Спільнота розвитку
та державотворення

КЛУБ «КОЛО» –
СПІЛЬНОТА ДЕРЖАВОТВОРЦІВ
Які незалежно від національної, релігійної та політичної
приналежностей:
›
поділяють спільну мету: «Цілісна, незалежна,
потужна держава, що користується повагою та
впливом у світі, вільна самореалізація та щастя її
громадян»
›
усвідомлюють, що «Основою є розбудова
потужної національної економіки»
›
сповідують спільні цінності: україноцентризм,
економічний патріотизм, проактивність
›
мають експертне бачення і роблять реальні
справи
›
цінують власну репутацію та сприяють успіху
один одного
Ми поєднуємо бізнесменів, управлінців, вчених,
державних діячів, митців, яким не байдужа доля не
тільки власної родини і організації, але й своєї
держави – України.

Відкрита експертна дискусійна платформа
Дослідження та напрацювання стратегій
Лобіювання нагальних реформ та новацій
Реалізація освітніх та культурницьких ініціатив
Коло довіри і дружнього спілкування
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Проекти, ініційовані або підтримані Клубом

Київський Міжнародний Економічний
Форум 2015

Організований АІРУ та Клубом «КОЛО».
Це вже 2-й Форум, який традиційно став одним
із наймасштабніших бізнес-заходів року в
країні – 67 спікерів із 20 країн світу, 150
представників ЗМІ та більш ніж 800 гостей.

Молодіжна школа управління

У 2015 році проведено дві регіональні
«Молодіжні школи управління», у Львові та
Одесі. У Школах взяли участь близько 230
учасників, з понад 3 000 претендентів, які
подали конкурсні анкети.

«КОЛО» – Правозахист

Ініціатива утвердження нової якості правової
системи України. Правова допомога членам
Клубу «КОЛО».
У 2015 році надіслано більше 150 звернень та
запитів народних депутатів, поновлено на роботі
незаконно звільнених членів Клубу, повернуто
законним власникам майно на суму
близько 30 млн. грн.

Семінари та дискусії Клубу

У 2015 році відбувся ряд публічних заходів, серед
яких – присвячені виходу українських підприємців
на Європейські ринки, стану та проблемам
газотранспортної системи України, вибору
оптимальної стратегії економічного розвитку,
підходам до інноваційного розвитку країни,
розвитку людського потенціалу.

Проекти, ініційовані або підтримані Клубом
Щотижневі ділові сніданки Клубу
«КОЛО»

Кожної середи о 8.00 у одному з закладів
міста Києва одноклубники збираються, щоб
поділитись новинами, проектами, заслухати
і обговорити презентацію фахівця
конкретної галузі щодо певної актуальної
проблеми або сучасної тенденції.
Наразі проведено вже 44 сніданки.

Міжфракційне депутатське
об`єднання «КОЛО»

Розширилося за 2015 рік та тепер включає як
позафракційних народних депутатів, так і
представників 5-ти фракцій.

Видавництво унікальних історикокультурних творів

Здійснюється з 2006 року членом Клубу «КОЛО»
Андрієм Яловим.

Фестиваль української середньовічної
культури «Ту Стань!»
Реконструкції боїв, середньовічна музика,
відтворюються традиції, ремесла і старовинні
розваги, проходять майстер-класи та
лицарські поєдинки.
Щорічно підтримується членом Клубу «КОЛО»
Віталієм Дем’янюком.

Проекти, ініційовані або підтримані Клубом

Зробимо Україну Чистою

Клубом «КОЛО» підтримано громадську
ініціативу, покликану покращити якість життя
простими діями, коли в один день уся країна
виходить на «генеральне прибирання».
За минулі роки ініціатива залучила до
прибирання більше 800 000 учасників у
1000 населених пунктах по всій Україні.

