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Інформація про організацію 

1.1 Назва організації: Районна громадська організація 
«Кремінський центр регіонального розвитку «Наша громада» 

Організаційно-правова форма організації :  громадська організація, 
юридична особа . 

Код організації за ЄДРПОУ :  26477521 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника 
організації :  

Смага Ірина Іванівна, голова правління 

Загоруй Світлана Михайлівна, 
виконавчий директор 

1.2 Місце знаходження та діяльності, контактні дані: Україна , 
Луганська область , Кремінський район , місто Кремінна. 

Юридична адреса організації : пл. Красна буд. 4 м.Кремінна 
Луганська область , 92900 , Україна. 

Поштова адреса організації : пл. Красна буд. 20 м.Кремінна 
Луганська область , 92900 , Україна. 

Ел. пошта організації : krem.gromada@gmail.com 

Web сторінка: 
https://www.facebook.com/gromadaKremennay/?ref=aymt_homepage_pa
nel 

https://krem-gromada.jimdo.com/ 

 

Місія та завдання організації 
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1.3 Наявний досвід та напрямки діяльності:  

РГО«КЦРР«НАША ГРОМАДА» була створена та зареєстрована в 
2003 році при підтримці Програми технічної допомоги  ММР 
DFID,Великобританія. 

Основною метою діяльності  РГО«КЦРР«НАША ГРОМАДА» є 
активізація процесу соціально-економічного розвитку Кремінського 
району; закріплення та розвиток сектору недержавних, неприбуткових 
громадських організацій; підвищення соціальної активності населення 
у вирішенні проблем економічного , культурного, освітнього, 
оздоровчого, екологічного та наукового характеру; об’єднання зусиль у 
становленні та розвитку суспільного руху.  

Місія організації: Створення умов для гармонічного розвитку й 
ефективної взаємодії всіх груп громади Кремінського району шляхом 
розвитку ініціативи та діяльності, яка направлена на досягнення 
самостійності населення . 

Цільовими групами є жителі Кремінського району особливо 
вразливі категорії в тому числі ВПО, а також колективи підприємств, 
установ та організацій, що створені на території України та 
зареєстровані у відповідності з чинним законодавством, які 
знаходяться на території району. 
 
 

Основні проекти виконані за звітний період 
 
За 2016 рік громадською організацією «Кремінський  центр 

регіонального розвитку  «Наша громада» було реалізовано  : 
 
      Проект  «Надання комплексу послуг соціального , 
психологічного та юридичного характеру , направлених на 
адаптацію осіб , що знаходяться на постконфліктній території 
Кремінського району Луганської області» в рамках програмної 
ініціативи  Міжнародного Фонду «Відродження» «Права людини та 
правосуддя» / «Демократизація, права людини та розвиток 
громадянського суспільства в Україні».   Проект направлений на 
організацію надання комплексних послуг, перш за все юридичної та 
психологічної допомоги вимушеним переселенцям з Луганської та 
Донецької областей і мешканцям Кремінського району Луганської 
області та налагодження суспільно-громадянського примирення та 
суспільного діалогу. 

. 

       З листопада 2015 по травень 2016 р року діяв партнерський 
проект за підтримки  МБФ «Українська фундація громадського 
здоров’я»  «Посилення гуманітарної відповіді на потреби найбільш 
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вразливих категорій жінок та дівчат-підлітків в умовах 
збройного конфлікту на сході України: зміцнення міжвідомчої 
системи попередження і подолання ґендерно-обумовленого 
насильства та забезпечення доступу до послуг з охорони 
репродуктивного здоров’я».  

Основна мета проекту : надання соціально-психологічніх послуг 
особам, які пережили насильство у Кремінському р-ні 

 

 

        При підтримці УВКБ ООН з вересня 
2015 по травень 2016 р. реалізовувався 
спільний проект « Створення у 
Кремінському р-ні Центру громадської 
активності».  

 

 

 
 
З  березеня – по червнь 2016 року за 
підтримки Міжнародної благодійної 
організації «Help Age International» 
громадською організацією   втілений  
проект «Соціальний  автобусний 
рейс для людей похилого віку 
(60+) та людей з  обмеженими 
можливостями, які проживають 
на території Луганської області»   
Мета проекту : безкоштовний 
соціальний автобус Кремінна- Сєвєродонецьк- Станиця Луганська для 
людей похилого віку(60+ ) та людей з обмеженими можливостями.   
Послугами соціального автобусного рейсу скористалися 1712 
бенефіціарів. 

