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На запланованих заходах була досягнута мета проекту- визначено 
проблеми, які виникли під час децентралізації і створення об’єднаних 
територіальних громад в діяльності ветеранських організацій, пошук шляхів 
фінансування статутної діяльності ветеранських організацій. На заходах 
розглянуто такі теми: «Проектна діяльність як важіль підвищення
спроможності спільнот літніх людей», «Ключові аспекти розробки проектної 
заявки на отримання безповоротного фінансування», «Про залучення 
інституту громадянського суспільства до надання соціальних послуг».;

Громадська організація «Запорізьке обласне об’єднання «Ветерани 
Запоріжжя за Україну» з проектом «Обласний фестиваль української 
національної творчості патріотичного спрямування «З вірою в Україну!» - 91 
бал, фінансування з обласного бюджету -  50000 грн.

Було залучено до участі у фестивалі ЗО учасників та близько 600 
глядачів. Організаторами конкурсу проводилось опитування, де на 
запрошенні було задано питання: «Чи сподобався Вам захід чи б хотіли Ви 
його продовження в майбутньому?» При виході із зали, на поставлене 
питання відповіли таки чином: «Так»-369, «Ні»- 1.

В рамках фестивалю з питань національно-патріотичне виховання 
молоді були: (виступи КЗ «Січовий колегіум», талановита молодь музичного 
гурту «Rain People» (Люди дощу»), повага до учасників АТО (виступи 
зведеного Запорізького гарнізону НГУ 3029 та 3033, військовий оркестр 55 
ОАБР «Запорізька Січ»), повага до людей із особливими потребами 
(Людмила Сенишак читала вірш «Помилуй, Боже, Україну» (повна втрата 
зору»), Наталя Стрельцова виконувала пісню (інвалід II групи, чемпіонка 
світу з пауерліфтингу).

У грудні 2019 року був оголошений конкурс з визначення проектів чи 
заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації 
яких, надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році коштом обласного 
бюджету. Цей конкурс проводився вдруге в рамках обласної Програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства. Від шести громадських 
об’єднань було подано сім проектів: : «Національно-патріотичний табір 
«Січовик» від громадської організації «Юнацький Корпус-Запоріжжя»; 
«Обласний фестиваль української національної творчості патріотичного 
спрямування «З вірою в Україну!» та «Соціальний проект: толерантне 
суспільство» від громадської організації «Запорізьке обласне об’єднання 
«Ветерани Запоріжжя за Україну»; «Обласний фестиваль для талановитих 
людей з обмеженими можливостями «Зоряні надії» від Запорізького 
обласного об’єднання батьків дітей з інвалідністю з дитинства, осіб з 
інвалідністю; «Проведення молодіжних фестивалів доброчесності в громадах 
Запорізької області» від громадської організації «ЙЕС»; «Дослідження 
наявного стану розвитку громадянського суспільства Запорізької області» від 
громадської організації «Запорізька фундація регіонального розвитку»; 
«Євроінтеграційні можливості соціально-економічного розвитку об’єднаних 
територіальних громад Запорізької області» від громадської організації 
«Офіс перспективного розвитку».


