РІЧНИЙ ЗВІТ
Громадської організації
“Всеукраїнський
демократичний форум”

2018

ЗМІСТ
1. Візія та місія, принципи і цінності

3

2. Завдання та основні напрямки діяльності

5

“Медіа та інформація”

5

“Культура”

5

“Демократія, реформи та євроінтеграція”

6

“Розвиток регіонів”

6

3. Основні досягнення

7

Інформаційний схід України

7

Дискусійне ток-шоу

7

Via Carpatia

9

4. Організаційна структура

10

5. Основні проекти, реалізовані у 2018 році

10

Дискусійне Ток-шоу «Політклуб Віталія Портникова»

10

Телевізійний фільм «Ольгерд Бочковський. Незгасима іскра палаючої ватри
національної свідомості»

11

Сценарій художнього фільму «Вінценз»

12

Центр міжкультурного діалогу ім. Станіслава Вінценза

13

Via Carpatia

14

Дні українського кіно у Верховині

18

6. Фінансова діяльність за проектами у 2018 році

19

7. Партнери

20

8. Контакти

20

9. Фінансова звітність

21

10. Звіт незалежного аудитора

26

2

1. Візія та місія, принципи і цінності
Громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ ФОРУМ» (далі ГО
“ДЕМФОРУМ”) - громадська (недержавна) некомерційна неприбуткова організація,
зареєстрована згідно з законодавством України у лютому 2013 року.
Візія (бачення):
ГО "ДЕМФОРУМ" – незалежна громадська організація, яка веде ефективну діяльність
у стратегічних для себе напрямках медіа, культури, демократії, реформ, розвитку
регіонів, самостійно та в партнерстві з іншими українськими, іноземними та
міжнародними
організаціями, органами державної влади та місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, докладає зусилля задля досягнення
запланованих результатів.
ГО “ДЕМФОРУМ” бачить Україну незалежною, демократичною, правовою
європейською державою з розвинутим громадянським суспільством, високим
рівнем культури, сучасними та вільними засобами масової інформації.
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Місія:
Місія ГО "ДЕМФОРУМ" - підтримка та захист інтересів громад та окремих груп
громадян у соціальній, діловій, культурній сферах, сприяння розвитку медіа-ринку в
Україні, що в результаті сприятиме побудові та розвитку України як демократичної,
правової, європейської держави.
Основні принципи:
●
●

●
●
●

здійснення діяльності без мети одержання прибутку - ми є неприбутковою
організацією
ефективне використання ресурсів - ми плануємо нашу діяльність таким чином,
щоб усі задіяні ресурси (фінансові, людські та інші) давали максимальний та
якомога довший ефект
віддаленість від політичних партій та політичних проектів - ми не маємо
відношення до політичних партій і не беремо участь у політичних проектах
відкритість - ми відкриті перед суспільством, партнерами, державою,
фінансуючими організаціями та ін.
відповідальність - ми відповідальні за наші зобов’язання і дії перед
суспільством, партнерами, іншими організаціями та людьми.

Цінності:
●
●
●
●
●

професіоналізм
бездоганна репутація
відповідальність
демократія
повага до особистості
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2. Завдання та основні напрямки діяльності
Основні завдання:
●
●
●

●
●
●

●

сприяння всебічному розвитку української культури, міжнародній співпраці в
сфері культури та міжкультурного діалогу
сприяння розвитку медійного середовища в Україні, професійних навичок
журналістів, збільшення якісного контенту
сприяння створенню умов для задоволення і захисту законних, соціальних,
творчих, національно-культурних, економічних, правових та інших інтересів
своїх членів
сприяння захисту прав та свобод людини та громадянина
організація та проведення різних заходів, у тому числі тренінгів, стажувань,
семінарів, круглих столів, дискусій, форумів, конференцій тощо
співпраця з українськими, іноземними та міжнародними організаціями, з
донорськими організаціями та грантодавцями, органами державної влади та
місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян тощо
здійснення моніторингу та аналізу медіа-середовища, культурної та інших сфер

