштував біля палацу
фотозону із живих квітів, дерев та кущів.
Окрім видовищ на гостей чекали і смачні
частування, Червоненська ОТГ влаштувала
свято вареників. Абсолютно кожен мав
можливість безкоштовно поласувати
варениками.
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One of the most visited locations was the tent
of Zhytomyr Polytechnic team, which demonstrated chemical experiments, during which
they used almost 40 liters of liquid nitrogen.
By organizing the festival, the team of the NGO
«Modern Format» sought to draw attention
to the Tereshchenko Palace, which is on the
verge of destruction, but still has a chance to
become the most visible tourist attraction of
Zhytomyr region. The festival’s partner, the
Cornelis nursery, set up a photo area with fresh
flowers, trees, and bushes near the palace.
In addition to different performances,
guests were treated with delicious food
as Chervone ATC organized a holiday of
dumplings. Absolutely everyone had the
opportunity to eat free dumplings.

«Червоне ЕкоФест» став прикладом того,
як один захід та спільна еко-ідея може
об’єднати навколо себе і громадських
діячів, і владу, і відповідальний бізнес і
творчі колективи, та головне – окремих
жителів громад. На ЕкоФест до Червоного
з’їхалися гості із різних сіл, селищ та міст
Житомирської області, зі столиці, інших
міст України та із-за кордону», – зазначила
організатор фестивалю Жанна Соловйова.

«Chervone EcoFest» became an example of
how one event and a common eco-friendly
idea can unite public representatives, authorities, responsible businesses, creative teams,
and most importantly - individual residents of
communities. Guests from different villages,
settlements, and cities of Zhytomyr region,
from the capital, other cities of Ukraine, and
from abroad came to Chervone for EcoFest,»
said the festival organizer Zhanna Solovyova.

Фестиваль проводився в рамках реалізації проєкту «Поводження з відходами в
громадах: від інформування до роздільного
сортування», що здійснюється за підтримки
Німецької урядової компанії GIZ та «U-LEAD
з Європою». Партнерами заходу стали
Житомирська ОДА, завод «Кромберг енд
Шуберт», «Житомирський маслозавод» —
компанія «Рудь» та розсадник «Корнеліс».

The festival was held within the project
«Waste Management in Communities: from
information to separate sorting», which
is supported by the German government
corporation GIZ and «U-LEAD with Europe».
The partners of the event were Zhytomyr
Regional State Administration, Kromberg
and Schubert Plant, «Zhytomyr Butter Plant»
– Company «Rud» and Cornelis Nursery.
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Мандрівний Docudays UA
у Житомирі
Traveling festival Docudays UA
in Zhytomyr
Більше тисячі людей відвідали Мандрівний
міжнародний фестиваль документального кіно про права людини
Docudays UA, який з 21 по 26 жовтня
2019 року відбувся у Житомирі.
НУО «Сучасний Формат» проводить цей
фестиваль 11-й рік поспіль. Для сотень
житомирян він став традиційним, тож,
щороку кінопокази відвідують прихильники
документального кіно різного віку: від
школярів до пенсіонерів. Цьогоріч для
перегляду у Житомирі обрали 7 стрічок, які
продемонстрували у кінотеатрі «Україна».

NGO «Modern Format» holds this festival
for the 11th year in a row. For hundreds of
Zhytomyr citizens this festival has become
traditional, therefore, fans of documentaries
of different ages, starting from schoolers
up to retirees attend the film showings
every year. Seven films were selected
for viewing in Zhytomyr this year, which
were shown in the «Ukraine» cinema.

Важливою складовою кінопоказів є
дискусії, під час яких глядачі обговорюють
фільми із запрошеними фахівцями.

An important component of film screenings
are discussions, during which viewers
discuss films with the invited experts.

6

днів
days

7

фільмів
films

6

обговорень з експертами
discussion panels with the experts

1000+
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More than a thousand people attended
Docudays UA International Human Rights
Documentary Film Festival, which was held
in Zhytomyr from 21 to 26 October 2019.

