Запитання-відповіді
1. Коли і чому було прийнято рішення про перехід від Представництва британської організації
EveryChild (Кожній дитині) до самостійної благодійної організації?
З 2005 року EveryChild активно обговорював подальші форми інсування своїх представництв за
кордоном. Це обговорення відбувалося спільно із співробітниками організації у окремих країнах.
З прийняттям нової Стратегії розвитку організації було вирішено, що локалізація – або
перетворення офісів-представництв на самостійні національні організації в Перу, Гайяні, Україні,
Росії та Молдові якнайкраще відповідатиме інтересам громад, сімей та дітей у цих регіонах. Таке
рішення свідчило про те, що рівень професіоналізму, експертизи та досвіду в місцевих
представництвах досягло відповідного рівня для здійснення подальшого управління діючими та
майбутніми проектами самостійно з повним усвідомленням власної відповідальності за
результати своєї діяльності.
2. Я чув/чула про Ваші проблеми із Податковою минулого року, чи пов’язані ці перетворення із
фінансовими труднощами?
Ні, не пов’язані, хоча ПБО «Кожній дитині» в Україні відчуло на собі вплив економічної кризи 2008
року, проте наші ресурси на здійснення проектів залишалися стабільними. Нам також вдалося
подолати непорозуміння із податковою інспекцією, яка помилково нарахувала нам штрафні
санкції 2010 року. Перед перетворенням на самостійну організацію ПБО «Кожній дитині» пройшла
незалежний аудит та отримала схвальні відгуки від донорів на продовження співпраці в рамках
Партнерства «Кожній дитині».
3. Залучати вітчизняні компанії та людей до підтримки довготривалих проектів досить складно,
хто відтепер фінансуватиме Вашу діяльність?
Фінансування ПБО «Кожній дитині» протягом всіх років діяльності в Україні було
диверсифікованим (різним): кошти на виконання проектів надходили у відповідності до планів
реалізації проектів з нашими донорами і складали до 70% загального фінансування; надходження
від корпоративних та місцевих спонсорів – близько 5-7%, EveryChild фінансував лише
адміністративні витрати офісу та персонал. З переходом до повної самостійності – ми плануємо
добудувати цього року тренінговий центр та свій офіс, щоб зменшити подальші адміністративні
витрати на оренду. Також Партнерство «Кожній дитині» склало бізнес-план на 2011-2014 рр., де
визначило майбутні напрямки розвитку залучення ресурсів, в тому числі за рахунок надання
платних послуг – наприклад тренінгів та консультацій з специфіки захисту прав дітей та надання
соціальних послуг. Крім того Партнерство буде пілотувати нові в тому числі і он-лайн форми участі
та підтримки наших ініціатив.
4. Чи це означає, що Ви втрачаєте зв’язок із EveryChild?
Ні, Партнерство «Кожній дитині» буде отримувати підтримку від EveryChild протягом перших років
свого становлення як самостійної організації, проте це буде абсолютно нова форма співпраці –
рівнозначних партнерів, а не головного офісу і представництва, як це відбувалося раніше. Також
Партнерство «Кожній дитині» зможе звертатися до EveryChild у питаннях, пов’язаних із
міжнародної експертизою; всі здобутки організації на теренах України (інтелектуальна власність)
будуть передані Партнерству.

5. У фокусі роботи Вашої організації була проблема розлучення (сепарації) дітей, чи це означає,
що Ви також змінюєте напрямки діяльності?
Ні, відповідно до Стратегії діяльності Партнерства «Кожній дитині» в Україні проблема розлучення
(сепарації) дітей буде центральною у нашій діяльності і надалі. Всі наші ініціативи будуть покликані
на забезпечення права кожної дитини зростати в люблячій сім’ї.
6. Чи означають ці зміни те, що Ви розширите спектр своєї роботи?
Так, з 2010 року ми розпочали реалізацію проекту Впевнений старт, спрямованого на інтеграцію
молодих людей, позбавлених батьківського піклування – оскільки відчули, що ця проблема є
актуальною та опосередковано впливає на збільшення кількості відмов від дітей та їхньої
інституалізації (вилучення до закладів опіки). Ми також плануємо посилити свій аналітичнодослідницький потенціал та методичне забезпечення і провести низку досліджень, видати серію
публікацій, які б унаочнили наш позитивний досвід в Україні. Однією із сильний сторін
Партнерства стане професійна розробка і проведення тренінгів та семінарів.
7. Мені подобається Ваша команда, чи відбудуться в ній зміни?
Нова організація передбачає зміни в організаційній структурі. Відтепер наша діяльність стане
більш проектно-орієнтованою. Кожен проект матиме відповідального менеджера проектів, аби
полегшити управління та співпрацю з клієнтами, соціальними працівниками, партнерами та
донорами. Переважна більшість наших співробітників працюватиме в новій організації, а також
залучатиметься до виконання короткотермінових завдань, які вимагають їхнього фахового
втручання.
8. Розкажіть, якими є переваги нової організації?
На нашу думку, Партнерство «Кожній дитині», яке еволюціонувало з міжнародної організації, яка
має понад 10 річний досвід роботи в Україні, стане незалежною українською організацією з
високими міжнародними стандартами роботи. Незалежні органи правління дозволять нам більш
ефективно розробляти стратегії впливу для покращення життя вразливих дітей та сімей.
Самостійний процес розробки, управління, виконання та моніторингу проектів покращить нашу
співпрацю з партнерами та наблизить наші ініціативи до місцевих громад, долаючи бар’єр «свої»
та «чужі». Ми станемо більш інтерактивними, будемо дослухатися уважніше до наших клієнтів,
особливо дітей, залучаючи та обговорюючи з ними наші ініціативи. Нова організація допоможе
нам ефективніше витрачати ресурси, в тому числі і із місцевих джерел, а також впроваджувати
волонтерські програми, що раніше було досить складно.
9. Чи має Ваша організація статус неприбутковості? Чи маю я переваги за новим податковим
кодексом , коли буду фінансувати Вашу діяльність?
Так, має. Організація має статус неприбутковості 005 – виданий Державною Податковою
Адміністрацією в Солом’янському районі м. Києва № 57 від 3 червня 2010 року. З питань
фінансування та податкових пільг Ви можете звернутися до нашого головного бухгалтера Оксани
Непорожньої (044) 359 02 10, o.neporozhnya@p4ec.org.ua

