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2020 рік став для всього світу роком нових викликів 
та нових рішень! 

Для нас цей рік теж був не простий! З самого початку 
карантину ми включились в проєкти, що надавали 
підтримку та знижували негативні карантинні на-
слідки, ділилися навичками роботи онлайн, дослід-
жували, як працюють демократичні інструменти в 
карантинних умовах, переводили навчальні програ-
ми в онлайн. Але в нас були і активні офлайн-заходи, 
звісно, з дотриманням карантинних вимог та тих об-
межень, які приніс нам цей рік. 

Разом з вами, нашими клієнтами та партнерами, ми 
розвивалися та розвивали наші громади! І навчи-

лись більше цінувати те, що раніше сприймали як 
данність:  здоров’я, живе спілкування, команду та 
командну роботу разом. 

Карантин колись піде від нас! Вже є вакцини проти 
COVID-19, протоколи по лікуванню і т п. Але те, чому 
ми навчились за цей час і що стали цінувати – зали-
шиться з нами! 

Ми представляємо вашій увазі звіт ГО «Точка досту-
пу», де наведена інформація про нашу діяльність 
протягом 2020 року, а також обличчя нашої великої 
дружньої команди!  

ДЯКУЄМО, ЩО ВИ З НАМИ!                                                                     

ВСТУПНЕ СЛОВО
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Точка Доступу live: 
сталий розвиток НУО та 
жiттєздатних громад.

Точка Доступу до змiн: 
захист прав та iнтересiв 
жителiв регiону через 
спiвпрацю з органами 
державної влади та 
випрацювання спiльних 
рiшень.

Точка Доступу до послуг: 
органiзацiя i проведення 
тренiнгiв для НУО та органiв 
мiсцевого самоврядування, 
надання примiщення для 
проведення заходiв.

Точка Доступу до 
можливостей: надання 
малих грантiв для молодих 
НУО та iнiцiативних груп 
громадян.

Точка Доступу до 
експертного потенцiалу: 
залучення експертiв зi вciєї 
країни до участi у публiчних 
заходах регiону.

Точка Доступу до знань: 
пiдтримка i менторство 
громад та новостворених 
громадських органiзацiй, 
надання їм методологiчної, 
тренiнгової та експертної 
допомоги.

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
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Громадська організація «Точка доступу» — Хаб гро-
мадянського суспільства, який займається розвит-
ком, посиленням організаційної спроможності не-
урядових об’єднань, ініціативних груп, що прагнуть 
позитивних змін та розвитку громад. Наша команда 
на системній основі зміцнює організаційний потен-
ціал «Точки доступу»: розробляє та втілює у життя 
загальну  та комунікаційну стратегію, операційний 
план організації та оцінює ефективність проведе-
ної роботи. Завдяки підтримці ІСАР «Єднання», ми 
оновили стратегічний план організації на 2021-2023 
роки та операційний план на 2021 рік. 

Зокрема, у 2020 році ми визначились із такими ціля-
ми на поточні роки: 
• сприяння розвитку інструментів участі; 
• посилення міжсекторальної співпраці на сході 

України;
• розвиток та підтримка організацій громадянсько-

го суспільства.                                                                       

ТОЧКА ДОСТУПУ live:

Якщо ви поділяєте наші цінності, готові брати на себе відповідальність за життя в своїй громаді, проте не знаєте 
з чого почати? Підписуйтесь на Фейсбук сторінку або Інстаграм нашої команди. Магія громадянського активізму по-
чинається із нами. Слідкуйте за нашими подіями, анонсами — долучайтесь до процесу творення змін.

@TOCHKA.DOSTUPU
FACEBOOK.COM/DOSTUPOINT
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Мрій сміливо, дій активно

Коментар учасника 
Чудовий досвід та незвичний формат щодо підбору команди. І це справді ко-
рисно, коли є можливість попрацювати  разом з представниками місцевої 
влади. Тепер ми точно знаємо, що маємо спільну мету та хочемо розвивати 
нашу громаду.