Фільми цьогорічного фестивалю були
об’єднані темою «Дозволити програмі
змінити вашу свідомість?». Тому під час
обговорень глядачі разом з експертами
міркували над тим, як змінюється наше
повсякдення, звички та способи комунікації з появою цифрових технологій, які
нові можливості вони відкривають для
дослідження реальності та які загрози,
пов’язані з контролем та інформаційною
безпекою, криються в цифровій мережі.

The films of this year’s festival were united
by the topic «Should we allow the program
to change our mind?» Therefore, during the
discussions, the viewers together with the
experts discussed how our daily lives, habits
and ways of communicating are changing with
the appearance of informational technologies,
as well as new opportunities that they open
for reality exploration, and what threats are
connected with the control and information
security are waiting for us in the digital network.

Окрім цікавого і корисного дозвілля глядачі
мали змогу отримати пам’ятні подарунки
з символікою фестивалю, розіграш яких
відбувався після обговорень фільмів.

In addition to interesting and useful
leisure, viewers had the opportunity to
receive memorable gifts with the festival
branding after the films’ discussions.

глядачів
visitors
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Фестиваль американського
кіно «Незалежність»
American Independence
Film Festival
«Незалежне кіно для незалежних людей!», —
під таким гаслом у Житомирі вперше
успішно пройшов Фестиваль американського кіно «Незалежність».
На відкриття у Житомир приїхали американські режисерки Шерон Роувен та Андреа
Невінс, які зустрілися з глядачами та презентували свої стрічки «Врівноваження терезів»
і «Тендітні плечі: переосмислення Барбі».
Крім того упродовж фестивалю глядачам
продемонстрували такі стрічки: «Служила,
як дівчина», «Некрологи», «Світ під
твоїми ногами», «Винаходячи завтра»,
які розкривають найважливіші суспільні
проблеми через призму мистецтва.
Упродовж шести фестивальних днів покази
у кінотеатрі «Україна» відвідали
майже 800 житомирян.
За словами організаторів одна із основних
задач фестивалю — за допомогою документальних фільмів продемонструвати, якою
є справжня Америка,
оскільки художні фільми та
серіали часто створюють
хибне уявлення про
Сполучені Штати.
Невід’ємною
частиною
фестивалю стали
обговорення
стрічок, глядачі
охоче обговорювали побачене
з експертами
та ставили
запитання
режисеркам.
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American Independence Film Festival first
started in Zhytomyr entitled «Independent
cinema for independent people!»
American directors Sharon Rowen and Andrea
Nevins came to Zhytomyr for the opening, met
with the audience, and presented their films
«Balancing the Scales» and «Tiny Shoulders:
Rethinking Barbie».
In addition, during the festival, the audience
was able to watch the following films: «Served
like a girl», «Obit», «The world before your feet»,
and «Inventing tomorrow», which
reveal the most important social
issues through the prism of art.
Almost 800 Zhytomyr residents attended
the showings at the «Ukraine» cinema
during six days of the festival.
According to the organizers, one of the
main tasks of the festival is to show what
the real America is like with the help of
the documentaries, because feature films
and TV series often create a distorted
impression of the United States.
An integral part of the festival was the
discussion, during which the audience willingly
discussed what they saw with the experts
and asked directors different questions.

близько
almost

800

житомирян відвідали
фестиваль
Zhytomyr residents
attended the showings
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Програма малих стипендій
із вивчення англійської мови Access
English Access
Microscholarship Program
Поглибити свої знання англійської
мови, більше дізнатись про Сполучені
Штати Америки, їх культуру і цінності
та розвинути лідерські навички
мали можливість учасники дворічної
Програми малих стипендій з
вивчення англійської мови Access.
Мета проєкту — допомогти обдарованій
молоді із соціально вразливих сімей
у вивченні англійської мови.
Навчання проходило у формі позашкільних
тренінгових занять двічі на тиждень. Участь у
проєкті взяло 20 осіб віком від 13 до 16 років:
9 юнаків та 11 дівчат. Показовим
стало те, що за 2 роки склад групи не
змінився — усі діти регулярно відвідували
заняття і не втратили цікавість до проєкту.
Програма Access проводиться за підтримки
Посольства США в Україні, фінансується
Державним департаментом США, і
впроваджується міжнародною неприбутковою організацією Project Harmony,
Inc. (також відома як PH International) у
співпраці з українськими громадськими
організаціями у регіонах її проведення.
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The participants of the two-year English Access
Microscholarship Program had a chance
to improve their knowledge of English, to get
more information about the USA, its culture
and values, and to develop leadership skills.
The goal of the project is to help
the gifted youth from socially
vulnerable families learn English.
The studies were conducted as extracurricular
training activities twice a week. The project
involved 20 teenagers aged 13 to 16: 9
boys and 11 girls. It is significant that for
2 years the group has not changed - all
children regularly attended classes and
did not lose interest in the project.
The Access program is carried out with
the support of the US Embassy in Ukraine, is
funded by the State US Department and
implemented by the international non-profit
organization «Project Harmony» (also
known as PH International) with the
help of Ukrainian civic organizations
in the regions where it works.