Основні напрямки діяльності:
“Медіа та інформація”
●
●

●
●
●
●
●

підвищення якості журналістики та довіри до українських медіа,
підтримка виробництва якісного контенту з питань, що
викликають
громадський
інтерес,
сприяння
публічному
обговоренню суспільно важливих питань,
залучення та навчання аудиторії, у тому числі сприяння зусиллям
із підвищення медіа-грамотності,
підтримка впровадження важливих медіа реформ,
розширення зусиль медіа-моніторингу і аналізу становища медіа,
розвиток сприятливого середовища для свободи слова та свободи
ЗМІ в Україні,
сприяння розвитку міжрегіонального медіа-партнерства.

“Культура”

●
●
●

збереження та розвиток української культурної спадщини,
сприяння збереженню культурного розмаїття,
сприяння міжрегіональній та міжнародній співпраці в культурній
сфері, культурному та міжкультурному діалогу,
сприяння популяризації української культури всередині країни та
за кордоном, формування позитивного іміджу України у світі,
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●
●

●

підтримка інклюзії у сфері культури,
сприяння розвитку культурних та креативних індустрій (зокрема,
фестивалів та інших заходів, культурних та креативних просторів
тощо),
розвиток аудіального (зокрема, радіо) та аудіовізуального
(зокрема, телебачення та кіно) мистецтв.

“Демократія, реформи та євроінтеграція”
●
●
●
●
●

сприяння
демократичним
перетворенням
і
побудові
громадянського суспільства в Україні,
боротьба з корупцією в Україні,
сприяння процесу європейської інтеграції України,
сприяння проведенню реформ в Україні,
інші активності, які справляють позитивний вплив на громадське
життя.

“Розвиток регіонів”
●

●

сприяння всебічному розвитку регіонів, у т.ч. місцевого
самоврядування, вирішення соціальних, економічних, культурних,
екологічних та інших проблем регіонів,
сприяння розвитку регіональних медіа.
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3. Основні досягнення
Інформаційний схід України
В 2015 р. за фінансового сприяння Канадського посольства були організовані офіси в
Краматорську, Сєверодонецьку та Харкові, які проводили журналістські
розслідування та збирали реальні факти та історії прифронтових областей. Як
результат, записували відео та аудіо сюжети, які передавались всім бажаючим медіа.
Ці офіси існують та продовжують свою роботу.

Дискусійне ток-шоу
В 2016 р. посольство США в Україні підтримало ініціативу по створенню циклу
спеціалізованих журналістських розслідувань на актуальні для України теми,
пов’язані з корупцією, реформами, покращенням бізнес-клімату в Україні.
Напрацювання цієї роботи стали базою для організації 5 прямих ефірів в рамках вже
існуючого проекту «Дискусійне ток-шоу «Політклуб Віталія Портникова». Ток-шоу
продовжує виходити в ефірі телеканалу Еспресо.
Тематика передач:
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1. Реформування української економіки: як інноваційні процеси допоможуть їх
якнайшвидшому впровадженню.
2. Антикорупційні програми та прозорість органів влади: впровадження системи
електронного врядування на місцевому рівні.
3. Покращення бізнес-клімату та сприяння розвиткові малих і середніх
підприємств.
4. Тарифна політика та підвищення енергоефективності на рівні споживання та у
міському господарстві.
5. Антикорупційні програми та прозорість органів влади: впровадження системи
електронного врядування на місцевому рівні.
Проект мав позитивні результати та досяг поставленої мети. Це підтверджується
переліком запрошених гостей та рейтингами передачі.

8

Via Carpatia
У 2018 році ГО "ДЕМФОРУМ" виступила одним з ініціаторів та співорганізаторів
Міжнародного форуму Східної та Центральної Європи Via Carpatia - масштабного
міжнародного заходу у Верховинському районі Івано-Франківської області.

