ЗВІТ ЗА 2019/2020
2019 рік можна

охарактеризувати як новий початок для
організації, з новими, хоча й невеликими, досягненнями. Це був
реальний процес та реальний імпульс, який задався через кілька років,
після подій, що принесли багато страждань країні. Звичайно, все
відбувалося в основному з особистих ініціатив або через Мережу
фасилітаторів діалогів, яка була створена в 2014 й активно вела свою
діяльність.
Нова

динаміка

була продемонстрована на Регіональній

конференції, що відбулося в січні в Ірпені. В зустрічі взяли участь
75 учасників з 8 країн.

“

Були визначені ключові питання для діяльності
організації, а також кроки, необхідні для подолання
труднощів та подальшого розвитку "Основ свободи",
відновлення та розвитку існуючих проєктів, зміцнення
та розширення міжнародних відносин...
З роздумів після Регіональної конференції Основ Свободи
2019 року Дар'ї Трофімової

Тема Як

ми можемо захистити і передати цінності
“Ініціатив змін” і підтримати один одного в
умовах сучасного світу? стала лінком до ініціатив які ми
можемо реалізовувати та розвивати. В рамках конференції були
проведені Загальні збори та вибори нових членів Правління, щоб
створити належні умови для реалізації обраних цілей.
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Фото з Регіональної зустрічі 2019 року

Як і в попередні роки, багато українців брали участь у Caux

Форумах.

Вони були активні у дискусіях і зустрічах щодо
примирення, побудови довіри, зцілення ран минулого та принесли
український досвід, зокрема досвід "Основ свободи".
Важливо також відзначити активну участь молодих українців у

“Програмі миру та лідерства Caux” що дає можливість
пройти навчання з ідей і основних меседжів "Ініціатив змін", навичок
побудови миру та лідерства та забезпечити базис для роботи центру
"Форуми Caux".

На Регіональній зустрічі було висловлено думку про те, що
випускники Caux Форумів потребують подальшого супроводу: спільних
зустрічей щодо обміну досвідом та планування подальших кроків. Як
приклад цього, у січні 2020 року в Києві було організовано публічну
дискусію про довіру та цінності з Джоном Бондом та Мері Лін ("Ініціативи
змін", Велика Британія). Подальші узгоджені дії із людьми, які були в
Caux, є одним із викликів для організації.
Два члени Правління "Основ свободи" (Софія Сидоренко та Сергій
Жуковський) взяли участь у Загальних

зборах Асоціації

організацій “Ініціатив змін”

(Caux, Липень 2019). Це
дозволило їм підкреслити важливість Центральної та Східної Європи у
глобальній та європейській роботі "Ініціатив змін" та розвивати тісний
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контакт з міжнародною командою, відповідальною за Програму

побудови довіри.

Проєктна пропозиція "Основ свободи" до
Програми побудови довіри (TBP) була розроблена та подана у 2020 році,
але не пройшла останній етап відбору.

Мережа фасилітаторів діалогу

розглядає себе як
повноцінну частину "Основ свободи" з власним внутрішнім управлінням
та фінансовими операціями. Команда з шести осіб з Мережі
фасилітаторів діалогу (Олег Овчаренко, Леонід Донос, Анна Горіна,
Тетяна Конрад, Віталій Карпенко та Анжела Старовойтова) у співпраці з
"Стабілізаційною службою підтримки" (фінансується Посольством
Великої Британії в Україні) реалізувала спільний проєкт "Розвиток
соціальної згуртованості в Україні шляхом посилення регіональної та
місцевої соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, ветеранів та
інших груп, які постраждали внаслідок конфлікту" у 2019 році.

У 2020 році

спільнота

"Основ свободи" продовжує
прикладати зусилля, щоб сприяти розвитку української мережі. Існує
загальне відчуття, що багато людей, які знають про "Основи свободи"
або про Caux та "Ініціативи змін", хочуть бути більш залученими.

Четвертий Міжнародний форум практиків
партиципації відбувся у Полтаві 17-18 січня 2020 року у
партнерстві з "Основами свободи" та "Ініціативами змін". 260 учасників з
7 країн, які представляють переважно державних службовців, міські
ради, працівників НПО, обговорили теми демократії, побудови довіри,
соціальної інтеграції та соціальної згуртованості.