УСПІШНІ ЛОКАЛЬНІ ГРОМАДИ

Суть та мета проєкту: Актуалізація знань з механізмів ко-
мунікації та взаємодії між громадськістю та місцевою вла-
дою, проведення локального аналізу та діяльності на ко-
ристь громади. Аналіз щодо виявлення потреб та проблем 
своєї територіальної громади за підтримки експертів про-
грами, дозволив відібраним командам визначитись із пріо-
ритетними питаннями, які вимагають нагального вирішен-
ня. Також, в рамках ініціативи відбувся навчальний візит 
до Польщі та подальше втілення міні-проєктів розміром до 
1000 дол. на реалізацію власної ідеї з метою покращення 
життя в громаді.
Результати: Проєкт ще триває. Відібрані команди вже прой-
шли серію навчань та проводять локальні аналізи у себе в 
громадах.
Вплив проєкту: Вже після перших тренінгів учасники та 
учасниці відзначали налагодження комунікації як всере-
дині самих команд, так і з представниками органів місце-
вого самоврядування. Команди вчаться співпрацювати та 
залучати громадян до вирішення місцевих проблем.

Проєкт реалізується за підтримки Національного фонду в під-
тримку демократії, а також в рамках Програми Study Tours to 
Poland, яку реалізує Фонд «Лідери змін» з коштів Польсько-Амери-
канського Фонду Свободи.
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Суть та мета проєкту: Hack for Locals 2.0: «Безпечні спільно-
ти» (Safer Communities Hackathon) — це онлайн-хакатон для 
тих, хто не чекає на зміни, а творить їх. Небайдужі проактив-
ні громадяни з усієї країни — представники з  різних сфер — 
об’єднують свій досвід і знання, щоб разом шукати рішення, 
які сприятимуть побудові більш «розумних», сильних, без-
печних і згуртованих спільнот. Ми стали партнерами цього 
заходу та змогли посилити свої знання з відповідної пробле-
матики.
Результати: Понад 360 учасників та учасниць із усієї Украї-
ни запропонували унікальні інноваційні рішення, аби вирі-
шити нагальні проблеми українських громад та зробити їх 
безпечнішими. Програма розвитку Організації Об’єднаних 
Націй (ПРООН) в Україні разом із Міністерством цифрової 
трансформації обрали трьох переможців у триденному ха-
катоні «Hack for Locals 2.0», чиї проєкти найближчим часом 
отримають фінансову та менторську підтримку для впро-
вадження своїх інноваційних ідей в українських громадах.
Вплив проєкту: Команди активно продовжують працювати 
та вдосконалюють свої ідеї, а розроблені рішення працюють 
на користь громад. 

Hack for Locals 2.0: «Безпечні спільноти» (Safer Communities Hackathon) 
організований в межах Програми ООН із відновлення та розбудови 
миру у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, 
Платформою кар’єрного розвитку Happy Monday та агентством 
інновацій Center42, за фінансової підтримки Європейського Союзу 
та урядів Данії, Канади, Нідерландів, Швейцарії та Швеції.

Виходь за межі – змінюйся разом з ТД, Прокачай себе

долучились 
понад 360 осіб

HACK FOR LOCALS 2.0: «БЕЗПЕЧНІ СПІЛЬНОТИ»
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Суть та мета проєкту: Ми всіляко створюємо умови для сти-
мулювання участі громадян в місцевому самоврядуванні та 
підвищенні рівня залучення вразливих категорій населення 
до процесу прийняття рішень і забезпечення їх прав через 
проведення інформаційно-адвокаційної діяльності.
Результати: Для команд з числа громадських активістів та 
представників органів місцевого самоврядування (ОМС) 
проведено три 2-денних тренінги, протягом яких команди 
отримали знання та навички щодо інструментів локальної 
демократії та інструментів локального аналізу.  
• У 4 громадах проведено локальний аналіз за обраними 

методами. 
• Створено 4 плани адвокаційних кампаній. 
• Розроблено та прийнято 2 Програми у двох громадах (с. 

Покровське Мангушського р-ну та Нижньодуванська ОТГ). 
• Розроблено Положення про громадські слухання у м. 

Світлодарську. 
• Видана  брошура «Адвокація в деталях», у якій читач змо-

же дізнатися про кроки, які здійснювали учасники проєк-
ту, з якими складнощами стикнулися активісти. Наведені 
приклади допоможуть іншим активістам впроваджувати 
зміни вже у своїх громадах. 

