
ІНВЕСТИЦІЯ В ГРОМАДСЬКИЙ СЕКТОР СЛАВУТИЧА
Протягом останніх років по

мітно зросла активність непри
буткових організацій Славути
ча. В місті зареєстровано 76 не
урядових ор ган ізац ій  та 
об’єднань громадян, понад 60 
з яких активно діють. Основна 
проблема, яку приходиться ви
рішувати таким організаціям, — 
відсутність власного приміщен
ня та необхідного офісного об
ладнання. Зрозуміло, що це 
суттєво обмежує їх можливості 
та подальший розвиток.

Своєрідною інвестицією в 
розвиток громадського сектору 
стало відкриття 9 листопада 
2004 року. Ресурсного центру з 
підтримки неурядових органі
зацій м. Славутича.

Ресурсний центр надає кон
сультаційну, інформаційну та тех
нічну підтримку лідерам та чле
нам неурядових організацій 
міста. Неурядові організації на 
безоплатній основі можуть вико

ристовувати приміщення Ресурс
ного центру для проведення влас
них заходів: зборів, “круглих 
столів”, семінарів та ін. Представ
ники громадських організацій ма
ють можливість безкоштовно ско
ристатися послугами Інтернету, те
лефонного зв’язку, роздрукувати 
та зробити ксерокопію документів 
або попрацювати на комп'ютері.

За час існування Ресурсного 
центру його допомогою скориста
лися більше ніж 10 неурядових 
організацій (всього понад 40 звер
нень). Представники громадських 
організацій одержали консульта
ційну підтримку при підготовці та 
написанні заявки на грант, не
обхідні інформаційні матеріали 
щодо організації своєї діяльності. 
Інформація про нові грайти, про
екти та конкурси, що регулярно 
розсилається працівниками Ре
сурсного центру, допомагає гро
мадським організаціям знайти 
кошти для реалізації своїх про

ектів. Завдяки навчальним трені- 
нгам та семінарам, що проводять
ся спеціалістами Центру розвит
ку громади, лідери та члени не
урядових організацій поповнюють 
свої знання з правових, бухгал- 
терськиї питань, психологічних 
особливостей ділового спілкуван
ня та маркетингу, удосконалюють 
навички роботи на комп’ютері.

В березні 2005 року в Ресур
сному центрі відкрилася бібліо
тека, де зібрано наукову, худож
ню літературу, публіцистичні та 
періодичні видання. В травні 
фонд бібліотеки було поповнено 
на 1630 примірників, це — 40 
окремих видань. Всього бібліо
течний фонд складає 1770 при
мірників, з яких 1560 —  роздат- 
ковий матеріал, що безкоштов
но розповсюджується серед гро
мадських організацій, бібліотек 
шкіл, вищих навчальних закладів 
та владних структур  міста. 
Бібліотека постійно поповнюєть

ся інформаційним бюлетенем 
Центру розвитку громади “Гро
мадський вісник”. В травні ви
дано “Збірник соціальних про
грам та заходів, які реалізують
ся в м. Славутичі у 2004 — 2007 
pp.” , з яким також можна ознай
омитись в бібліотеці Ресурсно
го центру. Всі відвідувачі бібліо
теки мають можливість взяти 
необхідну літературу на абоне
мент або попрацювати у чи
тальній залі.

Сподіваємось, що завдяки 
Ресурсному центру відкриють
ся нові можливості для неуря
дових організацій Славутича!
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