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Комплексний звіт
Донецької обласної громадської організації
«Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу»
за результатами діяльності у 2013 році
«Шановні колеги!
Багато в чому 2013 рік для нашої організації став особливим і в плані діяльності і в плані
організаційного розвитку та усвідомлення своєї ролі в суспільстві.
Виклики, що постали перед нами протягом цього року принесли в організацію певні новації
та внутрішні зміни. багато труднощів та задоволення від їх подолання.
Дякуємо всім нашим друзям, колегам, партнерам, опонентам за вашу допомогу, думки, ідеї
та критику.
Запрошуємо до партнерства, до пошуку нових підходів та шляхів розв’язання суспільних
проблем, до конструктивної критики, що дозволятиме нам спільно рухатись вперед…»

З повагою, Голова ДІСДПА

В.П.Кіпень

У 2013 році Донецький інститут соціальних досліджень і політичного аналізу (даліДІСДПА) концентрував свою діяльність на чотирьох базових пріоритетах:
Напрямок 1. Дослідження та популяризація ідей європейської майбутності України
Напрямок 2. Моніторинг та аналіз медіа політик в області
Напрямок 3. Дослідження політики реформ в сфері охорони здоров’я
Напрямок 4. Маркетингові дослідження для бізнес-середовища
Напрямок 1. Дослідження та популяризація ідей європейської майбутності України
За напрямком «Дослідження та популяризація ідей європейської майбутності
України» членами ДІСДПА були реалізовані наступні ініціативи та проекти:
1.1. Проект «Динаміка візово-міграційної практики країн ЄС в Донецькій області» №
1.2.

48269 в рамках консорціуму аналітичних центрів «Європа без бар’єрів»
Публікації досліджень в рамках проблематики геополітики та європейських студій

Опис діяльності:
1.1. Задача - донести до консульств країн ЄС, до громадськості і органів влади в області через
проведення чергового 7-го етапу моніторингу роботи консульських установ в Донецькій області
існуючі проблеми та спонукати до їх розв’язання. Ця діяльність стала частиною громадської кампанії
всеукраїнського масштабу по лобіюванню інтересів українських громадян щодо полегшення
отримання шенгенських віз з перспективою їх відміни для України.
Проект виконаний в повному масштабі і навіть перевиконаний, крім проведених запланованих
заходів було організовано міжнародну науково-практичну конференцію.
1. Підготовлено та реалізовано соціологічне опитування заявників консульств Чехії (Донецьк),
Греції (Маріуполь) та візового центру (Донецьк) на виході при отриманні результатів
клопотання (180 осіб), проведені інтерв’ю з генеральним консулом та віце-консулом Чеської
республіки в Донецьку та генеральним консулом Греції у Маріуполі – жовтень-листопад 2013
р.
2. Підготовлено та проведено круглий стіл «Громадський моніторинг візової практики країн
ЄС: Генеральне консульство Греції у Маріуполі» - 6 листопада 2013 р.
3. Забезпечено мас-медійний супровід проекту моніторингу роботи консульств в області та
публікацію матеріалів на сайті noviza.com.ua – листопад 2013 р.
4. Підготовлено аналітичний звіт за результатами моніторингу та надано громадськості та ЗМІ –
листопад 2013 р.
5. Понад зобов’язання по проекту підготовлено та проведено міжнародну науково-практичну
конференцію «Європейська перспектива України та візова політика країн ЄС: виклики
та можливості» та видано книгу з матеріалами доповідей учасників – 15 листопада 2013 р.

1.2. Публікації досліджень в рамках проблематики геополітики та європейських студій
Впродовж 2013 р фахівці ДІСДПА опублікували з даної проблематики більше 30 статей в
українських та зарубіжних виданнях.
Напрямок 2. Моніторинг та аналіз медіа політик в області
За напрямком «Моніторинг та аналіз медіа політик в області» ДІСДПА були
реалізовані наступні ініціативи та проекти:
2.1. Експертна робота в рамках проекту «Моніторинг регіональних друкованих
та електронних ресурсів Донецької області по дотриманню журналістських стандартів
та джинси» Українського центру освітніх реформ