«Молодь,
яка голосує вперше»
«First-time young voters»
Інформаційно-просвітницький захід
«Молодь, яка голосує вперше» відбувся
у Житомирі 20 березня 2019 року.

Information and educational event
«First-time young voters» took place
in Zhytomyr on March 20, 2019.

На захід завітало більше сотні молодих
людей, які готувалися вперше взяти
участь у виборах Президента.

The event was attended by more than
a hundred young people who were
preparing to participate for the first
time in the presidential elections.

НУО «Сучасний Формат» у співпраці із
Головним територіальним управлінням
юстиції у Житомирській області та
Громадянською мережею ОПОРА у
Житомирській області ознайомили
молодь із базовими поняттями виборчого
законодавства, процедурою голосування.

NGO «Modern Format» in cooperation with the
Main Territorial Department of Justice
in the Zhytomyr region and the Civic
Network OPORA in Zhytomyr region introduced young people to the basic concepts
of electoral law, the voting procedure.

Зокрема гостям розповіли про типові
приклади правопорушень під час виборів
та юридичну відповідальність за них. А ще
застерегли, як не потрапити на гачок
інформаційних маніпуляцій під час виборів.

In particular, the guests were told about
typical examples of violations during the
election and legal responsibility for them. They
also warned how not to fall into the trap of
information manipulation during the election.
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Статут Житомирської
міської ОТГ
Statute of Zhytomyr City
Amalgamated Community
Багато років Житомир залишався єдиним
обласним центром без затвердженого Статуту.

Zhytomyr remained the only regional center
without an approved Charter for many years.

Саме через це Житомир посів останню
сходинку рейтингу індексу
демократичності міст.

For that reason, Zhytomyr took the last place
in the Municipal Democracy Index ranking.

Формально Житомир затвердив Статут ще у
2009 році, але документ не набув чинності,
бо не був зареєстрований в Головному
територіальному управлінні юстиції.
Через 10 років, коли це питання знову
з’явилося на порядку денному, команда НУО
«Сучасний Формат» вирішила долучитися
до роботи, адже багато пунктів попередньої
редакції цього документу були застарілими.
Представники команди НУО «Сучасний
Формат» були включені до робочої
групи, яка розробляла документ, а
також провели адвокаційну кампанію
під гаслом «Статуту — бути!».
А після того, як Житомирська об’єднана
територіальна громада таки отримала цей
важливий документ, продовжили роботу з
популяризації Статуту серед населення.

Zhytomyr formally approved the Charter
in 2009, but the document did not enter
into force because the Main Territorial
Department of Justice did not register it.
Ten years later, when the issue reappeared
on the agenda, the NGO «Modern
Format» team decided to join the work,
as many items of the previous version
of this document were outdated.
Representatives of the NGO «Modern
Format» team were included in the working
group that developed the document, as
well as conducted an advocacy campaign
under the slogan «Charter must exist».
And after approving this important document
by Zhytomyr City Territorial Community,
the team continued to work to promote
the Charter among the population.

Безоплатні юридичні
консультації
Free of charge legal advice
У період з травня 2019 року
по травень 2020 року
в рамках проєкту було надано
Within the project during
the period from May 2019
to May 2020

262

консультації
consultations
were provided

Рівень доступу людей, які проживають
у сільській місцевості, до соціальної та
правової допомоги є суттєво обмеженим.
А це часто призводить до порушення
їхніх прав та неможливості захисту.