Продовжуючи започатковану традицію, Via Carpatia-2019 відбудеться в Верховині в
червні 2019 року.
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4. Організаційна структура

5. Основні проекти, реалізовані у 2018 році
У 2018 році ГО «ДЕМФОРУМ» розпочала новий етап своєї діяльності, значно
збільшивши свої активності у пріоритетних напрямках.

Дискусійне Ток-шоу «Політклуб Віталія Портникова»
В рамках проекту Фонд розвитку ЗМІ, що
реалізується за фінансової підтримки
посольства США та сприяння ГО
«Демфорум»
в
ефірі
телеканалу
ЕСПРЕСО виходили програми Віталія
Портникова.
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Суть проекту – дискусія та обговорення актуальних тем в прямому ефірі, пов’язаних з
реформами, політикою та економікою України за участю гостей у студії (фахівці /
експерти).
Керівництво України в останні роки ініціювало багато важливих реформ (медична,
освітня, децентралізація). Багато державних працівників на місцях, регіональні ЗМІ та
населення країни не розуміють суть реформ. Метою проекту було надання
об’єктивної та альтернативної інформації для жителів України, що живуть в Західній,
Центральній і Східній областях України і допомогти пом’якшити напруженість, що
виникла у зв’язку з відмінностями думок між регіонами за допомогою обміну
інформацією між регіонами, поліпшити канали зв’язку, протистояти антиукраїнській
пропаганді і підробленим засобам масової інформації.
Завдання проекту по інформуванню населення України було досягнуто завдяки
актуальності вибраних тем, високому професіоналізму знімальної групи, редакторів
та можливості переглянути всі випуски передачі безкоштовно в будь який момент.

Проект реалізовано за підтримки посольства США.

Телевізійний фільм «Ольгерд Бочковський. Незгасима іскра
палаючої ватри національної свідомості»
Телевізійний фільм «Ольгерд Бочковський.
Незгасима іскра палаючої ватри національної
свідомості» - історія одного з багатьох
представників українських еліт, відомих в
наукових колах світу, але «стертих» з пам’яті
свого народу був знятий в 2018 році.
Головна ідея фільму – показати внесок Ольгерда
Іполита Бочковського у вивчення процесів
зародження і розвитку модерних націй, аналіз
націєтворчих процесів в Європі, Азії, Африці, обох
Америках
і
навіть
в
Австралії,
є
загальновизнаним
фахівцями.
Він
був
«адвокатом» українського питання в світі,
протидіяв радянській пропаганді. В роки
Голодомору 1932-33 років очолював Комітет
допомоги голодуючим в Україні. В Європі його

11

вважають одним із провідних європейських фахівців з теорії нації та національних
відносин першої половини ХХ століття. В Україні його постать і науковий доробок
невідомі. Зараз, в процесі утвердження національної ідентичності та європейської
приналежності, для України ці питання є вкрай важливими.
Підґрунтям для створення стрічки стало видане 2018 року багатотомне видання
«Вибрані праці і документи Ольгерда Іполита Бочковського» (видавництво «Дух і
Літера»). На додачу до доробку біографів журналісти зустрілися з шанованими
експертами, відвідали архіви, відвідали місця, де народився і діяв герой фільму для
запису свідчень. Зйомки відбулися в с. Долинське (Херсонська область), в Києві,
Дніпрі, а також за кордоном в Чехії (м. Прага та Подєбради).
Громадська організація «Демфорум» запросила до співпраці наукових консультантів.
До роботи долучилися журналіст, історик, член стратегічної групи радників при
Кабінеті Міністрів України Мирослав Чех, доктор наук, професор УКУ Ярослав Грицак,
професор Варшавського Університету та упорядник багатотомного видання
«Вибраних праць і документів» Оля Гнатюк, та інші члени редакційної ради серії творів
«Україна. Європа: 1921–1939»: Романа Висоцького, Марка фон Гагена, Ігоря Галагіду,
Андреа Граціозі, Олександра Зайцева, Сергія Плохія, Віктора Рибчука, Франка Сисина
та Юрія Шаповала.