Всеукраїнська акція
«5 хвилин на самозахист»

Популяризація світогляду «Україна – це Я» у
партнерстві зі спільнотою розвитку єдиноборств
«Атмавіра».
Розгорнуто вуличні імпровізовані майданчики для
навчання громадян базовим прийомам
самозахисту у 10 містах України.
До проекту долучились регіональні спортивні
клуби, Київська Поліція, патріотичні громадські
організації.

Підтримка Національної скаутської
організації «Пласт»

В рамках реалізації програми патріотичного
виховання молоді.

Проведено тренінг "Врятуй і збережи"

Військово-тактична медицина, для українських
медиків зони АТО за участі ізраїльських
військових медиків. За підтримки члена Клубу
«КОЛО» Володимира Соколовського.

Проекти, ініційовані або підтримані Клубом

Громадський форум «Сучасний підхід
до військово-патріотичного виховання
у закладах профтехосвіти України»

Проведений ВГО «Громадський Рух За
Майбутнє» за сприяння Клубу «КОЛО».
Присвячений 70-й річниці від початку
проведення Берлінської наступальної операції.

День пам’яті «Примирення заради
майбутнього», присвяченого пам’яті
70-річчю Перемоги над нацизмом

6-го травня проведено захід за участі ветеранів
УПА, ВВВ та АТО на території Національного
музею Великої Вітчизняної Війни за підтримки
ВГО «Громадський Рух За Майбутнє» спільно з
Міністерством оборони України, Благодійним
фондом «КОЛО» та Департаментом освіти і
науки Київської державної адміністрації.

«Школи виживання» та військовопатріотичні заходи

ВГО «Громадський Рух «За Майбутнє», за
підтримки Міністерства Оборони України та
Клубу «КОЛО» проводять регулярні виїздні
школи та військово-патріотичні заходи для
молоді. З метою надання базових навичок з
військової, медичної, туристичної, спортивної
підготовки.
У 2015 році відбулось 5 таких заходи.

Передано два мобільних
банно-пральних пункти

Для військовослужбовців танкової бригади, за
підтримки народного депутата України Павла
Кишкара, голови Благодійного фонду
«Громадська ініціатива жителів Кривбасу»
Володимира Соколовського та Клубу "КОЛО".

Благодійна Організація “Благодійний
фонд “КОЛО”

Створений для підтримки, просування та фінансування
проектів, започаткованих членами Клубу “КОЛО”.
На сьогодні пріоритетними напрямами діяльності Фонду є
освіта, патріотичне виховання молоді та медицина.
kolo.fund

КУЛЬТУРА
Створено творчу студію української
казки та міфології з елементами
травоплетіння «КОЛОДІЙ»
Безкоштовні заняття для дітей на базі музею
Івана Гончара в рамках дитячого фестивалю
«Орел» та в офісі Клубу «КОЛО».

Творча студія працювала під час фестивалів
«Країна Мрій» у Національному музеї народної
архітектури та побуту України у Пирогові та на
Міжнародному фестивалі традиційних культур
«ЕтноСвіт» у Мистецькому Арсеналі.
В рамках студії відвідувачі фестивалів мали
змогу навчитися традиційному українському
ремеслу – травоплетінню та подивитися
унікальні роботи майстрині.

Виставки робіт народної майстрині
Лесі Гіптенко-Колосенко

Проведено з метою популяризації та підтримки
української культурної спадщини.
На фестивалі етнічних культур «ЕтноСвіт»
(Мистецький Арсенал).

У Верховній Раді України.

Благодійна Організація “Благодійний фонд “КОЛО”

Благодійний забіг RUN FOR LIFE

«Біг заради життя» на день міста у
Дніпропетровську. Організований БФ
«КОЛО» для збору коштів на придбання
апарату УЗД для центру матері та дитини
імені проф. Руднєва.
За участі олімпійських чемпіонів та
спортивних зірок Дніпропетровська.
4 дистанції – для дорослих та дітей, більше
900 учасників.

