Львівська міська громадська організація
«Туристсько-спортивний клуб «Манівці»

ЗВІТ ОРГАНІЗАЦІЇ
за 2014 рік

Турклуб “Манівці" – це громадська організація, яка об’єднує активних
людей. З 2003 року ми займаємось організацією туристичних мандрівок
(річками, горами і печерами) і змагань, проводимо соціальні, спортивні і
культурні заходи, свята і фестивалі, навчально-тренувальні збори і мандрівні
дитячі табори. Основне наше завдання - промоція активного туризму та
здорового способу життя. У нас нема вікових обмежень – запрошуємо усіх,
від малюків до «поки хочеться спробувати щось нове».
Мета організації: сприяння розвитку спортивно-оздоровчого туризму в
м. Львові. Підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному
гармонійному розвитку особи, зміцнення здоров’я населення, формування
здорового способу життя.
Завдання: сприяння реалізації програм розвитку спортивного,
самодіяльного, оздоровчого туризму;здійснення організаційних, навчальнометодичних та консультативних заходів з розвитку спортивно-оздоровчого
туризму; здійснення заходів з масового залучення до активних занять видами
спортивно-оздоровчого туризму різних соціальних і вікових груп; сприяння
створенню секцій спортивного туризму, первинних туристсько-спортивних
колективів за місцем проживання, навчання, роботи населення регіону;
організація і проведення змагань, навчально-тренувальних зборів, показових
виступів, фізкультурно-масових та інших заходів тощо.
Ресурси: За роки існування, окрім спортивно-туристичного досвіду, Клуб
накопичив кількість туристичного спорядження та таборового майна
балансова вартість якого становить 209 122 грн., станом на 01 квітня 2015
року. До реалізації усіх проектів організації залучаються волонтери - активні
члени Клубу та однодумці.
Організаційна структура. Керівними органами Турклубу є загальні
збори, президія. Керівною особою – президент Клубу. Клуб здійснює свою
діяльність на засадах рівності та індивідуального чи колективного членства.
Усі члени клубу, включно з президентом, здійснюють свою діяльність на
громадських засадах.

Досягнення 2014 року
Впродовж 2014 року Клубом проведено 46 соціальних заходів (в т.ч. за
підтримки міського, обласного та державного бюджетів). У заходах взяло
участь близько 3500 учасників різних вікових груп та соціальних верств.
Нижче наведено перелік найбільш суспільно резонансних заходів
Турклубу.
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мультиспортивного залу на Погулянці. Загальний бюджет проекту понад 420
тисяч грн. Бюджет сформовано із власних ресурсів організації та коштів
приватних осіб і меценатів.
«Соціальний мультиспортивний зал на Погулянці» - зал, де
функціонує 12 спортивних секцій для учасників від 1,5 років. Термін
«соціальний» означає не лише те, що більшість секцій коштують 50 грн. на
місяць, отже доступні кожному. Головною ідеєю є прагнення згуртувати
активних і небайдужих ініціаторів. Тут немає тренувань у звичному форматі
«строгий тренер» – «сумлінні виконавці». Є лідер, готовий ділитися своїми
навиками. Він вчить інших не лише виконувати завдання, а й передавати
вміння наступним. Інакшими словами, тренером є кожен з нас. Всі є
взаємозамінними лідерами. Глибока мета мультиспортивного залу –
формувати активних лідерів, здатних вести за собою інших заради ідеї (на
прикладі спортивної), а не матеріальної вигоди. Формуємо таким чином
покоління активної молоді, готової конструктивно відповідати на суспільні
виклики.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSIJSfCeGpc
https://www.youtube.com/watch?v=90QSHjGtbzk

Аква-квест для школярів. Проведено за підтримки Служби у справах
дітей Львівської ОДА. Учасниками спортивних заходів проекту стало
близько 600 дітей, з них 100 дітей, які показали найкращий результат,
здійснили рекреаційну мандрівку річкою Дністер 1 червня (до дня захисту
дітей).

Програма “Активне літо на Погулянці”. За інформаційної підтримки
Львівської міської ради. Мета: інформування широкого загалу про
безкоштовні каяк-парк та заняття зі скелелазіння на Погулянці. На рекламних
площах міста розміщено соціальну рекламу основних заходів Турклубу на
літній період.
http://lviv.travel/ua/index/what_to_do/events/~2726/aktivne-lito-na-pogulyanci

Мікропроект
«Створення
Школи
рекреаційного
туризму».
Мікропроект реалізовано в рамках парасолькового проекту «Транскордонна
співпраця
для
рекреаційного
туризму
польсько-українського
прикордоння», що втілено в рамках Програми Транскордонного
Співробітництва Польща–Білорусь–Україна 2007-2013, та співфінансовано за
рахунок коштів Європейського Союзу.
Мета проекту: аналіз природного та культурного потенціалу і розробка
інструментів просування рекреаційного туризму на українсько-польській
прикордонній території.

