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ЗВІТ ПРО
ДІЯЛЬНІСТЬ



Діяльність

Наша діяльність сконцентрована на залученні блогерів,
журналістів і громадських активістів до громадського контролю
за використанням публічних фінансів і майна, популяризації
принципів доброго врядування, медіаграмотності

Реалізовуємо діяльність через:

Інформація про організацію

ГО «Центр соціальних ініціатив «АТОМ» (ГО АТОМ)
Дата заснування – 2 вересня 2015 р. м. Львів
Номер ЄДРПУО – 39985444

Місія

Наша місія - це популяризація Європейських принципів
доброго врядування та підтримка соціально-важливих ініціатив

промоцію інструментів громадського контролю за
діяльністю місцевого самоврядування

підтримку незалежних місцевих медіа для захисту
свободи слова в Україні

підтримку соціально-важливих ініціатив та соціального
підприємництва



Принципи роботи:

всі послуги оплачуємо на основі договорів 

сплачуємо податки на заробітню плату своїх
працівників і підрядників

підзвітні перед жертводавцям та донорами

контракти та закупівлю послуг і засобів здійснюємо 
на відкритих конкурентних засадах

у журналістській діяльності користуємося 
Редакційною політикою

у координації роботи мережі «Блогери за добре 
врядування» користуємося Політикою членства
у мережі

дбаємо про збереження персональних даних 
наших партнерів

Організаційна структура

Голова правління - Христина Максимович
Виконавча директорка - Соломія-Катерина Шалайська
Заступниця виконавчої директорки - Ольга Шалайська



Основні сектори, де працює організація

місцеві незалежні медіа

соціальні підприємці

громадські організації

вибори

Діяльність у
2021 році

Громадська організація «Центр соціальних ініціатив «АТОМ»
15 липня 2021 року розпочала реалізацію 9-місячного проєкту
«Організаційна підтримка незалежних місцевих медіа».

Мета проєкту – зміцнити незалежні місцеві медіа Львівської
області шляхом надання їм організаційної та технічної підтримки.

Діяльність за проєктом передбачає створення у Львівській
області мережі місцевих кореспондентів для партнерського медіа.
Партнером у виконанні проєкту є львівське інформаційне
агенство «Варіанти»



12 молодих журналісток та
журналістів пройшли
тренінговий онлайн-курс з
основ журналістики, медіаправа
та медіаграмотності та отримала
запрошення на практику, щоб
закріпити отримані знання.

Отримавши редакційні
посвідчення та завдання,
вони протягом  3-місяців
висвітлювали місцеві
події, що відбулися у
громадах Львівщини.

Вікторія
Васильченко

Віталій
Севера

Єлизавета
Бауда

Навчальні посібники для молодих журналістів написали відомі
українські журналісти та медіаюристи – Ірина Марушкіна,
Людмила Євсєєнко, Олександр Бурмагін та Людмила Опришко



Тренінги провели викладачі ЛНУ імені Івана Франка
– Ірина Марушкіна та Наталія Войтович,
медіаюрист – Олександр Бурмагін.

Для зміцнення організаційного рівня ІА «Варіанти» було
оновлено Редакційну політику інформагенства, частково
оновлено технічне забезпечення.

У 2022 році ГО АТОМ проведе опитування редакторів місцевих
медіа Львівщини, щоб дослідити, що означає незалежне
місцеве медіа станом на 2021-22 роки, які проблеми довелося
вирішувати редакціям у зв’язку з пандемією COVID-19, де шукали
редакції кошти на свою діяльність і яку роль може відіграти
влада (державна і місцева), бізнес і громадські організації для
підтримки діяльності та розвитку незалежних місцевих медіа.



Донори

Грант на реалізацію проєкту наданий Чорноморським фондом
регіонального співробітництва (BST) за фінансової підтримки
Європейського Союзу програми «Прямуємо разом».

Партнери у проєкті

IA «Варіанти»
ГО «Платформа суспільної взаємодії», м. Бердянськ
Львівське регіональне відділення Асоціації міст України
Кафедра нових медіа, факультет журналістики
ЛНУ ім. Івана Франка

Мережа «Блогери за добре врядування», до якої входить
17 журналістів, юристів та громадських активістів з різних
областей України

Мережа «Яскрава ідея в її руках», до якої входять
15 соціальних підприємниць з різних областей України.

ГО АТОМ входить до Коаліції на захист громадянського
суспільства в Україні.

Членство в мережах та коаліціях

ГО АТОМ є співзасновницею та учасницею мереж:



Фінансові показники
2021 рік

Всього отримано - 556 377,78 грн. з них:
виграно грантів на суму - 497 077,78 грн 
грант Чорноморського фонду регіонального
співробітництва (BST) за фінансової
підтримки Європейського Союзу програми
«Прямуємо разом»
 
приватні пожертви на суму - 59 300,00 грн.

Всього витрачено - 444 126,61 грн.:
виплачено коштів на заробітні плати та за

договорами цивільно-правового
характеру - 150 107,27 грн.

 
сплачено податків (ЄСВ 22%) - 33 023,60 грн.

 
витрачено на проєктну діяльність - 170 057,72 грн.

atom.ngo@gmail.com

+38 097 225 98 52
79054, Львівська обл., місто Львів, вул. Любінська,96, кв.112

веб-сайт - https://bloggers4gg.org.ua/
профіль у соцмережі - https://www.facebook.com/ngoATOM

Контактна інформація