The level of access of people living in
rural areas to social and legal assistance
is significantly limited and as a matter of
fact, it often leads to a violation of their
rights and the impossibility of protection.

Щоб вплинути на ситуацію, НУО «Сучасний
Формат» реалізувала у Житомирській області
проєкт «Підвищення рівня доступу громадян
до правосуддя та забезпечення прав
людини через використання внутрішнього
потенціалу громад», у межах якого відбувалося надання юридичних консультацій
жителям Пулинської та Коростишівської ОТГ.

For influencing and improving this situation
the NGO «Modern Format» implemented in
Zhytomyr region a project «Increasing citizens’
access to justice and human rights through the
use of the internal capacity of communities»,
which provided legal advice to residents
of Pulynska and Korostyshiv ATCs.

Найбільш запитуваними були
консультації з наступних тем:

The most requested consultations
were on the following topics:

Оформлення спадщини. Registration of inheritance
Умови оренди земельної ділянки. Terms of land lease
Реєстрація права власності на житловий будинок та приватизації земельної
ділянки. Registration of ownership of a residential building and privatization of land
24
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11 громадських ініціатив отримали гранти
на реалізацію суспільно важливих проєктів
і змогли втілити свої ідеї у 8 громадах.
Для більшості учасників проєкту це
був перший досвід залучення грантів,
тому молодіжних працівників консультували експерти з НУО «Сучасний
Формат», ГО «Волинський Інститут
Права» та ВОПО «Джерело Надії».

Громадські ініціативи
молодіжних працівників

«Втілені громадські ініціативи молодіжних
працівників підкреслюють, що спільно ми
робимо вагому та актуальну справу. Грантова підтримка та супровід мікропроєктів
випускників курсу «Громадянська освіта
для молодіжних працівників» дала змогу
не тільки втілити актуальні ініціативи в
громадах, але й посилила організаційну
спроможність місцевих організацій
громадянського суспільства безпосередньо
долучених до реалізації мікропроєктів»,
— розповіла виконавча директорка НУО
«Сучасний Формат» Жанна Соловйова.

11 public initiatives received grants
for the socially important projects’
implementation and were able to
fulfill their ideas in 8 communities.
It was the first experience of attracting grants
for most of the project participants, so the
youth workers were consulted by experts
from the NGO «Modern Format», the CSO
«Volyn Law Institute» and Vinnytsia Regional
Advocacy Organization «Spring of Hope».
«Implemented public initiatives by youth
workers emphasize that together we
do important and relevant work. Grant
assistance and support of micro-projects
of «Civic Education for youth workers»
course graduates allowed not only
to implement relevant initiatives in
communities but also strengthened the
organizational capacity of local civil society
organizations directly involved in microprojects» said Zhanna Solovyova, Executive
Director of NGO «Modern Format».

у Волинській, Дніпропетровській
та Київській областях
Youth workers public initiatives
in Volyn, Dnipropetrovsk, and Kyiv regions
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Понад 577 тис грн на реалізацію своїх
проєктів отримали випускники курсу
«Громадянська освіта для молодіжних
працівників» із трьох регіонів України.

Graduates of the «Civic education for
youth workers» course from three regions
of Ukraine received over UAH 577,000 for
the implementation of their projects.

Проєкт «Громадські ініціативи молодіжних
працівників у Волинській, Дніпропетровській та Київській областях» реалізувала
НУО «Сучасний Формат» у співпраці із
ГО «Волинський Інститут Права», ВОПО
«Джерело надії» та ГО «Агентство економічного розвитку», за підтримки ПРООН
та Міністерства закордонних справ Данії.

«Youth workers public initiatives in Volyn,
Dnipropetrovsk and Kyiv regions» project
was implemented by the NGO «Modern
Format» in cooperation with the CSO
«Volyn Law Institute», Vinnytsia Regional
Advocacy Organization «Spring of Hope»
and NGO «Economic Development
Agency», with the support of UNDP and the
Ministry of Foreign Affairs of Denmark.
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Наші нагороди
Our awards
Проєкт команди НУО «Сучасний
Формат» потрапив до списку фіналістів
міжнародного конкурсу Partnership
for Sustainability Award 2019.