Під час зйомок було задіяно багато архівних документів, наукових праць,
хронікальних кадрів, а також зйомок з місць головних подій у житті героя і унікальних
свідчень сучасників. Фільм має як історичну, так і культурну
цінність.
Проект реалізовано за підтримки Українського культурного
фонду.

Сценарій художнього фільму «Вінценз»
В 2018 році був створений сценарій
художнього фільму «Вінценз». Фільм
розповідає про автора унікального
гуцульського епосу «На високій полонині»
Станіслава Вінценза (1888-1971). Твір
порівнюють з «Тінями забутих предків»
Михайла Коцюбинського та творами
Гната Хоткевича про опришків.
Доля Станіслава Вінценза є надзвичайно
кінематографічною – онук нафтового магната, поляк французького походження,
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учень Зигмунда Фрейда, він живе на краю світу в гуцульській хаті і щодня читає
Гомера. Вінценз пише власну верховинську «Іліаду і Одісею», а потім і сам, як Одісей,
змушений тікати з Карпат через Чорногірський хребет в Угорщину, рятуючись від
радянської влади, у супроводі мольфара. В останні роки життя у Швейцарській
Лозанні, Вінценз рятує від самогубства нобелівського лауреата Чеслава Мілоша, а
також приймає у своїй “гуцульській хаті” в Ла Комб блискучих європейських
інтелектуалів ХХ сторіччя.
Вже кілька років ГО «Демфорум» приділяє увагу спадщині Станіслава Вінценза. Тепер
екранізувати історію амбасадора Гуцульщини у копродукції з Польщею стало
можливим завдяки сприянню Українського Культурного Фонду.
Над проектом працювала українська драматург, автор сценарію фільму «Кіборги»
(лауреат «Золотої дзиги» 2017 року) Наталія Ворожбит і сценарист Максим Курочкін.
В подальшому за сценарієм буде знятий фільм «Вінценз», який має стати потужною
промоцією українських Карпат.

Проект реалізовано за підтримки Українського культурного
фонду.

Центр міжкультурного діалогу ім. Станіслава Вінценза
Центр
міжкультурного діалогу ім.
Станіслава Вінценза - міжнародний
проект зі створення концепції Центру
міжкультурного діалогу ім. Станіслава
Вінценза у Верховинському районі
Івано-Франківської області.
До розробки ідеї побудови Центру
Міжкультурного діалогу імені Станіслава
Вінценза команда ГО «Всеукраїнський
демократичний форум» було запрошено найкращих експертів східної Європи.
Головним редактором Концепції став Павел Коваль, доктор наук, фахівець з сучасної
історії Європейського Коледжу Natolin у Варшаві. Він продиктував тренд поєднання
історії, найсучасніших технологій та сміливих креативних ідей у польському
музейництві. Вперше такий підхід було використано у Музеї Варшавського повстання
– проекті, який спричинив революцію серед польських музеїв.
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До роботи над Концепцією Центру були запрошені українські та польські професори,
науковці та журналісти. В результаті роботи групи експертів з’явився сценарій,
інструкції, тексти та аудіовізуальний контент, які стануть основою для майбутньої
експозиції. Центр імені Вінценза має стати місцем діалогу на ключові теми Європи
майбутнього – світу, який орієнтується на спільноти і гуманістичні цінності.

Проект реалізовано за підтримки Українського культурного
фонду.