Вплив проєкту: Отримані  знання стали фундаментом для 
активістів та представників ОМС, що стало початком продук-
тивної співпраці, обміну досвідом та контактами, створен-
ню партнерств, налагодженню відкритого діалогу між пред-
ставниками влади та місцевими жителями. Таке розуміння 
надає можливість побудувати відносини для результативної 
співпраці, посилює рівень соціальної згуртованості, сприяє 
розбудові та покращенню життя в громадах. 

Донор: Програма ООН із відновлення і розбудови миру за фінансової 
підтримки Європейського Союзу.

ЧЕРЕЗ ГРОМАДСЬКУ УЧАСТЬ 
ДО УЧАСТІ В УПРАВЛІННІ ГРОМАДОЮ
Крокуй до мрії – демократія в дії

охоплення
13 846 осіб

обрано 35 учасників 
– представників ОМС 
та громадських активістів, 
з яких 28 –  жінки, 7 –  чоловіки

38
 публікацій
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ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА МІСЦЕВА 
ДЕМОКРАТІЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Суть та мета проєкту: У 9 областях України було проведе-
но дослідження щодо використання інструментів локаль-
ної демократії, комунікації із громадами та рівня залучення 
громадян, вразливих груп населення (люди з інвалідністю, 
люди похилого віку), жінок/чоловіків до процесу прийнят-
тя рішень в умовах карантину. Команда «Точки доступу» 
провела відповідну роботу у Донецькій області.  На основі 
результатів дослідження, громади отримали рекоменда-
ції та були проведені адвокаційні кампанії щодо розробки/
прийняття/зміни нормативно-правових актів для підвищен-
ня ефективності комунікації органів влади та місцевого са-
моврядування з громадянами в кризових ситуаціях. 
Результати: Органи місцевого самоврядування отримали 
висновки та рекомендації щодо шляхів покрашення та на-
лагодження комунікації, залучення громадян до процесів 
прийняття рішень в умовах карантину. Також через прове-
дення освітніх заходів для мешканців громад, вдалося на-
дати роз’яснення щодо використання інструментів участі 
більше ніж 100 особам.  
Вплив проєкту: Сподіваємось, що наші рекомендації щодо 
покращення функціонування сайтів рад, та запровадження 
електронних сервісів стануть у нагоді новим міським/сільсь-
ким головам.

 
                         В рамках інформаційної кампанії було підго-

товлено та поширено серію інформаційних ма-
теріалів. Їхня тематика:

• Локальна демократія або чому участь громадян вкрай 
важлива задля розвитку громад?

• Бюджет участі: суть та особливості використання цього 
інструменту участі

• Як організувати толоку у себе в дворі або що таке місцеві 
ініціативи?

Проєкт впроваджувався Мережею хабів України у рамках проекту 
ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та 
прав людини в Україні», що реалізовується за фінансової підтримки 
Міністерства закордонних справ Данії.

Крокуй до мрії – демократія в дії

охоплення
7 850 осіб

Коментар учасника 

Питання локальної демократії є вкрай актуальним, адже різні механізми 
участі в місцевому самоврядуванні, в яких вона втілюється, покликані вирі-
шувати найбільш наближені проблеми до кожного з нас на буденному рівні.
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Суть та мета проєкту: Ми долучились до національної ад-
вокаційної кампанії щодо надання права голосу на місцевих 
виборах внутрішньо переміщеним особам та іншим мобіль-
ним всередині країни особам. Ми розповсюджували інфор-
маційні матеріали, спілкувалися з представниками ЗМІ для 
поширення ідеї  та цінностей цього проєкту на рівні Донець-
кої області.
Результати: Можливість голосувати на місцевих виборах 
для внутрішньо переміщених осіб забезпечена у виборчому 
кодексі. І вже у жовтні 2020 року ВПО та інші мобільні все-
редині країни особи змогли взяти участь у голосуванні на 
місцевих виборах.
Вплив проєкту: Ця норма закріплена у виборчому кодексі, 
тож це вже сталий результат, який буде працювати і надалі.

Проєкт реалізується ГО «Громадський холдинг «Група впливу» та 
мережею регіональних партнерів за підтримки Міжнародної фун-
дації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного ро-
звитку (USAID), Міністерства міжнародних справ Канади та бри-
танської допомоги від уряду Великої Британії.