NGO «Modern Format» team’s project
was included in the list of finalists of the
international competition Partnership
for Sustainability Award 2019.

Цей конкурс відзначає кращі партнерські
проєкти спрямовані на досягнення цілей
сталого розвитку, ініційований локальною
мережею Глобального Договору ООН в Україні.

This contest defines the best partnership
projects to achieve the goals of sustainable
development, initiated by the local network
of the UN Global Compact in Ukraine.

Всі проєкти — це результат партнерства між
бізнесом та громадським сектором, органами місцевого самоврядування, органами
державної влади, навчальними закладами.

All projects are the result of a partnership
between business and public sector,
local governments, public authorities,
and educational institutions.

Команда «Сучасний Формат» у категорії
«Планета» представила екологічний
фестиваль «Червоне ЕкоФест», який
відбувся у червні 2019 у селищі Червоне.

«Modern Format» team in the «Planet»
category presented the ecological festival
«Chervone EcoFest», which took place in
June 2019 in the village of Chervone.

Публічне звітування може приносити гроші. У
цьому ми переконалися, ставши переможцем
VI Національного конкурсу публічних звітів.

Вже не вперше наші
юні учасники здобули
нагороду Міжнародного
значення. На Міжнародному Медіа фестивалі
«Дитятко», що відбувався
у Харкові, команда
Школи юних журналістів
отримала спеціальну
відзнаку від Ради Європи
у номінації «Місцеве
самоврядування — це
ми!» У якості нагороди
юні журналісти вирушили
у розвиваючу подорож
до Страсбургу.
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Призеркою Всеукраїнського конкурсу «Кращі
жіночі ініціативи, які
стали вагомими для
демократичного розвитку
місцевих громад» стала
виконавча директорка
НУО «Сучасний Формат»
Жанна Соловйова.

Zhanna Solovyova, Executive
Director of the NGO «Modern
Format» became the
winner of the All-Ukrainian
competition «The best
women’s initiatives that have
become important for the
democratic development
of local communities».

Ініціатива, спрямована на
розвиток бізнесу ВПО та
місцевих громад посіла
третє місце у номінації
«Підприємництво».
Організаторами конкурсу
виступили Європейська
асамблея жінок-депутатів
у партнерстві з Асоціацією
міст України, Представництвом Ради Європи в
Україні, Всеукраїнським
об’єднанням жінок-депутатів і Міжнародною Амбасадою жінок-підприємців.

The initiative aimed at
developing business of IDPs
and local communities took
third place in the category
«Entrepreneurship». The
competition was organized
by the European Assembly
of Women Deputies in
partnership with the
Association of Ukrainian
Cities, the Council of
Europe in Ukraine, the
All-Ukrainian Association
of Women Deputies and
the International Embassy
of Women Entrepreneurs.

Public reporting can bring money. We
proved it by becoming the winner of the VI
National Competition of Public Reports.

Our young participants
have won a global reach
award not for the first
time. At the International
children’s Media Festival
«Dytiatko (Babe)», which
took place in Kharkiv,
the team of the Young
Journalists School received
a special award from
the Council of Europe in
the nomination «We are
Local Self-Government!»
As a reward, the young
journalists went on
an educational trip
to Strasbourg.
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Слово партнерам
A word from our partners

Ольга Воєвуцька

Лідія Мовчан

PR- менеджерка компанії
«Кромберг енд Шуберт Житомир»

фінансова спеціалістка проєкту «Розвиток громадянського суспільства задля демократії
та прав людини в Україні», ПРООН

Якби мені довелося розповідати про Житомир
 ину незнайомцям чи іноземцям, то серед числа
щ
пам’яток, успішних підприємств, креативних
особистостей я б розповіла і про команду НУО
«Сучасний Формат». На щастя, нам (мені) вдалося
долучитись до декількох проектів форматівців.
Хочу подякувати за цей досвід, за дружність і за
живі цінності, які вас надихають на нові ініціативи.
Особливим відкриттям для мене стала ваша
організація праці, відповідальність та уважність до
навіть найменших дрібниць в роботі. Розуміння
проблематики розвитку нашого регіону та віра в
зміни на краще — ось що таке «Сучасний Формат»!