Via Carpatia
З 23 по 30 червня 2018 року в селі
Криворівня у Карпатах відбувся
Перший міжнародний форум Східної
та Центральної Європи Via Carpatia.
Під час форуму на учасників та
гостей чекала насичена культурна,
інтелектуальна та розважальна
програма, а саме:
Міжнародна Конференція «Коло Вінценза: майбутнє Карпат»
В рамках першої Міжнародної Конференції «Коло Вінценза: майбутнє Карпат», яка
відбулась 26-27 червня, обговорювалися важливі питання створення сприятливого
клімату для розвитку економічного, інфраструктурного, екологічного та туристичного
потенціалу Карпатського регіону. Темами панельних дискусій були:
● конституційна демократія, економічні моделі розвитку сільського
господарства в гірських районах,
● туризм, як чинник розвитку економіки Карпатського регіону,
● інфраструктурні проекти,

● екосистема, природні заповідники Карпат,
● інновації для розвитку регіону,
● спадок Вінценза: культура гірських народів як драйвер розвитку регіонів.
Закінчилась конференція врученням премії імені Станіслава Вінценза за гуманітарне
служіння розвитку регіонів. Її отримав Мирослав Маринович – український
правозахисник, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської
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групи, організатор амністерського
Католицького Університету у Львові.

руху

в

Україні,

віце-ректор

Українського

Конференція «Всеукраїнський демократичний форум»
Метою конференції «Всеукраїнський
демократичний форум» Via Carpatia.
Інфраструктурні
проекти
–
шлях
об’єднання
країн
Карпатського
макрорегіону - було створення сучасної
платформи співпраці та діалогу, обміну
досвідом, обговорення проблем у галузі
інформації та діяльності засобів масової
інформації,
інформаційних
воєн,
розвитку інфраструктури тощо.
Основними

завданнями

конференції

були:
●
●
●

●

обговорення актуальних питань глобального та регіонального розвитку,
обговорення та створення механізмів протидії пропаганді. Обговорення
питань інформаційних воєн та їх значення,
спілкування та обмін досвідом громадських діячів, представників
державної влади та місцевих органів самоврядування, лідерів
громадської думки, представників ЗМІ та ін.,
встановлення нових контактів.

Зокрема, в конференції брали участь міністри, парламентарі, очільники регіону та
іноземні урядовці з Польщі, Румунії, Литви та Латвії.
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Кінофорум Transcarpatia
Протягом всього Форуму Via Carpatia з
23 по 25 червня відбувалися кінопокази
національного кіно, копродукції України
з іншими країнами, іноземного кіно та
ретроспективних
стрічок.
Загалом
відвідувачі
побачили
більше
25
кінофільмів.
За підтримки Державного агентства
України з питань кіно показали сучасні
українські кінокартини: «Стрімголов», «Припутні», «Ізі», «Межа», «Будинок «Слово»,
«Викрадена принцеса» та «Казка про гроші».
Також у співпраці з творчим об’єднанням «Артхаус трафік» відбулися покази картин,
які отримали визнання та найвищі нагороди на міжнародних фестивалях: «Молодий
Годар», «Вбивство священного оленя», «Квадрат», «Тіло і душа», «По той бік надії»,
«Рівень чорного», «Процес (Росія проти Сенцова)», «Школа №3», «Франц», «Люм’єри!»,
«Як навіжені», «Вона», «Джульєтта», «Вікторія», «Діпан».