КОЖЕН ГОЛОС МАЄ ВПЛИВ
Крокуй до мрії – демократія в дії

Коментар учасника 

Встигни стати рівноправним виборцем у громаді, де ти постійно мешкаєш, 
але не маєш офіційної реєстрації. Така можливість тепер є у нас - у пересе-
ленців. Це важливо, бо ми вже є повноцінними мешканцями нових громад, які 
стали для нас новим домом, і ми хочемо обирати місцеву владу та впливати 
на те, що відбувається у наших містах.
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ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ВИБОРЦІВ У ОБ’ЄДНАНИХ 
ГРОМАДАХ ПЕРЕД МІСЦЕВИМИ ВИБОРАМИ У ЖОВТНІ 2020 р.

Проект офісу координатора проектів ОБСЄ. У Донецькій, 
Луганській, Запорізькій та Харківській областях ГО «Точка 
доступу» була виконавчим партнером.
Суть та мета проєкту: ознайомити громадян у новостворе-
них ОТГ з тим, які зміни принесе їм реформа децентраліза-
ції, як зміняться повноваження депутатів місцевих рад, та з 
тим, що змінилось в виборчому законодавстві.
Результати: Протягом жовтня 2020 року, напередодні місце-
вих виборів, 7 команд тренерів та координаторів ГО «Точка 
Доступу» організували та провели 78 інформаційних зустрі-
чей з виборцями у 54 ОТГ 4-ох областей.

Діяльність відбувалась в межах проекту «Підтримка належно-
го врядування в об’єднаних громадах як складова реформи децен-
тралізації», що виконується Кординатором проектів ОБСЄ в Україні  
у співпраці з Мінрегіоном  у рамках за підтримки Місії США до ОБСЄ 
та урядів Німеччини, Норвегії та Литви. ГО «Точка доступу» є вико-
навчим партнером проекту.

Крокуй до мрії – демократія в дії

 «Дуже потрібні зустрічі з такою інформацією! Вони допомагають усвідо-
мити ті зміни, які мають відбутися найближчим часом. Реформа вже не 
здається такою вже незрозумілою та дивною, як було до цих заходів».

охоплення
1000 ОСІБ

25
 ПУБЛІКАЦІЙ

12 ЭКСПЕРТІВ
були задіяні в проєкті

1023
жінок

460
кандидатів 
у депутати

347
членів виборчих 

комісій

326
чоловіків

Коментар учасника

1349 ОСІБ 
відвідали інформаційні 

зустрічі

+
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IX ФОРУМ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА*

Крокуй до мрії – демократія в дії

Суть та мета проєкту: Вперше масштабний захід - подія року 
для громадських діячів та діячок, проходив у новому зруч-
ному та цікавому форматі    — форматі Телемарафону, який 
об’єднав 24 області та Крим. Головною інновацією Форуму 
стало проведення регіональних заходів. Вперше в рамках 
Форуму працював регіональний майданчик Сходу у форматі 
«онлайн + офлайн», об‘єднавши однодумців Донецької та 
Луганської областей. Локальні партнери Форуму - громад-
ська організація «Точка доступу» — надихнулись ідеєю но-
вого формату події та залучили партнерів з Краматорська, 
Дружківки, Сєвєродонецька та Вугледара до організації ре-
гіонального телемарафону. Локальні експерти поділились 
досвідом та практичними кейсами про те:
• як розвивати міські середовища, залучаючи мешканців 

до цих процесів; що необхідно врахувати, аби така діяль-
ність була цікавою, ефективною та корисною як неурядо-
вим організаціям, так і громаді вцілому;

• як ігрові підходи можуть посилити діяльність неурядової 
організації, допомогти із залученням молоді, а також - 
зробити проєкти та вашу роботу максимально цікавою;

• як практично організувати та провести дослідження, 
спираючись на приклади вже реалізованих ініціатив в 
Україні та Польщі; які прості та дієві інструменти привер-
нення уваги в процесі проведення локального аналізу 
варто використовувати.