Olga Voevutska
PR manager of Kromberg and Schubert Zhytomyr
If I had to tell strangers or foreigners about Zhytomyr
Region, I would mention the team of NGO «Modern
Format» among the number of monuments,
successful enterprises, and creative personalities,.
Fortunately, we, as a plant, and namely I managed
to join several «Modern Format» projects. I want
to express gratitude for this experience, for the
friendship and for the values that inspire you to new
initiatives. Your organization of work, responsibility,
and attention to even the smallest details became for
me a special discovery. Understanding the problems
of our region’s development and belief in changes
for the better — that is what «Modern Format» is!
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В НУО «Сучасний формат» в більшості працюють
амбітні і цілеспрямовані жінки, які ставлять
перед собою задачі та наполегливо йдуть
до їх вирішення. Незважаючи на достатньо
великий досвід роботи, вони постійно вчаться
і набувають нових знань і вмінь, не бояться
визнавати своїх помилок та намагаються
виправляти їх. Дуже важливо до всього
ставитися з позитивної точки зору, що якраз,
на мою думку, і допомагає їм в роботі.

Lydia Movchan
Financial assistant of the project «Promoting
citizen Participation in the Democratic Decisionmaking Process in Ukraine», UNDP Ukraine
The most ambitious and purposeful women who
set tasks and persevere in solving them work
for the team of NGO «Modern Format». Despite
their extensive experience, they are constantly
learning and gaining new knowledge and skills,
and are not afraid to admit their mistakes and
try to correct them. It is very important to treat
everything from a positive point of view, which,
in my opinion, helps them in their work.

Оксана Косенко

Володимир Кебало

спеціалістка із розвитку громадянського
суспільства ПРООН в Україні

керівник проєкту Ради Європи «Сприяння
участі громадян у демократичному процесі
прийняття рішень в Україні»

НУО «Сучасний Формат» є представником
Мережі хабів громадянського суспільства, яку
підтримує та розвиває Програма розвитку
ООН в Україні. У 2018 році організація
отримала грант на інституційний розвиток, і
я, як програмна спеціалістка, мала унікальну
можливість спостерігати процес її трансформації з середини. Найсильнішою стороною
організації вважаю їх зовнішню комунікацію.
Однією із найважливіших завдань громадських
організацій є вплив на державну політику. Саме
тому сильні та розгалужені зв’язки із місцевою
владою, громадськими активістами та бізнесом
є надзвичайно важливими, а їх побудова дуже
добре вдається команді НУО «Сучасний формат».

НУО «Сучасний Формат» є справжнім хабом
розвитку громадянського суспільства на
Житомирщині. Команда однодумців, які
працюють, щоб впроваджувати демократичні
цінності в громаді Житомира. Я вдячний
команді Сучасного формату за плідну співпрацю
в процесі розробки та адвокатування
ухвалення основного документу Житомирської
ОТГ – Статуту громади. Раді добрій співпраці
в рамках організації Академії громадської
участі, а також запуску інформаційної кампанії
щодо громадської участі в Житомирі! Успішні
проєкти НУС «Сучасний формат» надихають
громадськість по всій Україні! Так тримати!

Oksana Kosenko

Volodymyr Kebalo

Civil Society Officer at UNDP Ukraine

Senior Project Officer at Council of Europe
«Promoting citizen Participation in the
Democratic Decision-making Process in Ukraine»

NGO «Modern Format» is a representative of the
Network of Civil Society Organisations Hubs, which
is supported and developed by the United Nations
Development Program in Ukraine. The organization
received a grant for institutional development in
2018, and I, as a program specialist, had the unique
opportunity to observe the process of transformation
of the organization from the inside. I consider
external communication to be the strongest point
of the organization. One of the most important
tasks of public organizations is to influence the state
policy. That is why strong and extensive relations
with local authorities, civic activists, and businesses
are extremely important, and the team of the NGO
«Modern Format» is very good at building them.