10.Що означає Ваша назва, логотип і чи Ви будете використовувати Ваш колишній логотип?
Назва Партнерство «Кожній дитині» (Partnership for Every Child) відображає наш підхід до роботи і
вказує на те, без чого ефективна допомога дитині у складній життєвій ситуації, на наш погляд, не
можлива – на рівноправне партнерство. Ми прагнемо, наскільки це можливо, розглядати долю
кожної дитини у ширшому контексті і будувати навколо неї підтримуюче середовище, яке
дозволить разом подолати труднощі. Таким доброзичливим середовищем є партнерство сім’ї,
родичів, фахівців, громади, представників благодійних організацій, бізнесу в інтересах кожної
дитини. В кожному хлопчику чи дівчинці ми бачимо безцінного і безкорисного помічникапартнера, який допомагає нам краще усвідомити їхні потреби, бажання та прагнення і зробити все
можливе, аби покращити їхнє життя та захистити їхні права усіма доступними нам засобами.
Ми також маємо короткі легітимні назви – Кожній дитині, P4EC.
Наш логотип – дужки, стилізовані під дитячі долоньки. З одного боку, вони символізують
пріоритет, який ми надаємо участі дітей в своїй діяльності. З іншого боку, вони символізують
захист, під який бере наше Партнерство, кожну ображену, самотню і нужденну дитину, яка
потерпає від порушення її прав.
11. На Вашому вебсайті є багато корисної інформації, чи буде вона доступною і надалі? Як я
маю посилатися на Ваші матеріали, якщо використовую їх у роботі?
Партнерство «Кожній дитині» планує розробити власний сайт і запустити його 2011 року, більшість
корисних ресурсів ми використаємо у відповідному розділі. Ви також можете завжди звернутися
до менеджера з комунікацій Оксани Швед (o.shved@p4ec.org.ua) із запитом щодо тих чи інших
он-лайн чи друкованих ресурсів та використання посилань. Партнерство «Кожній дитині» матиме
інтелектуальні права на більшість матеріалів, тому адресувати свій запит потрібно до нашого
офісу. Посилання потрібно використовувати таким чином: у публікаціях до 2011 року ©ПБО
«Кожній дитині», після 2011 - ©Партнерство «Кожній дитині», якщо вагаєтеся, краще запитайте у
нас.
12.Я раніше підтримував/ла ПБО «Кожній дитині», був/була партнером, чи в силі наші
зобов’язання, чи можу я підтримувати проекти надалі?
Партнерство «Кожній дитині» взяло на себе зобов’язання по виконанню всіх домовленостей,
заключних ПБО «Кожній дитині» в Україні. Для підтримки проектів Ви можете звернутися до
нашого офісу. Також у нас Ви можете отримати новий логотип для використання в звітах з
корпоративної соціальної відповідальності та інформаційних матеріалах.
13.Чи змінилися Ваші контакти та реквізити банківських рахунків?
Всі рахунки ПБО «Кожній дитині» були закриті 1 квітня 2011 року, наші нові банківські реквізити
наступні: Партнерство «Кожній дитині» р/р 26004000742000 ПАТ КІБ «Креді Агріколь» МФО 300379
ЄДРПОУ 37107050. Також зверніть увагу на зміну наших електронних адрес та вебсайту.
Відповідно: info@p4ec.org.ua; www.p4ec.org.ua Зазвичай на перший час буде здійснюватися
переадресація кореспонденції, то ж ми будемо тримати із Вами зв’язок!

14.Чи я можу отримувати новини, на які я підписаний/підписана і що відбудеться з журналом
«Права дітей»?
Так, кожен наш передплатник отримає повідомлення про перехід до нової організації і за бажання
зможе отримувати новини й надалі. Журнал «Права дітей», одним із засновників якого є ПБО
«Кожній дитині», буде перереєстрований на Партнерство «Кожній дитині» і буде продовжувати
випускатися. Всі наші отримувачі журналу будуть попереджені про зміни.
15.До кого мені звертатися, якщо у мене є ще запитання?
Всі запитання, яких ми не торкнулися, можна надіслати на адресу: info@p4ec.org.ua;
якщо вони стосуються бренду та інформаційних запитів до:
Оксани Швед – менеджера з комунікацій o.shved@p4ec.org.ua;
якщо фінансових: Оксани Непорожньої – головного бухгалтера o.neporozhnya@p4ec.org.ua