Донор: Регіональні події Форуму організовувались  Мережею ха-
бів України (ГО «Точка доступу» регіональний партнер) у межах 
«Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства 
України», що реалізовується Isar Ednannia у консорціумі з Українсь-
ким незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Цен-
тром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки щирій 
підтримці американського народу, наданій через Агентство США з 
міжнародного розвитку»

охоплення
69 630 осіб

71 публікація
про проєкт

*Організатором форуму традиційно є ІСАР Єднання.
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 
ГРОМАДЯНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ОПОРА У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Крокуй до мрії – демократія в дії

Суть та мета проєкту: сприяння забезпеченню прозорості 
та дотриманню демократичних стандартів під час вибор-
чої кампанії на Перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 
року. Також ми забезпечували підготовку та організацію 
роботи незалежних громадських спостерігачів на вибор-
чих дільницях у день голосування. Наша співпраця була 
спрямована на процес моніторингу, інформування та опе-
ративного реагування на порушення виборчого законо-
давства.
Результати: Загалом до спостереження за виборчою кам-
панією 2020 року у Донецькій області було залучено понад 
100 осіб, які здійснювали спостереження на дільницях, в 
територіальних виборчих комісіях, проводили моніторинг 
ЗМІ, відвідували зустрічі кандидатів, зверталися до право-
охоронних органів, готували інформаційні повідомлення, 
робили аналітичні продукти, не спали по кілька діб, для 
того, щоб зробити крок до демократичних, прозорих та 
чесних виборів.

залучено
понад 100 осіб



14

Суть та мета проєкту: Створення умов для підвищення рівня 
громадської безпеки у вибраних громад через забезпечен-
ня інституційного розвитку громадських організацій та іні-
ціатив, що базуються на підтримці місцевих жителів.

Результати: Проведено: Школа Громадських ініціатив. Три 
ознайомчі візити до Херсона, Львова, Кременчука з метою 
зміцнення можливостей, конструктивного діалогу та моти-
вації на нові ініціативи та партнерства. Були запрошені до 
дискусій експерти з  різних сфер діяльності, представники 
ОМС та НГО, які розповіли про запровадження гендерного 
підходу в управлінні громадою, досвід розбудови системи 
комунікації між урядовими організаціями та НГО, про здоб-
утки та виклики під час децентралізації, етику відносин в 
процесі планування та реалізації спільних громадських іні-
ціатив, прийнятті рішень для розвитку громади.

Вплив проєкту: Проект триває. Учасники та учасниці отри-
мали практичні навички та знання від залучених тренерів та 
експертів  щодо проведення адвокаційних кампаній, дослід-
ження наявних ресурсів своєї громади та виявлення можли-
востей залучення нових джерел фінансування для втілення 
проєктів, цікавих ідей чи громадських ініціатив.

Проект реалізується в межах Програми ООН із відновлення та роз-
будови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та 
Швеції.

«ЖИТТЯ НА МЕЖІ МИРУ: ВІД ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ 
ДО ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В ГРОМАДАХ» 
Крокуй до мрії – демократія в дії, Прокачай себе разом із Точкою доступу

Коментар учасника 

«Чудова атмосфера, легкість і неформальність тренінгу, унікальна і вкрай 
корисна інформація зробили свою справу — зруйнували потужний стерео-
тип, який не давав розвиватися. Тепер знаю, що потрібно робити, аби за-
лучити мешканців та мешканок до процесів та усунути найболючіші про-
блеми, поліпшити життя оточуючих мене людей», — прокоментував Іван 
Мороз, учасник тренінгу з міста Вугледар Донецької області.

17 публікацій
про проєкт70 %

жінок
30 %

чоловіків
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Суть та мета проєкту: Інформування населення про основні 
заходи щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусної 
інфекції та рекомендації  до безпечної поведінки під час пан-
демії, зокрема про допомогу літнім людям, попередження 
та реагування на випадки домашнього насильства,   оствітні 
платформи для навчання та онлайн-інструменти для відда-
леної роботи.

Результати: На FB-сторінці «Точки доступу» вийшло 25 пу-
блікацій, загальне охоплення яких становило 257 882 особи. 
Розповсюджено 2000 наліпок «ДОТРИМУЙСЯ ДИСТАНЦІЇ»  
серед активних представників громад Донецької та Луган-
ської областей, які в свою чергу розповсюджували наліпки у 
місцях великого скупчення людей.