Результати:
- досягнуто стратегічного партнерства із структурами туристичного
сектору (органами влади, неприбутковими організаціями, приватними
фірмами);
- акумульовано найкращі практики туристичної індустрії та обмін
досвідом між туристичними осередками карпатського регіону, в тому
числі шляхом проведення семінарів і лекцій, а також практичних
виїзних мандрівок та експедицій;
- промоція туристичної привабливості регіону;
- розробка нових туристичних продуктів.
Партнери:

“Купало на Погулянці”
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http://zaxid.net/news/showNews.do?kupalski_v
echornitsi_na_pogulyantsi&objectId=1314087

http://zaxid.net/news/showNews.do?kupalski_v
echornitsi_na_pogulyantsi&objectId=1314087

http://www.lwr.com.ua/user/allnews/index/idca
t/7/id/7387

Щороку Турклуб проводить літні мандрівні табори для дітей, у тому
числі, пільгових категорій. Загальна кількість учасників: 116 осіб. Ось відео
подібного

заходу,

що

був

проведений

у

2012

році.

https://www.youtube.com/watch?v=O9tIpqujuUU
Цьогоріч проект був втілений за кошти гранту Президента України для
обдаровано молоді. Грантер: Павло Кротюк, член Турклубу «Манівці»,
керівник секції скелелазіння Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.

Міський Фестиваль активного туризму та дозвілля «Манівці».
За кошти спонсорських організацій.
Мета: популяризація здорового способу життя та активного дозвілля, а
також формування культури здорового відпочинку. Активних учасників:
понад 900 осіб за три дні.
https://www.youtube.com/watch?v=KB-8VcqIMMg
https://www.youtube.com/watch?v=lTv0DsPwHaI

Конкурс краєзнавчих робіт «Із книгою – у лабіринт пригод!»
За підтримки відділу спорту Львівської міської ради. Мета: розширити
світоглядні позиції шкільної молоді, сприяти відвіданню бібліотек,
популяризація занять спортом і туризмом. Шляхом проведення конкурсу
краєзнавчих робіт, було обрано 30 переможців, які здійснили 5-денну
експедицію у печеру Млинки.

Клуб ініціює проведення кінозалу (у приміщенні Мультиспортивого
залу на Погулянці). Суть полягає у перегляді альтернативного кіно із
подальшим обговоренням та обміном враженнями. Метою є розширення
світоглядних позицій глядачів, формування активної громадянської позиції.
Щоразу для перегляду збирається від 15 до 30 осіб. Сумарно, у 2014 році
проведено 8 таких заходів.
За ініціативи президента організації, у відповідь на суспільні запити
громади Львова, проведено просвітницькі семінари присвячені проблемам
війни у країні. Тематики семінарів наступні: тактика ведення бойових дій,
поведінка під час артобстрілу в будинку і на вулиці, надання допомоги при
завалах, виживання в завалах. Окрім того, здійснено збір, виготовлення і
передачу гуманітарної допомоги учасникам АТО.
Президент організації нагороджений Подяками міського голови, Андрія
Садового: За розвиток рекреаційних зон у Львові та За сумлінну роботу у
вихованні підростаючого покоління, забезпечення професійної діяльності
навчального закладу та з нагоди ювілею творчої діяльності ЦТДЮГ, 2014 р.

У грудні в приміщенні Мультиспортивного залу Манівці проходили
зйомки кліпу «УКРОП» відомого українського рок-гурту «Гайдамаки». Ось
результат!

https://www.youtube.com/watch?v=Zwh6WGGGFzw

https://www.youtube.com/watch?v=-VLuWaSaVEo

Приємного перегляду!

Партнерами Турклубу «Манівці» є Центр творчості дітей та юнацтва
Галичини,

Компанія

Авто-Стандард-Україна,

Київстар,

магазин

туристичного спорядження «Команчеро». Інформаційний партнер: Студія
Люксен.
Донорами у 2014 році були: Львівська міська рада, служба у справах
дітей Львівської ОДА, Європейський Союз (у рамках програми ПольщаБілорусь-Україна, що реалізується Європейською Комісією у рамках
Європейського Інструменту Сусідства та Партнерства), Компанія «Авто
Стандард Україна», Максим Гринів (бізнесмен ІТ-сфери), Тіна Лучин
(маркетинг-директор

компанії

NRAVO),

волонтери,

благодійники

та

підприємці.
Клуб має потужний волонтерський ресурс. Усі соціальні заходи
організації впроваджуються активістами на громадських засадах.

Фінансова частина
Для реалізації основних проектів Турклубу «Манівці» у 2014 році
залучено коштів донорських організацій на суму 607 507 грн.
З них:
коштів міського бюджету: 50 860,00 грн.
коштів обласного бюджету: 16 400,00 грн.
коштів Європейського Союзу: 492 694 грн.
коштів благодійників та членських внесків: 47 553 грн.
На 01 січня 2015 року Клуб має на балансі туристичного спорядження і
таборового майна на загальну суму 209 122 грн.
Зауважимо, що члени Клубу здійснюють свою роботу на
волонтерських засадах. Таким чином, усі витрати, зазначені вище
відносяться до категорії проектних витрат.

Дякуємо за увагу!
Юр. адреса: 79014 Україна, м. Львів, вул. Галілея 7/1а
Телефон: 032 275 18 86, Факс: 032 275 18 86
Адреса електронної пошти: info@manivci.lviv.ua
Офіційний сайт: www.manivci.org

