РІЧНИЙ ЗВІТ
2021
Шановні відвідувачі сайту Херсонської соціологічної спільноти,
до вашої уваги Річний звіт Херсонського обласного відділення Соціологічної
асоціації України. Тут ви зможете ознайомитися з результатами роботи
Організації та її членів за 2021 рік. Сподіваємося, що це не тільки дасть
можливість більше дізнатися про нас та нашу роботу, а й надихне вас на нові ідеї
і, можливо, спонукає до співпраці з нами.
З повагою, Микола Гоманюк, голова
ХОВ САУ

ГО “ХОВ САУ”
СОЦІОЛОГІЯ & CO
Громадська організація “Херсонське обласне відділення Соціологічної асоціації України”
була зареєстрована в органах юстиції 11 березня 2004 р. Метою Організації є сприяння
розвитку соціології та формуванню соціологічної культури в Україні, сприяння
підвищенню професійного рівня соціальних досліджень, сприяння розвитку міжгалузевих
зв’язків соціологічної науки з такими видами діяльності як журналістика, документальний
театр, музейна справа, краєзнавство, захист навколишнього середовища, туризм,
молодіжний рух, інформальна освіта тощо.
Основні підсумки 2021 року
ХОВ САУ ОНЛАЙН І ОФЛАЙН: ПОСИЛКА З-ЗА КОРДОНУ, ШЛЯХ ЧЕРЕЗ
КУЛЬТУРИ Й ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ
Головним досягнення ХОВ САУ у 2021-о року стала успішна реалізація міжнародних
проектів “Посилка з-за кордону”, продукція якого була представлена на у Німеччині,
Україні та Киргизстані, і «Спільне минуле – спільне майбутнє», до якого були залучені
фахівці з Румунії, Чехії та Молдови.
Протягом року Організація також успішно брала участь у реалізації проектів партнерів,
забезпечуючи їм фахову соціологічну та експертну підтримку. Організацією було надано
методологічну та методичну допомогу різним структурам, що проводили соціологічні
дослідження – державним органам влади, комунальним закладам та громадськім
організаціям. Члени ХОВ САУ взяли участь у низці резонансних публічних заходів: пресконференціях, навчальних семінарах та тренінгах, телепередачах. Окремо варто виділити
участь у зйомках серії передач “Шлях крізь культури” для телеканалу «Суспільне», яка
стала продовженням мультимедійного проєкту 2018 року «Шлях через культури». Також
підготовлено та подано до органів юстиції пакет документів для визначення кінцевих
бенефіціарів ХОВ САУ.
На превеликий жаль 2021 року пішов з життя засновник та багаторічний голова ХОВ САУ
– Володимир Коробов. Він був справжній натхненником та двигуном соціологічного
життя в регіоні. Пам'ять про Володимира Кузьмича залишиться з нами назавжди.

ДІЯЛЬНІСТЬ ХОВ САУ У ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Посилка з-за кордону /// МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
В 2021 році ХОВ САУ завершило україно-німецькокиргизький проєкт “Посилка з-за кордону”, що
реалізовувався за підтримки Інституту Гете. Основним
продуктом проєкту стала документальна вистава “Sender
unknown”, яку в 2021 році було показано в Німеччині в
онлайн-форматі і в офлайн-форматі в м.Бішкек
(Киргизстан). Автори та учасники вистави від ХОВ САУ
Аршавір Саркісов, Микола Гоманюк та Анастасія
Маркелюк намагалися з’ясувати цінності мешканців трьох
країн у трикутнику “сучасна економіка/щастя/коронавірус”.
У 2021 році цей проєкт отримав додаткове фінансування,
для показу у країнах колишнього СРСР.
Детальніше про проект шукайте на спеціалізованому
інтернет-сайті проекту:
https://cmitotem.wixsite.com/parcel
Спільне минуле – спільне майбутнє /// МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
З березня по вересень 2021 року ми разом з Європейською асоціацією молодих географів
реалізували проєкт «Спільне минуле – спільне майбутнє» за підтримки Європейського
Союзу за програмою Дім Європи та за участі експертів з Румунії, Молдови та Чехії.
Керувала проєктом Анастасія Маркелюк. Під час проєкту біли створені відеоекскурсії по
селам, де проживають національні громади. В Україні це були села Великосербулівка
Миколаївської області та Новогородківка Запорізької, куди херсонські соціологи їздили
проводити етнографічні дослідження.
Детальніше про проект:
http://soc.ks.ua/2021/09/etnografichna-videoekskursiya-komunikatsiya-v-umovah-karantinu/
Центри надання культурних послуг /// ДОСЛІДЖЕННЯ
Це всеукраїнське соціологічне дослідження було
проведене ХОВ САУ на замовлення ГО
Товариство дослідників України. Ми провели
дослідження, яке включало 7 фокус-груп і 21
глибинне інтерв’ю в 7-и територіальних громадах
України, і написали аналітичний звіт на тему
«Запит на соціокультурні послуги та культурне
самовираження, усвідомлення культурного
різноманіття у територіальних громадах України».
Дослідження відповідало цілям та завданням
проекту «Центри культурних послуг, як елемент
згуртованості громади»”, що реалізовувався
Товариством дослідників України на замовлення
Міністерства культури України.