Полонинське літо
24 червня в урочищі Запідок, що у с.
Верхній Ясенів Верховинського району,
пройшло народне гуцульське дійство
«Полонинське літо 2018», яке відбулося в
рамках першого Міжнародного форуму
культур Східної та Центральної Європи
«VIA CARPATIA: Шлях від Балтії до
Середземномор’я». Відвідали фестиваль
близько 15 тисяч гостей.
Захід традиційно розпочався із запалення полонинської ватри. Родзинкою свята
стало встановлення національного рекорду одначасної гри на дримбі, коли близько
100 учасників фестивалю спільно виконували народні мелодії. У ході фестивалю
відбулися Гуцульські богатирські ігри, концертна програма за участю творчих
колективів з України та зарубіжжя. Загалом на сцені виступили більш як 150 артистів.
Крім того, присутні мали можливість поласувати традиційними гуцульськими
стравами, придбати вироби місцевих народних умільців.
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Марафон «Літня культурна столиця»
З 28 по 30 червня на сцені Carpatia, що у
с.Криворівня, тривав Марафон «Літня
культурна столиця». В рамках марафону
близько 30-ти сучасних українських та
зарубіжних артистів виступали на сцені в
підтримку збереження та розвитку
культурного потенціалу регіону.
Ідея марафону має історичне підгрунтя,
адже саме село Криворівня тривалий
час було улюбленим місцем відпочинку української інтелігенції. В цьому унікальному
селі Верховинського району свого часу проводили літні посиденьки видатні українці.
Протягом дванадцяти років там жив Іван Франко, Михайло Грушевський, Леся
Українка, художник Іван Труш. В Криворівні створював театр Гнат Хоткевич. В цій
місцевості Параджанов знімав «Тіні забутих предків». Кожен народ має таке місце, де
літом приємно перебувати. Для українців таким місцем була Криворівня.

Sounds of Carpatia
Фестиваль музики та мистецтва «Sounds
of CARPATIA» – фестиваль музики і
мистецтв, який проходив з 23 по 30
червня, за участі сучасних українських
та
європейських
зірок:
Христини
Соловій, Олега Скрипки & Le Grand
Orchestra, Марії Бурмаки, Анжеліки
Рудницької, гуртів «Мандри», «Плач
Єремії», «TARAKA», «KOZAK SYSTEM»,
«DZ’OB», «NAKED», «Drum&Tuba Band»,
«Sun Groove», Гурт [O] та ін.
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Дні українського кіно у Верховині
З 23 по 24 грудня 2018 року громадська
організація
«Всеукраїнський
демократичний форум» за підтримки
Державного агентства України з питань
кіно, народного депутата України
Миколи Княжицького та інших партнерів
провела захід «Дні українського кіно у
Верховині». Захід був покликаний дати
можливість
мешканцям
краю
ознайомитись з сучасним якісним
українським кіно та популяризувати
національний кінематограф.
Протягом двох днів верховинці та жителі навколишніх сіл могли переглянути такі
українські кінострічки, як дитячий м/ф «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»,
кінокомедія «Скажене весілля», та кінофільми «Дике поле» та «Легенда Карпат». Вхід
на сеанси буде безкоштовний за запрошеннями. Ми прагнули залучити до аудиторії
нового українського кіно якомога більше глядачів.
«Дні українського кіно у Верховині» проводилися вже втретє. Вперше нове українське
кіно гостювало у Верховині 19-22 грудня 2017 року. Вдруге «Дні українського кіно»
відбувались в рамках Міжнародного форуму Східної та Центральної Європи «Via
Carpatia», який проходив з 23 по 30 червня 2018 (кінофестиваль «Transcarpatia»).
Інформаційні партнери заходу: телеканал «Еспресо», радіо «Гуцульська столиця»,
газета «Верховинські вісті».

18

6. Фінансова діяльність за проектами у 2018 році
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7. Партнери
Партнери:
●
●
●
●
●
●
●
●
та ін.

Еспресо ТВ
ГО “Верховина Квітка Карпат”
Газета по-українськи
1+1
ICTV
ТРК “Галичина”
Газета “Верховинські вісті”
ТРК “РАІ” (Івано-Франківськ)

Донори:
●
●
●

Український Культурний фонд
Посольство США
Приватні підприємства

8. Контакти
Громадська організація «Всеукраїнський демократичний форум»
Адреса: 0
 3087, м. Київ, вул. Адама Міцкевича 10, кв. 32
Телефон: ( 096) 234 55 02
E-mail: i nfo@demforum.org
Веб-сайт: h
 ttps://demforum.org
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9. Фінансова звітність
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10. Звіт незалежного аудитора
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