NGO «Modern Format» is a real hub for civil society
development in Zhytomyr region. A team of people
holding the same views is working to promote
democratic values in the Zhytomyr community. I
am grateful to the team of Modern Format for the
productive cooperation in the process of developing
and advocating the adoption of the Zhytomyr
City Territorial Community Charter. We are glad to
have good cooperation within the framework of
the Academy of Public Participation organization
as well as the launch of an information campaign
on public participation in Zhytomyr! Successful
projects of NGO «Modern Format» inspire the public
throughout Ukraine! Keep up the good work!
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Фінанси

Структура витрат
за 2019 рік

Finance

Адміністративні витрати
Administrative expenses

357 123 UAH

Проєктні витрати
Project costs

1 624 274 UAH

Динаміка фінансових
надходжень 2017—2019 р.

Структура фінансових
надходжень за 2019 рік

The dynamics of financial
revenues 2017—2019

The structure
of financial revenues for 2019

Організаційний розвиток регіональних Організацій
Громадянського Суспільства
Organizational Development of Regional
Civil Society Organizations

469 987 UAH

Підвищення рівня доступу громадян до правосуддя
та забезпечення прав людини через використання
внутрішнього потенціалу громад»
«Increasing accesses of citizens to justice
and protection of human rights by engaging
internal resources of the communities

69 396 UAH

Громадські ініціативи молодіжних працівників
у Волинській, Дніпропетровській
та Київській областях
Community Initiatives for Youth Workers
in Volyn, Dnipropetrovsk and Kyiv regions

122 091 UAH

English Access Microscholarship Program у м. Житомирі
English Access Microscholarship Program in Zhytomyr

137 681 UAH

Поводження з відходами в громадах:
«Від сміття до добробуту» (Житомирська область)
Waste management in the hromadas: «From
Waste to Wealth» (Zhytomyr region)

359 348 UAH

Тренінг для тренерів
Training for Trainers

133 960 UAH

Еко-гра
Eco-game

10 000 UAH

Інша програмна діяльність
Other program activities

321 811 UAH

Разом
Total
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Expense structure
for 2019

1 981 397 UAH
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НУО «Сучасний Формат»
відкрита до співпраці
У І півріччі 2020 року до скрині проєктів НУО «Сучасний Формат» додалися наступні:
1.
2.
3.

4.

«Голоси громад» (партнери: ВОПО «Джерело надії» та ГО «Подільська
правова ліга”, підтримка - National Endowment for Democracy);
«Безпечна громада» (підтримка — Міжнародний Фонд «Відродження»);
«Підвищення місцевої соціальної згуртованості та громадської безпеки
у громадах Житомирської області» (підтримка — Програма ООН із відновлення та розбудови миру за фінансування королівства Нідерландів);
Інформаційна кампанія щодо вивчення інструментів прямої демократії, які
закріплює Статут Житомирської міської ОТГ (Рада Європи: громадська участь).

Пандемія COVID-19 внесла свої корективи і в діяльність НУО «Сучасний Формат»,
підкреслила необхідність ставати гнучкішими, готовими до зовнішніх викликів
та оперативно реагувати на запити суспільства.

НУО «Сучасний Формат» пропонує наступні послуги
по проведенню навчання, консультування та менторства:
організацій
громадянського
суспільства (ОГС)

бізнесу

об’єднаних
територіальних
громад (ОТГ)

волонтерів,
ініціативних груп

розробка стратегії та
операційний план
діяльності ОГС

donor adviser

розробка стратегії
розвитку ОТГ

допомога у втіленні
власних ідей, ініціатив,
амбіцій

зовнішня оцінка
спроможності ОГС

пошук та підбір
грантових програм
для бізнесу

фандрейзинг

самореалізація

фандрейзинг

організація
корпоративних фондів
для просування КСО
проєктів

підготовка проєктів
на участь у грантових
програмах

розширення кола
контактів

проєктний та
фінансовий
менеджмент в ОГС

залучення німецьких
експертів програми
Senior Experten Service

проєктний та
фінансовий
менеджмент

розробка
комунікаційної
стратегії

організація заходів (тренінги, семінари,
конференції, фестивалі)
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Контактна інформація
Україна, м. Житомир,
Майдан Перемоги, 10, 10003
+38 (0412) 46-10-86
+38 (097) 294-37-53
mgo.sformat@gmail.com
http://www.sformat.org/
https://www.facebook.com/modernformat
https://www.instagram.com/modernformat/
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