Донор: ПРООН

КОМУНІКАЦІЙНА КАМПАНІЯ COVID-19
Прокачай себе

охоплення
257 882 осіб

розповсюджено 
2000 наліпок

«ДОТРИМУЙСЯ ДИСТАНЦІЇ»

25
 публікацій



16

«ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОБІЗНАНОСТІ ГРОМАДЯН 
ЩОДО ІНСТРУМЕНТІВ ЛОКАЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ» 

Суть та мета проєкту: Посилення знань про використання 
інструментів місцевої демократії серед  громадян для за-
хисту їх прав у громаді в контексті реформ децентралізації 
та вирішення конкретних проблем в громадах. 

Результати: Станом на січень 2021 року завершено пер-
ший етап проєкту, відбулось 3 онлайн-зустрічі у прямому 
ефірі на Facebook-сторінці ГО «Точка доступу», протягом 
яких експерти організації розповіли про особливості ви-
користання інструментів участі на Донеччині. Також було 
проведено  онлайн-опитування щодо інструментів локаль-
ної демократії, яке показало обізнаність громадян, їхній 
досвід у використанні інструментів участі, та рівень попу-
ляризації інструментів з боку влади та з боку самих меш-
канців. 

Проєкт реалізується Громадською спілкою «Мережа хабів грома-
дянського суспільства України» за підтримки Фонду сприяння демо-
кратії Посольства США в Україні.

Крокуй до мрії – демократія в дії

охоплення
800 ОСІБ

охоплення
947 ОСІБ

27
 ПУБЛІКАЦІЙ

3 ПРЯМИХ ЕФІРА 
на сторінці 

ГО «Точка доступу»

21
жінка

11
чоловіків

32 ОСОБИ 
взяли участь у онлайн 

опитуванні
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ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

1400666,85 ГРН
ЗАГАЛЬНІ ВИДАТКИ 

ЗА 2020 РІК

1624075,33 ГРН
ЗАГАЛЬНІ НАДХОДЖЕННЯ 

ЗА 2020 РІК
98 %

1,6 %

ГРН
 НА ПРОЄКТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

23000 ГРН 
НА ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ 

РОЗВИТОК
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ПРАВЛІННЯ ТА НАГЛЯДОВА РАДА

Світлана Ткаченко 
Голова Правління

Альона Доля Світлана Куц Олег Гришин

 Олександр Клюжев  Валентина Дьомкіна Дмитро Ткаченко Тетяна Дурнєва Надія Пашкова
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Анастасія Прокопенко,
виконавча директорка

Роман Кисленко,
керівник аналітичного 

відділу

Світлана Агаджанян,
PR-менеджерка

Катерина Жемчугова,
 асистентка проєктів

Ольга Мартиновська, 
фінансова директорка

Ілля Перекрестов,
аналітик організації

Ольга Попченко,
 PR-менеджерка проєктів

Єлизавета  Несен, 
спеціалістка з IT-рішень

Юлія Житінська,
менеджерка проєктів, 

тренерка

НАША КОМАНДА
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Михайло Солорьов  Наталія Боровська Людмила Квітко Інна Чеканова

Яна Твереза Оксана Савєльєва Євгеній Тверезий Ганна Дей

В 2020 РОЦІ МИ РАЗОМ ПРОСУВАЛИ 
ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ В РЕГІОНІ
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У 2020 РОЦІ МИ РОЗВИВАЛИ ГРОМАДИ 
ІЗ ТРЕНЕРСЬКОЮ КОМАНДОЮ

Яна Брусенцова Раїса Троєглазова  Тетяна Дурнєва Євген Мироненко  Павло Пущенко  Тетяна Яркіна

 Валерія 
Михальська

Олександр 
Магдаліц

Ольга 
Мартиновська

Олег Кулініч Ольга Леонтьєва Андрій Мацокін

ЦЕ ДАЛЕКО НЕ ВСІ ТРЕНЕРИ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ ІЗ КОМАНДОЮ ТОЧКИ ДОСТУПУ
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НАШІ ПАРТНЕРИ
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КОНТАКТИ

DOSTUPOINT.ORG.UA

+38050 368 6074

TOCHKADOSTUPUGO@GMAIL.COM

@TOCHKA.DOSTUPU

FACEBOOK.COM/DOSTUPOINT