У вересні 2020 року команда Основ свободи організувала та провела
Онлайн зібрання спільноти, під час якого 40 учасників з 18 країн
знову поєднали свою енергію, дізналися про діяльність один одного,
поділилися планами та надіями та обговорили можливі майбутні
колаборації та ідеї, які будуть реалізовані разом. Захід відбувся за
підтримки Алекса Азарова.

“

Протягом багатьох років я цікавився своїми сусідами
в країнах Східної Європи та за її межами. Таким чином,
ця онлайн-зустріч дала мені можливість взяти участь
у зборах групи "Основ свободи" і бути ближче до
людей на сході; вчитися і розуміти. Я знову і знову
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розумію, наскільки відрізняється схід від заходу або
заходу від сходу, через політичні, історичні, культурні
та інші відмінності. Те, що я, як "західний" громадянин
вважаю за належне, не слід сприймати як належне у
Східній Європі. Тут, у своїй країні, я не боюся
висловлюватись публічно, оскільки я жодним чином не
відчуваю, що хтось може доносити на мене. Питання,
чи можу я довіряти чи ні, навіть не з'являється.
Стабільність
мого
уряду
підтверджується,
підтверджується свобода слова, як і багато інших
речей.
Я бажаю побудувати кращі стосунки між Сходом та
Заходом за допомогою такого роду заходів та не
тільки, продовжуючи мою особисту взаємодію. Тож це
було для мене хорошим початком та / або
продовженням.
Ульріке Келлер, одна із учасниць онлайн зібрання

Цієї осені команда програми "Україна активна: загоєння минулого"
спільно з партнерами з Німеччини та Польщі реалізувала

Міжнародний

молодіжний

проєкт

"Історія
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починається в родині: діалог поколінь". Цього року
через пандемію проєкт виглядав як один довгий онлайн-обмін. Проект
об'єднав 29 студентів з України, Польщі та Німеччини для участі в
онлайн-навчальній сесії з історії, вивчення історії їхніх сімей, які
постраждали від Другої світової війни. Весь проєкт був процесом діалогу
між учасниками з різних країн навколо різних спогадів про Другу світову
війну. Зокрема, в ньому висвітлювалися теми націонал-соціалізму,
сталінізму, Голокосту. Робота була організована у вигляді навчальних
сесій, під час яких учасники піднімали та практикували свої навички у
знаннях історії, дізналися про історичне підґрунтя в Польщі та Німеччині,
віртуально відвідавши меморіальний майданчик, зустрілися онлайн зі
свідком – паном Степаном Горечим (вічная пам’ять), який був ув'язнений
в ГУЛАГу після закінчення війни через свої політичні погляди, взяли
участь у віртуальному квесті Львовом.
У подальшому учасники навчальних заходів збирали інтерв'ю у своїх
сім'ях, розмірковували над ними під час спільних зустрічей та
публікували їх на оновленому веб-сайті, який також служив навчальною
платформою: w
 ww.dialogue-of-generations.org.
Діяльність проєкту координувала міжнародна команда, представлена
"Основами свободи" (Україна), Міжнародним центром молодіжних
зустрічей "Освенцім" (Польща) та Фондом місць пам’яти Нижньої
Саксонії/Місцем пам’яти Берґен-Бельзен (Німеччина), до складу якого
увійшли 20 різних експертів: освітяни, фасилітатори, ментори,
перекладачі та технічний асистент. Окрема подяка Німецько-польському
молодіжному офісу та Фонду PAUCI за підтримку.

Скриншот із презентації однієї із сесій проєкту "Історія починається в родині",
12.12.2020

Стор. 5

На початку 2021 року планується проведення Загальних зборів та
оновлення Правління організації.

Фінансовий звіт (грн.)
Баланс 01.01.2019:

182 820.52

Надходження:

211 800.00

Видатки:
Адміністративні витрати
(Загальні збори):
102 864.25
Персонал:
13 704.00
Проєктна діяльність:
276 444.00
Баланс 31.12.2019:
Надходження 2020:
Видатки:
Персонал:
Проєктна діяльність:
 
Членський внесок до IofC IA
Баланс 31.12.2020:

Контакти
fb fb.com/foundationsforfreedom
✉ info@f-4-f.org
☸ www.f-4-f.org

1 608.27
211 800.00
 5 140.78
3
560 170.88
19 206.00
32 430.65

Костянтин Плоский
Голова Правління

Олег Овчаренко
Виконавчий директор
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