В сиротинці селища Глинське на
Сумщині пройшло кількаденне
навчання дітей навичкам народного
промислу та основам етнодизайну

Відбулась виставка робіт майстрів
соломоплетіння з Білорусії та відомих
українських майстрів, вивчення національної
символіки.

Виготовлення 1000 CD-дисків з
новорічними колядками

В рамках проекту “Впустіть Щастя”, спільно
з музеєм ім. І.Гончара.

Благодійна Організація “Благодійний фонд “КОЛО”

Видання книги Лесі Гончар
“Пам’ятниці предків”
Підтримано Членом Клубу Ігорем
Дідковським. Пригодницький твір, що
торкається прадавніх українських архетипів,
змальовує традиції кола волхвів та транслює
цінності світогляду «Україна – це Я».
Видавництво «Самміт».

Видано книгу видатного українця
Миколи Руденко «Енерґія проґресу»
За сприяння БФ “КОЛО”, у співпраці з
видавництвом «Кліо» та науковим
товариством ім. С. Подолинського.

Підтримано видавництво книги
«Катастрофа і тріумф. Історія
Українських Героїв»

Проект реалізовано у співпраці з Бібліотекою
Газети «День».
В книзі зібрані сучасні героїчні історії
учасників бойових дій в зоні АТО.

Благодійна Організація «Благодійний фонд «КОЛО»

МЕДИЦИНА
Придбання та поставка Благодійним
Фондом «КОЛО» медичного обладнання
Шприцевий насос

у Дніпропетровський обласний центр Матері та
Дитини ім. професора Руднєва.

Хірургічний електрокоагулятор,
Лабораторний мікроскоп,
Хірургічний інструмент для проктоскопії
У Центральний військовий клінічний госпіталь,
м. Київ.

Апарат штучної вентиляції легень

У В/Ч А1516, с. Черкаське, Дніпропетровська обл.

Шприцевий насос

Дніпропетровська обласна клінічна лікарня
ім. І.І. Мечнікова, відділення офтальмології.

Діагностична система (апарат УЗД)

У Дніпропетровський обласний центр Матері та
Дитини ім. професора Руднєва.

Аналізатор гіпербілірубінемії

Для Одеського обласного перинатального
центру в результаті благодійного проекту спільно
з мережею магазинів “EVA”.

Передано гуманітарну допомогу

Військовим госпіталям в зоні АТО та військовій
частині в смт. Черкаське
(Дніпропетровська обл.)

Благодійна Організація “Благодійний фонд “КОЛО”

ОСВІТА

Всеукраїнська благодійна акція «100
тисяч книг для сільських бібліотек»

У квітні Клуб “КОЛО” виступив партнером акції в
рамках проекту Фундації Дарини Жолдак. Акцію
проведено у Верховній Раді України і по всій
Україні. Було зібрано понад 82 000 книжок,
економія коштів державного бюджету, за
приблизними розрахунками, склала
близько 3,5 млн.грн.

Реалізується інноваційний проект
«Книжкобус» і програма популяризації
книгочитання та самоосвіти
у співпраці з Фундацією Дарини Жолдак та
Київською державною адміністрацією (ДП
«Київпастранс»).

Ви можете підтримати проекти
Клубу «КОЛО»

Реквізити для сплати
членських внесків
Благодійна організація
«Благодійний Фонд «КОЛО»
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”
ЄДРПОУ 38813073
Рахунок №26001056105032
Призначення платежу:
Благодійний внесок члена
Клубу «КОЛО»

› Коло довіри та спілкування проактивних,
україноцентричних, компетентних
людей.
› Середовище змістовної дискусії та
розвитку членів спільноти.
› Загальноукраїнська система правової,
експертної та ділової взаємопідтримки.
› Соціальний ліфт для порядних та
компетентних людей.

› Майданчик онлайн-комунікації.
› Авторитетна, впливова група інтересів.

koloclub.org
facebook.com/koloua
koloclub.org@gmail.com
kolo.fund

