Фонд

«Демократичні ініціативи»
імені
Ілька Кучеріва

Ілько КУЧЕРІВ:
«Вірю, що люди можуть і повинні змінювати світ
на краще»

Ірина БЕКЕШКІНА:
«Майбутнє України залежить від її громадян.
Влада буде відповідальною рівно настільки,
наскільки від неї вимагатимуть того громадяни»

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
– аналітична і просвітницька
неурядова організація, яка
ставить своєю метою розбудову української держави,
демократії, ринкової економіки й повної інтеграції
України в європейські та євроатлантичні структури.
Сьогодні Фонд «Демократичні ініціативи» належить
до провідних в Україні аналітичних центрів. Він концентрує свою діяльність на
виробленні аргументованих
пропозицій для інстанцій, які
ухвалюють рішення, а також
для громадськості у царині
демократичної трансформації України та її інтеграції
у спільноту європейських демократій.
Фонд був заснований
1992 року, а 2010-го названий ім’ям фундатора і
першого директора Фонду
Ілька Кучеріва (1955–2010),
який зробив вагомий внесок у становлення України
як демократичної держави,
у розвиток української соціології та громадянського суспільства.
Нині керівником Фонду є
кандидат філософських наук, соціолог Ірина Бекешкіна.
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Експерти фонду – спеціалісти в сфері соціології,
політології та медіа – працюють у таких напрямках:
• дослідження та аналіз громадської думки;

Співробітники Фонду –
колектив діяльних та ініціативних людей, які активно
працюють задля перетворення ідей у дійсність

• опитування та узагальнення думок експертів;
• моніторинг електоральних процесів;
• екзит-поли;
• написання аналітичних і рекомендаційних матеріалів із нагальних проблем демократичного розвитку
України;
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• інформування громадськості щодо політичного процесу в Україні та її зовнішньополітичних пріоритетів
за результатами опитувань громадської думки;
• проведення досліджень, інформаційних кампаній та
вироблення рекомендацій щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України;
• поширення результатів соціологічних та аналітичних
досліджень серед політиків, лідерів громадянського
суспільства, публічних діячів, ключових постатей уряду та громадськості, журналістів, науковців;
• підвищення рівня професіоналізму та обізнаності політичних лідерів, журналістів та політологів в Україні;
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• забезпечення спілкування між політичними аналітиками України та аналітиками демократичних країн,
зміцнення співпраці між українськими та міжнародними аналітичними центрами.

Фонд «Демократичні
ініціативи» – найперша
громадська організація,
яка ще на початку своєї
діяльності виконувала роль
посередника між дослідниками громадської думки
і самою громадськістю,
аналізуючи та презентуючи суспільству думку
українського населення
щодо гострих соціальних
проблем.
Згодом «Демініціативи»
внесли опитування громадської думки в політичний дискурс і стали
першими, хто почав активно вживати думку громадськості як аргумент для
політичних дискусій.

Стратегічним завданням
Фонду є зміни в системі
державного управління
та рух України в напрямку
демократії. Аналізуючи
громадську думку, визначаючи й формулюючи за
допомогою опрацювання
експертних думок життєво важливі проблеми суспільства, експерти Фонду
розробляють й пропонують конкретні дії щодо їх
вирішення, що в підсумку
утверджує авторитет і репутацію Фонду як «атрибута» громадянського
суспільства в Україні.
Сьогодні «Демократичні
ініціативи» – одна із тих
організацій громадянського суспільства, що має
досвід результативного
впливу на політику
в Україні.

Однією з основних складових діяльності Фонду
стало проведення незалежних екзит-полів
в Україні. Власне, традицію проведення екзитполів в Україні започаткував саме Фонд
«Демократичні ініціативи», вперше організувавши це опитування під час
виборів парламенту 1998
року. Відтоді команда
соціологів і аналітиків,
яку Фонд згуртував у
Консорціумі «Національний екзит-пол», стала
лідером у цій сфері
в Україні.
Розробивши стандарти,
спрямовані на поширення демократичних
цінностей, Фонд «Демократичні ініціативи» став
прикладом того, як незалежна організація може
змінювати суспільство.

«Демініціативи» безпосередньо вплинули на
політику змін, коли у 2004
році провели в Україні незаангажований екзит-пол
на президентських виборах,
який засвідчив фальсифікацію результатів виборів,
ставши одним з аргументів
Помаранчевої революції.
Відтоді екзит-поли стали
необхідними елементами
політичної культури для
забезпечення вільних та
чесних виборів, інструментом контролю виборців
в Україні. «Демократичні
ініціативи» також надавали
консультаційну підтримку
при проведенні екзит-полів
у Грузії 2008 року.

