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1. Місія та завдання організації: Громадська організація «Криголам» була заснована у
2017 році групою незалежних медіа-фахівців, які стали переселенцями внаслідок
конфлікту на сході України. Місія організації полягає у розвитку соціальної довіри,
партисипативності та проактивності серед громадян України.
Завдання нашої організації:
• Дослідження, пошук та просування історій успіху українських громадських
активістів, благодійників, реформаторів, підприємців, управлінців тощо.
• Розробка просвітницьких матеріалів щодо механізмів громадської участі,
розвитку бізнесу, місцевого самоуправління тощо;
• Насичення українського інформаційного простору конструктивним контентом
про колективні проєкти та низові ініціативи, який сприяє зростанню соціальної
довіри та ініціативності українців
• Формування нової традиції української журналістики, у основі якої лежить
конструктивний підхід, журналістика рішень, прозорість та доступність
матеріалів.
2. Послуги, які надає організація: створення та розповсюдження медіа проєктів,
інформаційних кампаній, спецпроєкті у медіа, анімації та документальних відео
соціальної та просвітницької тематики.
3. Основні досягнення (коротко про основні успішні проекти, цифри, конкретні факти):
Наймасштабнішим проєктом нашої організації стало заснування та розвиток медіа
позитивних новин ШоТам. Цей проєкт був розроблений та продовжує розвиватися з
метою сприяти соціальній згуртованості та проактивності українців. Стартувавши як
мікро ініціатива, нині ШоТам має майже 200 тисяч підписників на Facebook, більше 70
тисяч - у Instagram, більше 10 тисяч - у Twitter. Наші відеоролики про досягнення та
ініціативи українців набирають понад чотири мільйони переглядів щомісячно, вебсайт
щомісяця відвідують більше 400 тисяч читачів.
4. Організаційна структура: колективний керівний орган, засновники, команда:
Органами управління організації «Криголам» є:
• Загальні Збори членів Організації – вищий орган управління організації;
• Правління організації – адміністративно-управлінський орган організації у період
між загальними зборами членів організації, який очолює Голова правління
організації;
• Директор виконавчий - виконавчий органі організації у період між засіданнями
правління;
• Наглядова рада – консультативний та контролюючий орган організації.
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Засновники організації: Колесніков Сергій (голова правління організації), Мирослав Демчунь
(виконавчий директор організації), Артем Іпатов (проєктний менеджер організації).
Команда організації:
Демчунь Мирослав, виконавчий директор організації. Має 8+ років досвіду менеджменту
різноманітних організацій та проєктів: порталів для державних послуг, стартапів, неурядових
організацій тощо. Працював у компаніях ILogos, Playcus, Brainstack та інших.
Артем Іпатов, менеджер проєктів. Освіта: вища (магістр). Кваліфікація: 11 років досвіду у медіа
проєктах, із них 5 років - на керівних позиціях, спеціалізація: планування та реалізація digital
медіа кампаній. Має досвід проведення тренінгів і майстеркласів.
Колесніков Сергій, експерт організації, голова правління ГО “Криголам”, магістр медіакомунікацій. Кваліфакація: 10+ років досвіду роботи у медіа, із них 7 - на керівних посадах.
Студент “Стокгольмської школи економіки” за напрямом “Future media management”. Має
досвід консалтингу та проведення тренінгів і майстеркласів для української та міжнародної
аудиторії.
Кристина Черненко, режисер-аніматор анімованого контенту. Освіта: вища (магістр
медіакомунікацій). Кваліфікація: 3 роки досвіду у медіа проєктах. Спеціалізація: виготовлення
анімації. Володіє Adobe After Effects, Sony Vegas, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro.
Єлизавета Гончарова, продюсер відеоконтенту. Освіта - вища. Кваліфікація: 3+ роки досвіду
продюсування відеоконтенту. Навички: організація роботи знімальних команд, менеджмент
локацій та партнерів, оцінка необхідних ресурсів, виготовлення проектної документації, пошук
та менеджмент підрядників тощо.
Лілія Ященко – SMM менеджер. Магістр журналістики, 3+ роки досвіду виготовлення
текстового контенту для діджитал платформ, довгий час працювала журналісткою сайту
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телеканалу ICTV. Має досвід розробки статей на соціальну, політичну та розважальну тематику,
досвідчений інтерв’юер та тревел-журналіст.
Ірина Самосват, журналіст. Освіта: вища (магістр зі спеціальності “Журналістика”).
Кваліфікація: 4+ роки досвіду у журналістиці.
Елеонора Горішна, бухгалтер. Освіта: вища (магістр фінансів). Кваліфікація: 19 років фахового
стажу. Спеціальні навички: бухгалтерських супровід грантових проєктів, нарахування
заробітної плати, підготовка проміжної та кінцевої звітності за проектами.
5. Основні сектори, де працює організація: медіа, журналістика, інформаційна культура,
просвітництво, громадянська освіта, низові соціальні рухи, розвиток малого та
середнього бізнесу, соціальне підприємництво та інші.
6. Основні проекти виконані за звітний період:
Донорська
організація