 

 При підтримці ГО « Активні громадяни» 
реалізовано 2 міні - гранти з підтримки 
ВПО « Створення спорт майданчику» 
та « Благоустрій дитячого майданчика 
у м. Кремінна»   
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В червні 2016 р. за підтримки 
Міжнародних організацій «Відповідальні 
громадяни» та Mercy Corps, на базі ГО 
"Наша громада» діяв дитячий оздоровчий 
табір денного перебування для дітей з 
числа ВПО та дітей з сімей, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах. Діти змістовно відпочивали, 

брали участь в іграх, конкурсах, розвагах. 

 

В рамках програми ПРО ООН  «Швидке 
реагування на соціальні та економічні 
проблеми внутрішньо переміщених осіб в 
Україні» продовжено реляцію проекту 
«Впровадження підходу  кейс-
менеджменту в Луганській обл.», з 1 
червня по  30 жовтня 2016.  

 Мета проекту: сприяння процесам 
оперативного та комплексного реагування на потреби ВПО шляхом 
забезпечення надання послуги із ведення випадку та створення 
робочих місць кейс-менеджерів на місцевому рівні. 

 
Проект «Вуличне освітлення 
населених пунктів Кремінської 
міської ради» (вуличне освітлення сіл 
Житлівка та Стара Краснянка). 

за фінансової підтримки проекту ПРООН 
«Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду» 
 
 
 
 
 
Крім роботи в проектах , члени громадської організації 
та волонтери займались видачею гуманітарної 
допомоги  від різних благодійних фондів За означений 
період  з було видано більше 1000 продуктових наборів 
та біля 600 наборів для дітей із сімей ВПО 
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Проект «Програма 
захисту дітей у 
Кремінському р-ні» за 
фінансової підтримки 
Міжнародної організації 
Мерси Корпс розпочався у 
листопаді 2016 року  
За час реалізації проекту 
ігротеками та різними 
заходами для дітей було 
охотлено понад 1 200 дітей 
з числа ВПО, дітей з 
обмеженими 
можливостями та дітей із 

сімей в складних життєвих 
обставинах: 
 
Крім того:  
 
Проведено 18 тренінгів на тему 
«Згуртованість громади, 
«Мистецтво управління 
конфліктами», «Стрес та 
боротьба з ним», «Я в новому 
соціумі» для ВПО. Охоплено 
близько 350 осіб.  
 

 
Члени громадської організації пройшли  навчання в тренінгу 
«Психоедукація кейс-менеджерів як допоміжний засіб для роботи з 
внутрішньо переміщеними особами». 
 
Проведено 8 фокус-груп щодо виявлення основних проблем  
внутрішньо переміщених осіб Кремінського району, які найбільш 
актуальні на даний момент 
 
Проведено 14 круглих столів : 
«Порушення прав внутрішньо переміщених  осіб. Моніторинг, 
адвокація та законодавче врегулювання» ,   
«Партнерство та співпраця – роль співпраці між місцевою владою, НУО 
та громадськими активістами у вирішенні проблем ВПО» 
«Громадянин і держава : розвиток партнерства для ефективного 
урядування в Україні» 
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В рамках проекту «Примирення в українському суспільстві : від енергії 
протесту до енергії творення»  10 членів громадської організації 
пройшли навчальну програму «Досвід роботи громади щодо соціальної 
підтримки ВПО, мобілізованих учасників АТО та їхніх сімей» на 
прикладі громади міста Червонограда Львівської області 
 
При громадській організації працює жіночий клуб «Сузір’я». 

 
  21 червня 2016 р 
активістами громадської 
організації разом з ВКБ 
ООН організовано та 
проведено захід «Наша 
громада приймає друзів», 
який пройшов в рамках 
всесвітнього дня біженця. В 
заході прийняли участь сім’ї 
переселенців та місцевих 
жителів. 
 

 
 На базі організації на постійній основі працює : 
  Дитяча ігрова кімната 

 
 Майстерня прикладного мистецтва для дітей та дорослих 
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 Швейна майстерня 

 
 Центр підтримки людей похилого віку 

 
 

 Тренінговий центр 
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Важливим для розвитку ГО «Наша громада» стало публічне підписання 
Угоди про співпрацю у реалізації проекту «Громадський пояс 
Донбасу. 
Проект реалізується за підтримки Фонду розвитку 
громадських організацій «Західноукраїнський 
ресурсний центр» спільно з Громадською організацією 
Центр громадської адвокатури» та Громадською 
організацією «Товариство Лева», розрахований на 2 
роки. Метою проекту є посилення ролі громадянського 
суспільства у сприянні проведення демократичних 
реформ на території Донецької та Луганської 
областей, через розвиток та зміцнення 
організаційного потенціалу семи місцевих НУО. Проектом заплановано 
створення на базі організації Ресурсного центру підтримки 
громадських ініціатив. А також створення Коаліції НУО «Громадський 
пояс Донбасу». 
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Крім того маємо багато інших  партнерів серед них: 
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