Паспорт громади /// РОЗВИТОК ТЕРГРОМАД
ХОВ САУ у 2021 році на замовлення ХОБФ
“Об’єднання” провело два тренінги зі створення
інвестиційних паспортів громад та надало шести
тергромадам методичну допомогу. Тренінги
включали також соціологічний блок, в рамках
якого були проведені масові опитування в
громадах Одеської, Кіровоградської, Запорізької,
Миколаївської та Херсонської областей.
Результати досліджень були надруковані в
інвестиційних паспортах громад.
Детальніше про проєкт:
https://www.fundunion.org/2021/10/5.html
Локальний музей /// РОЗВИТОК ТЕРГРОМАД
Херсонські соціологи разом з білозерськими
музейниками здійснили переекспозицію
Білозерського музею. Було розроблено концепцію
розвитку музею, створено логотип музею,
проведено семінар для представників локальних
музеїв, облаштовано 5 інтерактивних експозицій,
де відвідувач може взаємодіяти з експонатами –
впізнавати їх на дотик, одягати, грати на них,
нюхати і, навіть, пити. Діяльність була здійснена в
рамках проєкту «Конкурентоспроможна громада
— конкурентоспроможн ий музей!», який
реалізовувався в межах партнерської програми
«Культура.Туризм.Регіони» Українського
культурного фонду та Державного агентства
розвитку туризму.
Сайт музею, створений в рамках проєкту:
https://khersonculture.wixsite.com/belmus

Наші інтернет-ресурси /// МЕДІА-АКТИВНІСТЬ
Cтаном на 31 грудня 2021 року ХОВ САУ підтримує декілька інтернет-ресурсів:
•
•
•
•
•

САЙТ “ШЛЯХ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРИ”: https://www.khersonregion.info/
САЙТ “СОЦІОЛОГІЧНА СПІЛЬНОТА ХЕРСОНА”: http://soc.ks.ua/
СТОРІНКА ХОВ САУ У ФБ: https://www.facebook.com/groups/137922049608384/
САЙТ “TOTEM CENTRE THATRE LAB”: http://cmitotem.wixsite.com/totemlab
ГАЛЕРЕЯ АРТЕФАКТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
https://cmitotem.wixsite.com/parcel

Дивимось у майбутнє /// ПРОЄКТИ
Протягом року активістами ХОВ САУ було підготовлено три грантових заявки (одна з них
для Білозерського музею), дві з них були підтримані. Зараз ведеться робота по підготовці
ще двох заявок. Плануємо у цьому році попрацювати з етнічною, туристичною та
мистецькою тематикою, продовжити займатися збереженням культурної спадщини.
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Джерела надходжень

2021 РІК, UAH

Залишки коштів на початок року

313427.00

Міжнародні донори/замовники

706663.00

Програмні витрати

597055.00

Залишок коштів на кінець року

423035.00

Всі проекти, реалізовані ХОВ САУ протягом звітного періоду, пройшли аудит донорів та
організацій, що адміністрували проекти. Всі описові та фінансові звіти Херсонського
відділення САУ отримали позитивну оцінку.

НАШІ ДОНОРИ
•
•
•
•

Інститут Гете
Міністерство культури і науки федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія
Український культурний фонд
Європейський Союз за програмою Дім Європи

Наші основні партнери:
ЦКР «Тотем» (Херсон), Білозерський районний музей ім. Дмитра Багалія, МО «Нова
генерація», ХОО КВУ, Кафедра географії та екології Херсонського державного
університету, Південноукраїнське відділення САУ, ХОБФ “Об’єднання” (Херсон), БФ
імені Поліни Райко (Херсон), ГО “Інша” (Херсон), Futur3 (Кельн), Молодіжна театральна
студія (Бішкек), ГО «Товариство дослідників України», ФОП Жаронкін В.І., ФОП Качура
Г.В., ФОП Сулейманов І.Т., Херсонський осередок Європейської асоціації молодих
географів.

ВІДОМОСТІ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Контактна інформація:
Офіційна назва організації
Юридична адреса
організації
Код ЄДРПОУ
Адреса для кореспонденції
Телефон
Контактна e-mail адреса
Дані про поточний рахунок
в банку

Громадська організація “Херсонське обласне відділення
Соціологічної асоціації України”
Бериславське шосе, 24, корп.1, кім. 313, Херсон, 73000
26518964
пр. Ушакова, 32, к.13, Херсон, 73022
+38 0552 22-35-27
gomanuk@gmail.com
«Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805
UAH: Р/р UA163808050000000026003414828 та Р/р
UA373808050000000026000489027
EUR: Р/р UA683808050000000026008489029, Bank
correspondent Raiffeisen Bank International AG, Wieden,
Austria, SWIFT AVALUAUKXXX

Члени та членкині ГО “ХОВ САУ”:
Прізвище та ім'я
1. Білий Дементій
2. Владімирова Лариса
3. Галіч Тетяна
4. Гоманюк Микола
5. Мальчикова Дар’я
6. Маркелюк Анастасія
7. Молікевич Роман
8. Нападовська Анна
9. Пилипенко Ігор
10. Саркісов Аршавір
11. Фудорова Олена

Позиція в Організації
Член бюро ХОВ САУ
Членкиня бюро ХОВ САУ
Контролерка-ревізорка ХОВ САУ
Голова, член бюро ХОВ САУ
Членкиня ХОВ САУ
Членкиня ХОВ САУ
Член ХОВ САУ
Членкиня ХОВ САУ
Член ХОВ САУ
Член бюро ХОВ САУ
Членкиня ХОВ САУ

Херсонське обласне відділення САУ висловлює щиру подяку керівництву
Соціологічної асоціації України, шановним донорам та всім партнерам ХОВ САУ, що
брали участь у реалізації спільних проектів Організації протягом звітного періоду.