Налагоджуючи співпрацю
з міжнародними партнерськими організаціями, «Демініціативи» провадять діяльність у двох
напрямках: використовують досвід міжнародних
організацій, тим самим
удосконалюючи українську практику, і водночас
працюють над тим, аби
був відкритий шлях для
України назовні, щоби
голос України чула міжнародна спільнота і наша
держава була знана
у світі.
Фахівці фонду є частими
гістьми різноманітних
міжнародних форумів,
конференцій та семінарів, куди їх запрошують
як експертів, котрі можуть розповісти про громадську думку України,
дати професійну оцінку
стану демократії і прав
людини в державі, відповісти на ті запитання,
які найбільше цікавлять
міжнародну спільноту.

Для міжнародного співтовариства Фонд «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва готує
матеріали у форматі про
Україну з України.
Це – щотижневе двомовне (українсько-англійське)
інформаційно-аналітичне
інтернет-видання «Україна у фокусі», яке дає
регулярну оцінку якості
демократії в Україні
і періодично ознайомлює як зарубіжну, так і
українську громадськість
із експертними оцінками
розвитку в таких сферах:
демократичні інституції
і правова держава; законодавство; захист та
дотримання прав людини
і меншин; незалежні медіа; міжнародна політика
в євроінтеграційному
та трансатлантичному
аспекті.
Фонд має також великий
досвід проведення міжнародних форумів і телемостів, де відбувається
обмін думками щодо
стратегічних напрямів зовнішньої політики України, її національних інтересів, глибшого розуміння
широкою громадськістю
шляхів їх утілення.

Одним із прикладів політичного впливу «ДІ» є
його діяльність у напрямку євроатлантичної інтеграції. Експерти Фонду
забезпечують зацікавлені
кола та уряд дослідженнями, інформацією,
необхідною комунікацією
та рекомендаціями.
Почавши свою біографію
як громадський центр
із підтримки вступу
України до НАТО ще
15 років тому, сьогодні
Фонд «Демократичні
ініцітиви» має репутацію
авторитетного політичноаналітичного джерела
і ключового гравця
з розробки та розвитку
інформаційної кампанії
щодо НАТО.

Фонд періодично проводить публічні заходи,
головною метою яких є
інформування широких
кіл про зовнішньополітичну стратегію України,
зокрема, про доцільність
європейської та євроатлантичної інтеграції як
важливого елемента державотворення і реалізації
національних інтересів
України.
У 2009 році Фонд на
замовлення Міністерства
закордонних справ випустив документальний
фільм «Україна в НАТО.
Міфи і реальність», який
став помітним кроком
у популяризації вступу
України до Північноатлантичного альянсу.

До участі в своїх публічних заходах «Демініціативи» запрошують провідних експертів та громадських діячів України,
урядовців і впливових
представників закордонних урядів, дипломатичного корпусу, міжнародних та громадських організацій, представників
ЗМІ, створюючи аналітичне середовище, яке зосереджується насамперед
на питаннях державотворення, національних
інтересах, міжнародній
співпраці, взаєморозумінні для демократичного розвитку.

Серед пріоритетів
Фонду «Демократичні
ініціативи» є співпраця з
журналістами. «Демініціативи» першими стали
представляти результати
соціологічних досліджень
широкому загалу
на прес-конференціях.
Час від часу фахівці Фонду проводять тренінги
для журналістів. Зусиллями організації у світ вийшло вже три посібники
для журналістів про те,
як правильно розуміти та використовувати
результати соціологічних
опитувань у своїй роботі.

Із Фондом співпрацюють
відомі в Україні економісти, соціологи, політичні аналітики, чиї дослідження публікуються у
грунтовних монографіях,
регулярно використовуються в ЗМІ, добре відомі
в академічному світі.
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
працюють як аналітичний
центр, який продукує
оригінальні дослідження
і навчальні прогрaми,
здійснює вплив на
політиків, громадську
думку з широкого кола
питань – права, безпеки,
демократичних свобод та
процесів.

Сьогодні Фонд «Демократичні ініціативи»,
згідно з даними Google,
– один із найцитованіших у засобах масової
інформації аналітичних
центрів. У 2010 році
Фонд «Демократичні
ініціативи» став членом
міжнародної мережі
аналітичних центрів
PASOS, що істотно
зміцнює його можливості розвитку як think
tank. Крім того, «Демократичні ініціативи» є
членом громадськоконсультативної ради при
Міністерстві закордонних
справ України, парламентськго комітету з
питань європейської інтеграції; членом експертної
ради української частини
Комітету співпраці між
Україною та ЄС.

«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва
мають у своєму доробку
низку друкованих книжок
і посібників. Публікують
аналітичні записки щодо
досліджуваних проблем
суспільства, видають
щотижневий огляд і
аналіз політичних подій у
інтернет-виданні «Україна
у фокусі», мають періодичне видання «Громадська думка». Серед видань
Фонду також – бюлетень
«Політичний портрет
України», брошура «Україна на шляху до відкритого
суспільства».
«Демініціативи»
мають два сайти:
http://www.dif.org.ua
http://dif-exitpoll.org.ua
і водночас ведуть сторінки
у відомих соціальних медіа
для популяризації своїх
ідей і проектів.