Здійснювався щомісячний моніторинг 6 друкованих та 2 інтернет-видань Донецької області
за методикою Інституту масової інформації (Київ). Результати моніторингу стали частиною
загальноукраїнських результатів. В 2013 р в рамках цього напряму роботи проведено 2
круглих столи для журналістського середовища та громадськості області. Зроблена низка
аналітичних публікацій у місцевих та загальноукраїнських виданнях (див.список
публікацій).
2.2. Виступи членів ДІСДПА у пресі, на ТБ та радіо з експертними оцінками
актуальних проблем внутрішньої і зовнішньої політики
Сумарно кількість виступів членів ДІСДПА у 2013 р у ЗМІ сягає більше 80 за рік.
Напрямок 3. Дослідження політики реформ в сфері охорони здоров’я
За напрямком «Дослідження політики реформ в сфері охорони здоров’я» ДІСДПА
реалізований наступний проект:
3.1. Проведення серії фокус груп в Донецькій області на тему «Надання допомоги
вразливим групам населення» в рамках проекту «Незалежний аналіз ходу реформування
сектору охорони здоров‘я України» на замовлення громадської організації «Інститут
економічних досліджень та політичних консультацій» (Київ).
Опис діяльності:
В рамках даного соціального дослідження ДІСДПА :
- провів 4 фокус групи в Донецькій області на тему «Надання допомоги вразливим групам
населення» відповідно отриманого технічного завдання,
- надав результати дослідження у вигляді відеозаписів та стенограм проведених фокус
груп, звіту про проведення фокус груп, коротких анкет з основними даними учасників.
Напрацював аналітичну записку відносно сприйняття вразливими групами населення
області перемін в отриманні медичних послуг із-за введення нової моделі їх надання.
Напрямок 4. Маркетингові дослідження для бізнес-середовища
За напрямком «Маркетингові дослідження для бізнес-середовища» ДІСДПА реалізований
наступний проект:
4.1. Маркетингове дослідження потреб цільових сегментів відвідувачів торгових центрів
донецька – ЦУМа та Білого лебедя.
Опис діяльності:
Дослідження було проведено Донецьким інститутом соціальних досліджень і політичного
аналізу в червні 2013 року. Відповідно до поставлених завдань, були досліджені різні
аспекти поведінки відвідувачів торгових центрів , складений їх узагальнений портрет і
виділені основні сегменти.
Дослідження носило комплексний характер і включало в себе:
• глибокий аналіз мотиваційних та поведінкових елементів на підставі даних отриманих в
ході якісного дослідження аудиторії ( 4 фокус групи);
• статистичну перевірку висунутих гіпотез на підставі даних кількісного вибіркового
дослідження відвідувачів ТЦ ЦУМ , Континент і Білий лебідь ( 500 респондентів) ;
• аналіз аудиторії орендарів ТЦ ЦУМ на підставі даних суцільного кількісного дослідження (
111 респондентів).
Зведений аналіз даних всіх перерахованих досліджень дозволив досягти об'ємної «картини»
ситуації з відвідуванням ТЦ ЦУМ , що дає підставу для детальної розробки маркетингової
концепції в рамках проекту з реконструкції центру .

Бюджет ДІСДПА в 2013 р
Надходження до бюджету ДІСДПА йшли з наступних джерел:
1. Проект «Динаміка візово-міграційної практики країн ЄС в Донецькій області» № 48269 ,
підтриманий Міжнародним фондом «Відродження» в сумі 58 269,00 грн.
2. Проект проведення серії фокус груп в Донецькій області на тему «Надання допомоги
вразливим групам населення» в рамках проекту «Незалежний аналіз ходу
реформування сектору охорони здоров‘я України» на замовлення громадської
організації «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (Київ) в
сумі 18 200, 00 грн.
3. Проект «Маркетингове дослідження потреб цільових сегментів відвідувачів торгових
центрів Донецька – ЦУМа та Білого лебедя» в сумі 57 200,00 грн.
4. Надходження від ведення основної діяльності - 1600,00 грн.
Загальна сума надходжень у 2013 р склала 135 269, 00 грн.
Публікації членів ДІСДПА за 2013 р
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