Назва проекту, місце
розташування та дати
початку та завершення

Загальна сума
фінансування
(у місцевій
валюті)

Контактна особа донора

Міжнародний
фонд
«Відродження»

Ковіда у сусіда,
Україна, 01/10/2020 –
18/01/2021

183 720 грн.

Станіслав Лячинський
ДИРЕКТОР ПРОГРАМИ
"СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
liachinskiy@irf.ua
(044) 482 24 29

Zagoriy
Foundation

Історія меценатства в
Україні, Київ,
11/01/20-03/30/21

298 800 грн.

Євгенія Мазуренко,
виконавчий директор фонду.
Тел.: +380976768044

Tompson Reuters
Foundation

Coronacrisis media
support, Київ, Україна,
06/01/20-08/30/20

436 939 грн.

Олег Науменко, media
consultant
Oleg.Naumenko@thomsonre
uters.com, +380853201451

Polish Solidarity
Fund

“Media Garage”, 2019-2020

775 059 грн.

Jacub Gornicky, CEO of
Outriders,
jakub@weareoutriders.com

USAID/Internews
in Ukraine

“Медична реформа:
успішні
кейси
спростовують
міфи”,
05/01/2009/30/20

691 003 грн.

Сергій Гриценко, project
manager,SGRYTSENKO@intern
ews.org,+380674085533

USAID Україна,
UCBI II

Заснування та розвиток
відео-блогу «Шо,
реально?», Донецька та
Луганська області,
2018-2021

5 536 140 грн.

Віра Костенко-Кузнєцова,
vkostenkokuznetsova@transform
ua.com
Тел.:+380673208141

USAID Україна,
UCBI II

Заснування та
розвиток медіа
ШоТам:
https://shotam.info/
2017-2020

7 473 789 грн.

Віра Костенко-Кузнєцова,
vkostenkokuznetsova@transform
ua.com
Тел.:+380673208141
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7. Інформація про нагороди, подяки: за 2020 рік присуджено не було.
8. Інформація про партнерів (коаліції, мережі, рухи): наразі організація не долучена до
жодних мереж/коаліцій/рухів.
9. Інформація про донорів: у 2020 році донорами організації виступали Міжнародний
фонд «Відродження», Zagoriy Foundation, Tompson Reuters Foundation, Polish Solidarity
Fund, USAID/Internews in Ukraine, USAID Україна UCBI II, USAID Україна UCBI II.
10. Інформація про волонтерів: наразі волонтерами організації є 18 осіб, які з певною
регулярністю підтримують організацію власними нематеріальними ресурсами,
наприклад, проводять сесії відео-стрімінгу, розробляють іллюстрації, тексти та інші
креативні матеріали, пропонують теми та ідеї для спецпроєктів тощо.
11. Фінансові показники організації: повний фінансовий звіт за 2020 рік доступний за
посиланням https://kryholam.org/#contacts
12. Довідка про проходження аудиту (аудиторський висновок): аудит за 2020 рік не
проводився у зв’язку з браком ресурсів організації.
13. Контактна інформація (телефон, поштова адреса, соціальні мережі, електронна пошта):
Фактична адреса організації: Київ , пр. Перемоги, 67.
Юридична адреса організації: 02094, м. Київ, Дніпровський район, ГНАТА
ХОТКЕВИЧА, будинок 10, квартира 93.
E-mail: kryholam@gmail.com
Телефон: +380664141990
Соціальні мережі:
https://www.facebook.com/shotam.info
https://www.instagram.com/sho_tam_/?hl=ru
https://twitter.com/sho_tam_
https://www.youtube.com/channel/UCc33MVMmfHcPGBgV0AZYWlQ
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