Фонд розвитку міста Миколаєва
Назва організації : Фонд розвитку міста Миколаєва
Рік реєстрації : 1995
Місія:
поліпшення якості життя населення, об'єднання зусиль громадськості для органічного розвитку
Миколаєва, його становлення як економічного, політичного і культурного центру
Причорномор'я.
Професійні сфери діяльності Фонду :
1. Ресурсна підтримка цивільних ініціатив для вирішення пріоритетних проблем міста на основі
навчання, консультування і надання грантів.
2. Представництво інтересів організацій громадянського суспільства(ОГО) через розробку і
впровадження в територіальних громадах механізмів участі громадян в процесі ухвалення
рішень владою на місцевому і регіональному рівні.
3. Інформаційна, організаційна і методична підтримка підприємств різних форм власності,
органів місцевого самоврядування і державної влади в їх діяльності по впровадженню
демократичних, європейських стандартів життя.

Актив організації:Голова правління Золотухин Михайло Євгенійович
Основні проекти і діяльність :
На сьогодні Фонд має успішний досвід проведення 12 грантових конкурсів для громадських
організацій і органів самоорганізації населення. При цьому проблеми городян вирішуються не
лише за рахунок міського бюджету, але і за допомогою активного залучення засобу фондів ім.
Стефана Батория(Польща), NED(США), "Відродження" і інших міжнародних донорів.
Відповідно до стратегічного плану, затвердженого в червні 2004 р., Миколаївська міська
громадська організація "Фонд розвитку міста Миколаєва"(ФРГН) крок за кроком наближається
до стандартів діяльності Міжнародного Партнерства Фондів місцевих співтовариств www.p cf.org.
У жовтні 2007 г ФРГН став повноправним членом Партнерства Фондів місцевих співтовариств,
куди входять 25 організацій з шести країн світу.
Робота ФРГН ведеться по двох основних напрямах:
1. Перехід на фінансування цивільних ініціатив з місцевих джерел(великий, середній і малий
бізнес, пожертвування фізичних осіб).
2. Інформаційно-методична підтримка усіх форм самоорганізації населення в рішенні
актуальних проблем своїх громад і міста в цілому.
Тематики програм і конкурсів ФРГН щорічно визначаються на основі вивчення потреб міста.
Фонд розвитку міста Миколаєва - лідер формування Фондів місцевих співтовариств(комъюнитифондов) в Миколаївській області і Україні. ФРГН віддає пріоритет впровадженню технологій
соціальної стабільності через механізми міжсекторного партнерства при взаємодії інституцій
громадянського суспільства з міською владою і бізнесом для вирішення проблем м. Миколаєва і
Українського Причорномор'я.
НАШІ ПЛАНИ:
- послідовна діяльність по впровадженню фондів місцевих співтовариств, як механізму
соціального інвестування;

- розвиток місцевої філантропії із залученням бізнесу і громадян до формування бюджету
конкурсів;
- ресурсна підтримка корисних ініціатив городян.
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